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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Subiantoro dan Mildawati (2015) mengatakan mengatakan teori agensi 

memiliki pandangan bahwa didalam perusahaan terdapat dua pihak yang 

mempunyai hubungan yaitu principal dan agent. Dalam  perusahaan principal 

menjadi pihak yang memiliki modal dan tertarik kepada hasil keuangan yang 

dapat bertambah atas investasi didalam perusahaan. Principal menggunakan 

modal tersebut dalam melakukan pembiayaan operasional perusahaan, sedangkan 

agent (manajer) berperan sebagai pelaku dalam melakukan kegiatan operasional 

perusahaan sekaligus  menerima  segala kepuasan kompensasi keuangan. Selain 

itu manajer juga harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada 

principal. 

Pemegang saham atau principal mengeluarkan biaya yang disebut biaya 

keagenan (agency cost) untuk memastikan manajer berperilaku tidak merugikan 

pemegang saham dan mensejahterahkan principal. Proporsi kepemilikan yang 

hanya sebagian dari perusahaan membuat manajer cenderung bertindak untuk 

kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan perusahaan. Sembiring 

(2005) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan 

yang muncul juga semakin besar, untuk mengurangi biaya tersebut perusahaan 

cenderung melakukan pengungkapan yang lebih luas.  

Perusahaan memilki tiga faktor dalam hubungan keagenan yang 
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mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu biaya pengawasan 

(monitoring cost), biaya kontrak, dan visibilitas politik. 

Semakin besar suatu perusahaan maka Sehingga membuat perusahaan 

mendapatkan tekanan karena setiap kebijakan perusahaan akan dinilai dan 

kebijakan yang tidak berpihak pada publik akan rentan terhadap masalah sosial. 

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Subiantoro dan Mildawati (2015) mengatakan bahwa teori legitimasi 

menganjurkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas dan kinerjanya agar dapat 

diterima oleh masyarakat. Penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan serta mendorong atau membantu investor dalam 

melakukan investasi. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan tersebut sebagai 

pengungkapan untuk mendapatkan nilai positif serta legitimasi dari masyarakat. 

Sari (2012) mengatakan legitimasi masyarakat sebagai faktor strategis 

bagi perusahaan dalam mengembangkan perusahaan kedepannya. Sehingga 

legitimasi merupakan manfaat atau sumber potensial bagi perusahaan untuk 

mempertahankan hidup (going concern). 

Teori legitimasi berpandangan bahwa perusahaan secara berkelanjutan 

mencari cara untuk menjamin keberlangsungan usaha dalam batas dan norma 

yang berlaku di masyarakat sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima di 

masyarakat. Persepsi dan pengakuan publik yang terbentuk terutama di 

masyarakat mendorong organisasi melakukan pengungkapan informasi dalam 

laporan keuangan yang digunakan perusahaan sebagai bentuk perhatian 

manajemen perusahaan terhadap nilai yang ada di dalam masyarakat.  
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Pengungkapan informasi kepada publik menjadi bentuk strategi yang 

perusahaan lakukan terutama dalam memperoleh serta mempertahankan 

legitimasinya dan diperkuat dengan adanya pengungkapan CSR sebagai investasi 

jangka panjang untuk memberi manfaat meningkatkat image yang dimiliki 

perusahaan. Sehingga perusahaan menjadikan sebagai basis strategi. 

 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan suatu bentuk mekanisme suatu organisasi yang dengan 

sukarela mengintegrasikan kepedulian pada lingkungan serta sosial untuk 

menerapkan dalam operasinya dan interaksi terhadap stakeholder yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum. 

Pertanggung jawaban sosial perusahaan diungkap dalam laporan yang disebut 

sustainability reporting, yaitu laporan yang berisi tentang lingkungan dan sosial, 

kebijakan ekonomi, bagaimana pengaruh serta kinerja organisasi sekaligus produk 

yang dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan konteks pembangunan 

berkelanjutan  (sustainable development) (Anggraini, 2006). 

Perusahaan saat ini tidak hanya memberi perhatian terhadap catatan 

keuangan perusahaan (single bottom line), akan tetapi juga memperhatikan triple 

bottom line yang terdiri atas berbagai aspek meliputi aspek keuangan yang 

berkaitan dengan profit, aspek sosial yang berhubungan dengan masyarakat, dan 

aspek lingkungan (Dewi dan Priyadi, 2013).  Profit  yang terdapat diperusahaan 
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tidak hanya mengutamakan keuntungan tetapi juga kepedulian terhadap 

lingkungan (planet) dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar terkait 

dengan people.  

Pada umumnya tanggung jawab sosial berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan memberikan perhatian pada lingkungan atas dampak yang 

diakibatkan dari kegiatan operasionalnya, terutama untuk pelaksanaan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang lebih banyak memberi pengaruh 

langsung serta akibatnya pada lingkungan sekitarnya, maka pengaruh langsung 

tersebut yang  merupakan dampak dari aktivitas perusahaan memenuhi segala 

aspek pada tema pengungkapan CSR (Samsiyah dan Kurnia, 2014). 

 

2.3 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan CSR yang sering disebut Social Disclosure, Corporate Social 

Reporting, Social Accounting, atau Corporate Social Responsibility, merupakan 

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang memiliki kepentingan serta  

masyarakat keseluruhan (Wijayanti et al, 2011).   

Pengungkapan CSR sebagai motivasi dalam meningkatkan kepercayaan 

publik sebagian besar perusahaan di Indonesia lakukan untuk memperoleh 

keunggulan  kompetitif . Terutama dalam usaha perbaikan terhadap lingkungan, 

juga berpartisipasi didalam pengabdian masyarakat seperti memberikan lapangan 

pekerjaan sekitar perusahaan, perbaikan tingkat pendidikan masyarakat, 

pelayanan kesehatan dan sebagainya (Subiantoro dan Mildawati, 2015). 
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Pengungkapan juga menjadi cerminan dalam pendekatan manajemen agar 

siap menghadapi lingkungan dinamis serta multidimensional dan berkemampuan 

mempertemukan tekanan sosial yang terjadi dengan reaksi kebutuhan di 

masyarakat.  

Perusahaan akan memikirkan segala bentuk pertimbangan biaya serta 

manfaat yang perusahaan dapatkan ketika memutuskan untuk mengungkapkan 

informasi sosial. Apabila perusahaan memperoleh manfaat yang lebih besar 

karena telah melakukan pengungkapan sosialnya, maka perusahaan akan dengan 

sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Yusuf, 2011). Informasi yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure), merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan 

diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas 

(Dewi dan Priyadi, 2013).  

Aini (2015) mengatakan bahwa pengungkapan CSR merupakan komitmen 

manajemen dalam meningkatkan kinerja terutama pada kinerja sosialnya. 

Sehingga manajemen mendapatkan penilaian positif atas kinerjanya dari 

stakeholder. Sedangkan Andreas dan Lawer (2010) mengatakan seberapa besar 

pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan dapat 

diukur melalui seberapa lengkap menyertakan pengungkapan komponen-

komponen tanggung jawab sosial.   

Kegiatan perusahaan yang berbeda-beda karena adanya karakteristik 

masing-masing perusahaan yang menjadi ciri khas dalam suatu entitas usaha 
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menyebabkan  pengaruh yang berbeda terutama dalam pengungkapan CSR. 

 

2.4  Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan menjelaskan variasi luas terhadap pengungkapan 

sukarela yang ada dalam laporan tahunan serta merupakan bentuk dari prediktor 

kualitas pengungkapan dimana setiap perusahaan yang masing-masing memiliki 

karakteristik yang berbeda antara entitas satu dengan yang lain. 

Subiantoro dan Mildawati (2015) mengatakan bahwa setiap perusahaan 

mempunyai karakteristiknya masing-masing, menjadikan ciri khas yang melekat 

dalam suatu entitas usaha dan dapat dilihat dari beberapa segi dengan berbagai 

perbedaaan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.  

Investor dalam melakukan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan 

investasi sering kali melihat ukuran perusahaan dan penilaian kinerja keuangan 

yang diukur dengan menggunakan rasio antara lain profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas. Selain itu terdapat faktor lain yang menjadi karakteristik dalam 

perusahaan yaitu ukuran dewan komisaris, tipe industri, kepemilikan 

manajemen, dan umur perusahaan. 

2.4.1 Size atau ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan (size) merupakan variabel yang banyak digunakan 

dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan (Dewi dan Priyadi, 2013). Size 

merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang 

pengukurannya dapat menggunakan total aktiva, total penjualan dan kapitalisasi 

pasar. Perusahaan yang memiliki skala besar akan lebih banyak melakukan 
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pengungkapan tanggung jawab sosial daripada perusahaan berskala kecil. Hal ini 

karena perusahaan dengan skala besar memiliki resiko yang besar dan berdampak 

pada kerusakan lingkungan (Sari, 2012)  

Perusahaan dengan skala besar merupakan emiten yang paling banyak 

disoroti sehingga pengungkapan yang lebih besar menjadi pengurangan biaya 

politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). 

Semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tuntutan dalam 

keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan berskala kecil. Sehingga 

membuat perusahaan melakukan pengungkapan informasi lebih banyak sebagai 

bentuk isyarat perusahaan telah menetapkan prinsip manajemen secara baik 

(Yusuf, 2011).  

Perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dalam melakukan 

pengungkapan yang lebih besar karena sumber daya dan dana yang tersedia 

membuat perusahaan perlu menyediakan informasi untuk pengungkapan 

tanggung jawab sosial dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

2.4.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai laba dengan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Sehingga dapat menunjukkan seberapa baik 

pengelolaan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengetahui 

bagaimana anggapan publik (Sari, 2012).  

Profitabilitas juga  mampu  meningkatkan nilai pemegang saham 

perusahaan karena kemampuannya dalam menghasilkan laba tersebut, sekaligus 
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menjadi penilaian bahwa pengelolaan yang manajemen perusahaan lakukan 

cukup baik. Ketika profitabilitas mengalami peningkatan maka manajemen akan 

lebih banyak mengungkapkan informasi sosial yang dilakukan. Sehingga 

pengungkapan yang dilakukan tersebut dapat menghilangkan anggapan mengenai 

perusahaan yang tidak memperhatikan kesenjangan sosial di masyarakat menjadi 

image yang positif di mata masyarakat sekaligus pemegang saham  (Samsiyah 

dan Kurnia, 2014).  

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

serta fleksibel dalam melakukan pengungkapan informasi CSR untuk 

memperoleh legitimasi dan penilaian positif dari stakeholder. Profitabilitas yang 

dihasilkan perusahaan menjadi penilaian kinerja keuangan, apakah perusahaan 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas tinggi cenderung lebih banyak melaporkan pengungkapan informasi 

CSR perusahaan. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mampu menghasilkan 

laba yang tinggi, perusahaan memiliki banyak dana termasuk untuk melakukan 

pengungkapan CSR.   

2.4.3 Leverage  

Leverage merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 

perusahaan tergantung pada kreditur dalam pembiayaan asset perusahaan. 

Sehingga perusahaan dapat mengetahui besarnya tingkat resiko tidak tertagihnya 

suatu hutang (Sembiring, 2005) . 

Leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham yang memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 
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dimiliki perusahaan. Tingkat leverage yang tinggi membuat agency cost semakin 

besar, hal ini dapat menimbulkan terjadi transfer kemakmuran yang semakin 

besar dari kreditur jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer. 

Sehingga perusahaan melakukan pegungkapan yang lengkap sebagai informasi 

pada kreditur jangka panjang untuk mengurangi hal-hal seperti perusahaan  

dituntut,  karena perusahaan mendapat sorotan dari para debtholders serta adanya 

pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholders (Samsiyah dan Kurnia, 

2014).  

Ketika hutang jumlahnya lebih besar dari modal perusahaan maka akan 

menimbulkan hubungan yang tidak baik antara perusahaan dengan debtholder. 

Sehingga membuat perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 

mengungkapkan CSR lebih sedikit agar dapat melaporkan laba sekarang lebih 

tinggi (Yusuf, 2011). Hal ini bisa menyebabkan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak hutang karena manajer yang melaporkan laba saat ini lebih 

tinggi dibandingkan laba dimasa mendatang. Manajer akan cenderung 

mengurangi biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial agar 

laba yang dilaporkan lebih tinggi. Sedangkan kegiatan CSR memerlukan 

pembiayaan jika perusahaan menguntungkan, maka perusahaan akan 

melaksanakan program CSR yang lebih besar. 

2.4.4 Ukuran dewan komisaris 

Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) memiliki 

dewan komisaris yang merupakan wakil pemegang saham. Fungsi dewan 

komisaris didalam perusahaan yaitu untuk mengawasi pengelolaan yang 
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dilakukan manajemen didalam perusahaan yaitu direksi. Dewan komisaris 

menggunakan wewenangnya untuk dapat memberi pengaruh kuat kepada 

manajemen dalam mengungkapkan CSR.   Sehingga perusahaan dengan ukuran 

dewan komisaris yang lebih besar akan melakukan pengungkapan CSR yang 

lebih banyak pada laporan tahunan perusahaan (Subiantoro dan Mildawati, 2015)   

Semakin besar jumlah dewan komisaris, perusahaan akan meningkatkan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk 

dalam pengungkapan CSR yang akan dilakukan perusahaan semakin luas. Selain 

itu akan memudahkan untuk mengendalikan manajemen sehingga dapat 

mengurangi terjadinya tindakan menyimpang yang akan dilakukan oleh 

manajemen (Dewi dan Priyadi, 2013). 

Perusahaan mempunyai harapan agar dewan komisaris mampu 

menjalankan setiap tugasnya secara independen untuk kepentingan perusahaan 

dan terlepas dari segala pengaruh pihak lain yang memiliki kepentingan serta 

dapat menyebabkan perbenturan dengan kepentingan perusahaan.  

Dewan komisaris merupakan pengawas bagi manajemen didalam 

perusahaan sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris didalam suatu 

perusahaan maka semakin banyak tekanan yang didapat oleh manajemen yang 

akan mengakibatkan semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial. 

2.4.5 Profile atau tipe industri 

Profile merupakan suatu tempat untuk mempermudah pemakai laporan 

dalam membedakan jenis perusahaan. Pengelompokkan jenis perusahaan 

bertujuan untuk membedakan tipe industri yang berhubungan langsung dengan 
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sosial dan lingkungan serta perusahaan yang tidak berhubungan langsung dengan 

sosial dan lingkungan.  

Profile merupakan entitas bisnis yang dikelompokkan berdasar pada 

sektor usahanya. Terdapat dua jenis industri yaitu high profile dan low profile. 

Kedua industri tersebut memiliki sifat pemerintah yang wajib dan disertai sanksi 

ketika melanggar (Subiantoro dan Mildawati, 2015). Sedangkan Sari (2012) 

mendeskripsikan profile berdasarkan lingkungan operasi, resiko perusahaan serta 

kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis. 

Perusahaan yang dikelompokkan kedalam high profile antara lain 

perusahaan kimia, kertas, penerbangan, hutan, otomotif, tembakau dan rokok, 

energi (listrik), produk makanan dan minuman, agribisnis, minyak dan 

pertambangan lainnya, transportasi dan pariwisata, kesehatan, serta engineering. 

Sedangkan perusahaan yang masuk ke dalam  low profile terdiri atas perusahaan 

keuangan dan  perbankan,  ritel, bangunan, property,  produk personal, tekstil dan 

produk tekstil, dan  produk  rumah  tangga (Permatasari, 2014). 

Sembiring (2005) mengatakan bahwa hubungan sistematis antara profile 

perusahaan dengan tanggung jawab sosial dihubungkan dengan akibat dari 

opreasi yang perusahaan lakukan terutama pada lingkungan dan masyarakat. 

Sehingga perusahaan dengan akibat operasi yang besar tersebut akan 

mengungkapkan informasi sosial lebih banyak. Pengungkapan itu dilakukan 

perusahaan untuk melegitimasi kegiatan operasi perusahaan dan menurunkan 

tekanan dari para aktivis sosial serta lingkungan. 

Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang memiliki perhatian 
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lebih banyak dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi 

banyak mengubah lingkungan dan memiliki dampak sosial yang sehubungan  

dengan kepentingan masyarakat. Sehingga perusahaan high profile melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial lebih banyak daripada perusahaan low 

profile. 

2.4.6 Kepemilikan manajemen 

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

pihak manajer. Pihak tersebut di dalam perusahaan merupakan mereka yang 

duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Manajer memiliki 

kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan untuk 

menyertakan kepentingan dalam pemegang saham. 

Kepemilikan oleh manajemen yang besar memberikan tekanan terhadap 

manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR yang luas sebagai bentuk 

transparansi kepada stakeholder dalam mempengaruhi keputusan yang diambil 

manajemen. Selain itu, kepemilikan manajerial yang tinggi juga dapat berdampak 

buruk terhadap perusahaan karena manajer memiliki hak voting tinggi serta posisi 

yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Sehingga hal ini menyebabkan 

konflik kepentingan dan menimbulkan kesulitan bagi para pemegang saham 

eksternal dalam mengendalikan tindakan manajer (Anggraini, 2006). 

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan merupakan kondisi yang 

menunjukkan dimana manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer 

sebagai pemegang saham perusahaan yang membuat manajer termotivasi untuk 

meningkatkan  kinerja. Sehingga kepemilikan manajemen yang semakin besar 
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membuat manajer perusahaan berusaha  lebih banyak dalam mengungkapkan 

informasi  berkaitan dengan hal sosial untuk meningkatkan image. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan manajemen yang semakin besar dapat menyebabkan 

semakin produktif tindakan manajer dalam  memaksimalkan nilai perusahaan, 

sehingga membuat biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah (Dewi dan 

Priyadi, 2013).  

2.4.7 Likuiditas 

Faktor penting bagi pasar dalam membuat keputusan investasi adalah 

dengan penilaian kinerja yang salah satunya yaitu likuiditas. Likuiditas 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk mendanai 

operasional perusahaan serta dalam  melunasi kewajiban jangka pendeknya yang 

jatuh tempo. 

Perusahaan dengan likuiditas yang tinggi dianggap mampu untuk 

mengelola bisnisnya sehingga menghasilkan tingkat resiko yang rendah. Selain itu 

perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih banyak agar dapat menunjukkan 

kinerja perusahaannya yang kredibel. Sehingga tingginya tingkat likuiditas 

perusahaan menunjukkan perusahaan yang behasil dalam membayar kewajiban-

kewajiban jangka pendeknya tepat waktu (Samsiyah dan Kurnia, 2014). 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan serta  

memperoleh image positif dan kepercayaan publik. Salah satu yang ditunjukkan 

perusahaan untuk memperkuat kepercayaan dan image positif yaitu dengan 

mempublikasikan informasi tambahan serta menunjukkan kegiatan perusahaan 

yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
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Kekuatan perusahaan yang ditunjukkan oleh likuiditas yang tinggi akan 

berhubungan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi juga dan didasarkan 

pada kuatnya keuangan suatu perusahaan yang cenderung memberikan informasi 

lebih luas daripada perusahaan dengan kondisi keuangan yang lemah (Aini, 2015). 

Sedangkan saat likuiditas rendah, manajemen akan melakukan pengungkapan 

informasi lebih rinci karena menggambarkan kinerja perusahaan yang lemah. 

Manajemen melakukan upaya menjelaskan alasan kinerja yang lemah dan berharap 

dapat memperbaiki penilaian kinerja perusahaan pada publik. 

2.4.8 Umur perusahaan 

Umur perusahaan merupakan bentuk cerminan pengakuan suatu 

perusahaan. Selain itu umur perusahaan juga menjadi salah satu variabel penting 

perjalanan suatu perusahaan yang dapat mencerminkan besarnya perusahaan 

melalui gambaran kedewasaan suatu perusahaan dengan memahami apa yang 

diinginkan oleh stakeholder dan shareholdernya. 

Andreas dan Lawer (2010) mengatakan umur perusahaan dihitung sejak 

pendirian perusahaan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat bertahan 

dan bersaing. Umur perusahaan sangat mempengaruhi laporan keuangan 

perusahaan karena berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan perusahaan 

tersebut. Semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka diharapkan semakin 

tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.  

Selain itu perusahaan yang sudah lama berdiri akan menjadi perhatian dari 

masyarakat sehingga perusahaan akan menjaga stabilitas serta citra yang dimiliki 

dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini 
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laporan yang diterbitkan oleh perusahaan membantu dalam mengungkapkan 

seberapa bagus kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas serta citranya. 

Semakin lama perusahaan berdiri maka perusahaan akan memiliki 

pengalaman dan pengetahuan mengenai yang dibutuhkan serta mengerti 

informasi apa yang sebaiknya diungkapkan. Sehingga informasi tersebut dapat 

memberikan pengaruh positif untuk perusahaan. Hal ini menunjukkan  

perusahaan yang telah lama berdiri lebih mengerti pentingnya melakukan 

tanggung jawab sosial serta memiliki pengalaman yang lebih luas dan  

mengetahui kebutuhan komitmen informasi tentang perusahaan terhadap 

shareholder daripada perusahaan yang baru saja berdiri. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk melakukan pengujian 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan menggunakan variabel yang berbeda-beda. 

Subiantoro dan Mildawati (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

menggunakan sebanyak 80 sampel dari 20 perusahaan. Dalam penelitian ini 

pengungkapan CSR sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel 

independen yaitu size, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, profile dan 

kepemilikan manajemen. Hasilnya dari keenam variabel independen tersebut hanya 

ukuran dewan komisaris yang dinyatakan berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. Sedangkan size, profitabilitas, leverage dan kepemilikan manajemen 
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dinyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR.  

Penelitian Dewi dan Priyadi (2013) yang berjudul  “Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dengan menggunakan 

variabel dependen yaitu pengungkapan CSR dan variabel independennya yaitu size, 

profitabilitas, leverage, kepemilikan manajemen serta ukuran dewan komisaris. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa size, ukuran dewan komisaris, dan 

kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sedangkan 

leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Riskia Anggita Sari (2012) meneliti “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dengan menggunakan sebanyak 48 

sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan CSR, 

sedangkan variabel independennya adalah profile, size,  profitabilitas, leverage, dan 

growth. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa dari lima variabel independen hanya 

dua yang dinyatakan signifikan terhadap CSR yaitu size dan profitabilitas. 

Sedangkan profile, leverage dan growth dinyatakan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.   

Penelitian Yusuf (2011) yang berjudul “Analisa Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pada Perusahaan High Profile yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 

2005-2007” menggunakan sekitar 41 sampel perusahaan high profile. Variabel 
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dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan CSR, sedangkan variabel 

independennya adalah size,  profitabilitas, leverage, umur perusahaan, likuiditas 

dan kepemilikan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa size, leverage, 

likuiditas dan umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

sedangkan profitabilitas dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap CSR.   

Penelitian Samsiyah dan Kurnia (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan” menunjukkan bahwa leverage, profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Penelitian Sembiring (2005) yang berjudul “Karakteristik Peusahaan dan 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada Perusahaan yang 

Tercatat di Bursa Efek Indonesia” dengan populasi 323 perusahaan sehingga 

didapatkan 78 perusahaan sebagai sampel. Variabel dependen dalam penelitian ini 

yaitu pengungkapan CSR, sedangkan variabel independennya adalah profile, size,  

profitabilitas, leverage, dan kepemilikan manajemen. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa size, profile dan kepemilikan manajemen berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR sedangkan leverage dan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Pengaruh Size Terhadap Pengungkapan CSR 

Ukuran perusahaan (size) merupakan variabel yang banyak digunakan 

dalam pengungkapan laporan tahunan perusahaan (Dewi dan Priyadi, 2013). Hal 
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ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan berskala besar cenderung lebih 

banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang 

mempunyai skala kecil  karena perusahaan dengan skala besar mempunyai resiko 

lebih besar terhadap kerusakan lingkungan sosial (Sari, 2012).   

Perusahaan dengan skala besar merupakan emiten yang paling banyak 

disoroti sehingga pengungkapan yang lebih besar menjadi pengurangan biaya 

politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). 

Perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dalam melakukan 

pengungkapan yang lebih besar karena sumber daya dan dana yang tersedia 

membuat perusahaan perlu menyediakan informasi untuk pengungkapan 

tanggung jawab sosial dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dikaitkan 

dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan 

menyebabkan dampak sosial yang besar karena aktivitas perusahaan besar lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Yusuf (2011), Sari 

(2012) serta Dewi dan Priyadi (2013) menunjukkan bahwa size berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Hal ini diperkuat oleh Yusuf (2011)  yang  

mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tuntutan 

dalam keterbukaan informasi dibandingkan perusahaan berskala kecil. Sehingga 

membuat perusahaan melakukan pengungkapan informasi lebih banyak sebagai 

bentuk isyarat bahwa perusahaan telah menetapkapkan prinsip manajemennya 

secara baik.  Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Size  berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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2.6.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai laba dengan 

menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Sehingga dapat menunjukkan seberapa baik 

pengelolaan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba serta mengetahui 

bagaimana anggapan publik (Sari, 2012).   

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan lebih banyak dalam 

mengungkapkan informasi CSR. Hal ini dikarenakan ketika perusahaan mampu 

menghasilkan laba yang tinggi , perusahaan memiliki banyak dana termasuk untuk 

melakukan pengungkapan CSR. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat 

manajemen menjadi bebas serta fleksibel dalam melakukan pengungkapan 

informasi CSR untuk memperoleh legitimasi dan penilaian positif dari stakeholder. 

Profitabilitas yang dihasilkan perusahaan menjadi penilaian kinerja keuangan, 

apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran.    

Penelitian yang dilakukan Sari (2012) serta Samsiyah dan Kurnia (2014) 

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal 

ini dibuktikan dengan penelitian Samsiyah dan Kurnia (2014) dimana manajemen 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial yang dilakukan ketika 

profitabilitas meningkat. Sehingga melalui pengungkapan tersebut dapat 

menghilangkan anggapan mengenai perusahaan yang tidak memperhatikan 

kesenjangan sosial di masyarakat menjadi image yang positif di mata masyarakat 

sekaligus pemegang saham. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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2.6.3 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan CSR 

Leverage merupakan  salah  satu  rasio cerminan hutang yang digunakan 

dalam  membiayai perusahaan sehingga dapat diketahui tingkat resiko tidak 

tertagihnya suatu hutang. Leverage adalah alat yang digunakan untuk mengukur 

seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam pembiayaan asset 

perusahaan  (Sembiring, 2005). Leverage merupakan proporsi total hutang 

terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham yang memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki perusahaan (Samsiyah dan Kurnia, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2011) serta Samsiyah dan Kurnia 

(2014) menunjukkan bahwa leverage  berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Samsiyah dan Kurnia (2014) mengatakan perusahaan dengan tingkat leverage 

tinggi, maka semakin besar agency cost  atau dengan kata lain semakin besar 

kemungkinan semakin besar kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari 

kreditur jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer sehingga untuk 

mengurangi hal seperti perusahaan dituntut, maka perusahaan melakukan 

pengungkapan lebih lengkap untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka 

panjang karena perusahaan mendapat sorotan para debtholders serta adanya 

pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholders. 

Selain itu Yusuf (2011) mengatakan dikarenakan jumlah hutang yang 

lebih besar dari modalnya sendiri dapat menyebabkan hubungan yang tidak baik 

dengan  debtholders. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan lebih 

sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang lebih 

tinggi. Hal ini bisa  menyebabkan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak 



 

30 
 

hutang karena manajer yang melaporkan laba saat ini lebih tinggi dibandingkan 

laba dimasa mendatang. Manajer akan cenderung mengurangi biaya termasuk 

biaya untuk mengungkapkan informasi sosial agar laba yang dilaporkan lebih 

tinggi. Sedangkan kegiatan CSR memerlukan pembiayaan jika perusahaan 

menguntungkan, maka perusahaan akan melaksanakan program CSR yang lebih 

besar. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H3 : Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

2.6.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR 

Dewan komisaris merupakan wakil pemegang saham dalam perusahaan 

berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki fungsi untuk mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen dalam perusahaan yaitu 

direksi (Subiantoro dan Mildawati, 2015). 

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi 

nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melakukan Good 

Corporate Governance (GCG).  

Dewi dan Priyadi (2013)  menambahkan jumlah anggota dewan yang 

besar dapat memudahkan pengendalian terhadap manajemen serta memudahkan 

dalam pengawasannya karena semakin efektif, sehingga dapat mengurangi 

tindakan menyimpang yang akan dilakukan oleh manajemen. Selain itu 

perusahaan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen terutama 

dalam mengelola perusahaan termasuk pengungkapan CSR  yang dilakukan 

perusahaan semakin luas. 
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Selain itu dalam teori agensi dewan komisaris dianggap sebagai 

mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab memonitor 

tindakan manajemen puncak. Perusahaan mempunyai harapan agar dewan 

komisaris mampu menjalankan setiap tugasnya secara independen untuk 

kepentingan perusahaan dan terlepas dari segala pengaruh pihak lain yang 

memiliki kepentingan serta dapat menyebabkan perbenturan dengan kepentingan 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Priyadi (2013) serta Subiantoro 

dan Mildawati (2015) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Subiantoro dan Mildawati (2015) mengatakan 

Dewan komisaris memiliki wewenang yang dapat memberikan pengaruh cukup 

kuat untuk manajemen dalam mengungkapkan CSR, sehingga perusahaan 

memiliki ukuran dewan komisaris lebih besar yang akan lebih banyak melakukan 

pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Hipotesis dalam penelitian 

ini adalah: 

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

2.6.5 Pengaruh Profile Terhadap Pengungkapan CSR 

Profile merupakan suatu tempat untuk mempermudah pemakai laporan 

dalam membedakan jenis perusahaan dengan melakukan pengelompokkan. 

Pengelompokkan jenis perusahaan bertujuan untuk membedakan tipe industri yang 

berhubungan langsung dengan sosial dan lingkungan serta perusahaan yang tidak 

berhubungan langsung dengan sosial dan lingkungan. 

Profile merupakan entitas bisnis yang dikelompokkan berdasar pada 
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sektor usahanya. Terdapat dua jenis industri yaitu high profile dan low profile. 

Kedua industri tersebut memiliki sifat pemerintah yang wajib dan disertai sanksi 

ketika melanggar (Subiantoro dan Mildawati, 2015). 

Sari (2012) mengukur profile atau tipe industri dengan membedakan 

industri high profile atau low profile. Profile didesrkripsikan berdasarkan 

lingkungan operasi, resiko perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam 

menghadapi tantangan bisnis. 

Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang memiliki perhatian 

lebih banyak dari masyarakat karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi 

banyak mengubah lingkungan dan memiliki dampak sosial yang berhubungan 

dengan kepentingan masyarakat. Sehingga perusahaan high profile melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial lebih banyak daripada perusahaan low 

profile. 

Penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) menunjukkan bahwa profile 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sembiring (2005) mengatakan bahwa 

hubungan sistematis antara profile perusahaan dengan tanggung jawab sosial 

dikaitkan dengan dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan  dan  

masyarakat. Perusahaan  disebut  memiliki dampak yang besar terhadap 

lingkungan dan  masyarakat akan mengungkapkan lebih banyak informasi sosial. 

Pengungkapan itu dilakukan perusahaan untuk melegitimasi kegiatan operasi 

perusahaan dan menurunkan tekanan dari para aktivis sosial serta lingkungan. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H5 : Profile berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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2.6.6 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap Pengungkapan CSR 

Kepemilikan manajemen adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

manajer. Pihak tersebut di dalam perusahaan merupakan mereka yang duduk di 

dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Manajer memiliki kesempatan 

untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyertakan 

kepentingan dalam pemegang saham. 

Kepemilikan oleh manajemen yang besar memberikan tekanan terhadap 

manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR yang luas sebagai bentuk 

transparansi kepada stakeholder dalam mempengaruhi keputusan yang diambil 

manajemen. Selain itu, kepemilikan manajerial yang tinggi juga dapat berdampak 

buruk terhadap perusahaan karena manajer memiliki hak voting tinggi serta posisi 

yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Sehingga hal ini menyebabkan 

konflik kepentingan dan menimbulkan kesulitan bagi para pemegang saham 

eksternal dalam mengendalikan tindakan manajer (Anggraini, 2006). 

Dewi dan Priyadi (2013), kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

merupakan kondisi yang menunjukkan dimana manajer memiliki saham dalam 

perusahaan atau manajer sebagai pemegang saham perusahaan yang membuat 

manajer termotivasi untuk meningkatkan  kinerja. 

Penelitian yang dilakukan Dewi dan Priyadi (2013) menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  Kepemilikan 

manajemen yang semakin besar membuat manajer perusahaan berusaha  lebih 

banyak mengungkapkan informasi  berkaitan dengan hal sosial untuk 

meningkatkan image. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajemen yang semakin 
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besar dapat menyebabkan semakin produktif tindakan manajer dalam  

memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga membuat biaya kontrak dan 

pengawasan menjadi rendah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H6 : Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

2.6.7 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan CSR 

Faktor penting bagi pasar dalam membuat keputusan investasi adalah 

dengan penilaian kinerja yang salah satunya yaitu likuiditas. Samsiyah dan Kurnia 

(2013) menjelaskan likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan untuk mendanai operasional perusahaan serta dalam  melunasi 

kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo.  

Hal ini dibuktikan dengan perusahaan yang memiliki kemampuan serta  

memperoleh image positif dan kepercayaan publik. Salah satu yang ditunjukkan 

perusahaan untuk memperkuat kepercayaan dan image positif yaitu dengan 

mempublikasikan informasi tambahan serta menunjukkan kegiatan perusahaan 

yang peduli terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2011) serta Samsiyah dan Kurnia 

(2013) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Samsiyah dan Kurnia (2013) mengatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas 

yang tinggi dianggap mampu untuk mengelola bisnisnya sehingga menghasilkan 

tingkat resiko yang rendah. Selain itu perusahaan akan melakukan pengungkapan 

lebih banyak agar dapat menunjukkan kinerja perusahaannya yang kredibel. 

Sehingga tingginya tingkat likuiditas perusahaan menunjukkan perusahaan yang 

behasil dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya tepat waktu.  
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H7 : Likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

2.6.8 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR 

Umur perusahaan merupakan bentuk cerminan pengakuan suatu 

perusahaan. Selain itu umur perusahaan juga menjadi salah satu variabel penting 

perjalanan suatu perusahaan yang dapat mencerminkan besarnya perusahaan 

melalui gambaran kedewasaan suatu perusahaan dengan memahami apa yang 

diinginkan oleh stakeholder dan shareholdernya. 

Andreas dan Lawer (2010) mengatakan umur perusahaan dihitung sejak 

pendirian perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan 

mampu bersaing. Perusahaan yang sudah lama berdiri akan menjadi perhatian dari 

masyarakat sehingga perusahaan akan menjaga stabilitas serta citra yang dimiliki 

dengan mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2011) menunjukkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pengembangan dan 

pertumbuhan perusahaan yang dikaitkan dengan laporan keuangan memberikan 

pengaruh terhadap umur perusahaan. Perusahaan yang semakin lama berdiri akan 

memiliki pengalaman dan pengetahuan serta semakin mengerti informasi apa 

yang sebaiknya diungkapkan. Sehingga informasi tersebut dapat memberikan 

pengaruh positif untuk perusahaan. Dalam hal ini infromasi tersebut dapat 

memberikan pengaruh positif untuk perusahaan yang juga  menunjukkan  

hubungan positif dengan pengungkapan sukarela karena perusahaan yang telah 

lama berdiri dinilai lebih mengerti pentingnya tanggung jawab sosial tesebut 
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dilaksanakan serta lebih luasnya pengalaman yang dimiliki dan perusahaan akan 

lebih mengetahui kebutuhan komitmen informasi yang diperlukan kepada 

shareholder daripada perusahaan yang baru saja didirikan. Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H8 : Umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan hipotesis yang telah dipaparkan di depan, peneliti 

membuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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