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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1  Model Penelitian Terdahulu 

  Kurnianingsih (2013) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

Profitabilitas dan ukuran instansi perusahaan atau organisasi terhadap 

pengungkapan CSR. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan 

profitabilitas (Return of asset) dan ukuran organisasi (Ln of total asset) tidak 

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan CSR pada 

organisasi yang bergerak dibidang perbankan yang terdaftar di BEI.  

Penelitian menurut Sha (2014) menyatakan bahwa "Pengaruh ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia". Penelitian yang dilakukan ini menggunakan data 

laporan keuangan organisasi yang bergerak dibidang manufaktur selama tahun 

periode 2009-2011. Untuk menguji pengaruh antara variabel satu sama variable 

yang lain didalam penelitiannya alat yang digunakan adalah uji F yang digunakan 

untuk menguji simultan persamaan regresi berganda dan uji T untuk menguji 

parsial masing-masing variabel X terhadap variabel Y. 

  Qomariah (2014) melakukan penelitian mengenai “The Effect of 

Corporate Sosial Responsibility, Size and Profitability Toward On the Value of 

Corporate (Studies in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock 

Exchange)”. Salah satu manfaat yang berguna dari penelitian ini adalah untuk 

menunjukkan bukti empiris tentang "Pengaruh pengungkapan tanggung jawab 
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sosial, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengembalian". Yang 

menjadi salah satu populasi yang diambil dari BEI pada tahun periode 2010-2013 

dalam penelitian ini adalah organisasi yang bergerak di bidang manufaktur. 

Teknik dan metode yang digunakan sebagai teknik pengambilan sampel adalah 

teknik Purposive sampling dan metode mutiple regression yang digunakan 

sebagai metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang 

dilakukan membuktikan corporate responsibility social organisasi dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh, sementara profitabilitas berpengaruh positif. 

Hermawan dan Mulyawan (2014) melakukan penelitian mengenai 

“Profitability and corporate sosial responsibility: an analysis of Indonesia's listed 

company”. Penelitian ini mencakup profitabilitas perusahaan, profit margin, ROA 

dan ROE sehubungan mengenai jumlah baris dalam pengungkapan CSR. 

Pengambilan sampel penelitian diambil dari 543 instansi perusahaan yang 

terdaftar di BEI dari tahun periode 2007-2009 setelah memenuhi persyaratan 

tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua rasio profitabilitas 

berkorelasi signifikan terhadap pengungkapan CSR. Studi ini menunjukkan 

bahwa motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia hanya untuk 

mempertahankan reputasi baik kepada pemegang saham, bukan konsekuensi 

pengalokasian dana surplus. 

Abriyani et al. (2012) melakukan penelitian mengenai “The effect of good 

corporate governance and financial performance on the corporate sosial 

responsibility disclosure of telecomunication company in Indonesia”. Tujuannya 

untuk menyajikan sekilas gambaran pengungkapan CSR sebuah organisasi di 

bergerak di bidang sektor telekomunikasi Indonesia dan untuk memahami bahwa 
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tata kelola organisasi yang baik dan keuangan kinerja mempengaruhi 

pengungkapan CSR sebuah instansi. Multiple analysis regresi (regresi berganda) 

yang dipakai dalam penenlitian ini, yang membuktikan bahwa adanya hubungan 

baik antara instansi perusahaan atau organisasi tata kelola dan kinerja keuangan 

dengan pengungkapan CSR sebuah organisasi sesuai hipotesis secara simultan, 

sementara kepemilikan institutional dan komite audit memengaruhi secara 

signifikan terhadap pengungkapan CSR instansi tersebut. Metode analisis regresi 

membuktikan bahwa variabel yang berpengaruh pada pengungkapan CSR 

organisasi perusahaan adalah audit. 

Apsariwigati, Winarningsih, dan Hasyir (2012) melakukan penelitian 

mengenai “Effect of implementation of environmental audit, profitability, 

company size, and level of disclosure on environmental activities”. Metode dalam 

melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif. Populasi sampel dari 403 

instansi yang digunakan dalam penelitian sebanyak 29 instansi yang memenuhi 

kriteria dan terpilih perusahaan sampel populasi dari 403 instansi perusahaan. 

Metode statistik penelitian yang dipakai untuk menguji hipotesis ini adalah uji T 

dan uji F yang dihasilkan dari analisis regresi linier berganda dengan tingkat 

signifikan 5%. Hasil pengujian hipotesis mencerminkan bahwa penerapannya 

variabel lingkungan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat variabel 

pengungkapan aktivitas lingkungan, serta profitabilitas yang diproksikan oleh 

variabel ke dalam Return Of Equity tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan 

lingkungan aktivitas, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap tingkat variabel pengungkapan aktivitas lingkungan simultan 

pelaksanaan audit variabel lingkungan, profitabilitas dan variabel ukuran instansi 
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berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan aktivitas lingkungan. Yang 

diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini agar dapat dipertimbangkan oleh 

perusahaan yang bergerak di bidang, yaitu:  

1. Instansi perusahaan manufaktur  

2. Instansi perusahaan pertambangan  

3. Instansi perusahaan energi  

4. Instansi perusahaan minyak dan gas bumi  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Istianingsih (2015) melakukan 

mengenai “Impact of firm characteristic on corporate sosial responsibility 

disclosure: evidence from Indonesia stock exchange”. Tujuannya untuk dapat 

menentukan faktor mengenai pengungkapan CSR instansi perusahaan tersebut. 

Faktor-faktor tersebut menguji dampaknya terhadap pengungkapan CSR, yaitu: 

1. Good corporate governance  

2. Profitabilitas 

3. Financial leverage  

4. Ukuran perusahaan 

5. Kepimilkan asing  

6. Profil perusahaan 

Sampel instansi diambil dari instansi perusahaan yang telah memenuhi 

kriteria BEI pada tahun periode 2008-2010 yang bergerak di bidang manufaktur. 

Upaya pengujian hipotesisnya, model regresi beganda dalam penentuan metode 

statistik penelitian ini. Hasil uji hipotesis mencerminkan bahwa ukuran sebuah 

instansi dan profil instansi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. 
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Aditya dan Juniarti (2016) melakukan penelitian mengenai “Corporate 

sosial responsibility performance and accrual quality : case study on firms listed 

on Indonesia stock exchange (IDX)”. Berupaya untuk mengetahui pengaruh 

pengungkapan CSR terhadap kualitas akrual dalam konteks Indonesia, dimana 

hasil empiris dari manfaat implementasi tanggung jawab sosial masih kurang. 

Seluruh organisasi yang terdaftar di BEI secara berankeragam dalam bidang 

sektor industri untuk periode tahun 2009-2013, ada 92 instansi perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian ini. CSR dapat diukur dengan penilaian kegiatan 

aktivitas CSR yang diadakan oleh perusahaan tersebut berdasarkan pedoman 

indeks GRI versi 3.1, sedangkan atribut kualitas penghasilan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kualitas akrual. Dimasukkan dua variabel kontrol di model 

penelitian ini yaitu ukuran organisasi dan leverage. Hasil penelitian membuktikan 

bahwa pengungkapan CSR tidak menjelaskan perubahan kualitas akrual. 

Leverage tidak berpengaruh secara signifikan pada kualitas akrual juga. Disisi lain 

ukuran organisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan CSR namun performa pertambahan asosiasi justru bertentangan 

dengan yang diharapkan. 

Deitiana (2015) melakukan penelitian mengenai “The determinant of 

corporate sosial responsibility disclosure of mining industry listed in Indonesia 

stock exchange”. Berupaya agar dapat memperoleh bukti empiris untuk 

memahami pengaruh karakteristik organisasi. Pengungkapan CSR yang 

diungkapkan ke dalam laporan tahunan organisasi berjalan di bidang 

pertambangan yang terdaftar di BEI. Pengungkapan CSR organisasi berupaya 

sebagai salah satu bentuk komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas 

Elviana, Analisis Pengaruh Firm Size, Leverage, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial, 2018 
UIB Respository©2018



16 
 

Universitas Internasional Batam 

 

kegiatan ekonomi pada organisasi kelompok kepentingan khusus, karakteristik 

perusahaan digunakan sebagai studi meliputi profitabilitas, leverage, tingkat 

pertumbuhan, ukuran perusahaan, pasar kapitalisasi, paparan media dan 

kepemilikan. Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini 

merupakan dengan menggunakan metode purposive sampling, sampel yang 

digunakan telah memenuhi kriteria yang dijadikan sebagai sampel sebanyak 16 

sampel instansi yang berjalan di bidang pertambangan selama tahun peiode 2012-

2016 yang terdaftar di BEI.  

Fiori, Donato dan Izzo (2007) melakukan penelitian mengenai “Corporate 

sosial responsibility and firms performance an analysis Italian companies”. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk dapat memahami faktor dampak 

pengungkapan yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial instansi 

atas harga saham instansi di Italia yang terdaftar untuk menganalisis apakah dapat 

berkontribusi untuk meningkatkan harga pasar saham.  

Echave dan Bhati (2010) melakukan penelitian mengenai “Penentuan 

sosial dan lingkungan pengungkapan oleh perusahaan spanyol”.  Berupaya untuk 

menguji praktik pengungkapan sosial korporat Instansi spanyol. Laporan tahunan 

dari 41 instansi perusahaan yang terdaftar di Spanyol dari periode tahun 2007 

yang dianalisis untuk menentukan tingkat sosial perusahaan pengungkapan, 

perbedaan industri dan pengaruh kinerja keuangan terhadap kualitas 

pengungkapan. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan Spanyol mengungkapan 

sebagaian besar informasi tentang tata kelola yang diikuti oleh produk dan 

layanan.  
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Gemitasari dan Nursiam (2013) meneliti “Analisa faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (studi empiris 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011)”. Berupaya 

agar dapat mengetahui dampak faktor yang mempengaruhi pengungkapan. Faktor 

yang mempengaruhi, yaitu: 

1. Pengungkapan CSR 

2. Leverage 

3. Profitabilitas 

4. Umur perusahaan 

5. Ukuran perusahaan 

6. Likuiditas.  

Populasi didalam ini merupakan instansi yang berjalan di bidang 

manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun periode 2009-2011. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 instansi yang karena menggunakan 

metode purposive sampling. Data analisis yang digunakan terdiri dari: 

1. Regresi linear 

2. Uji F  

3. Uji t 

4. Koefisien determinasi 

5. Uji normalitas 

6. Multikolinearitas  

7. Uji heteroskedastisitas 

8. Autokorelasi uji 
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Novrianto (2012) melaksanakan penelitian tentang “Pengaruh leverage, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial 

pada perusahaan manufaktur di Busa Efek Indonesia”. Berupaya agar dapat 

memahami dampak yang dipengaruhi oleh pengungkapan informasi yang 

dilakukan oleh instansi yang berjalan dibidang manufaktur sosial pada tahun 

periode 2008-2010. Variabel yang digunakan dalam pengambilan sampel 

penelitian ini ialah pengungkapan informasi penelitian, leverage, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling  

dan penelitian ini menggunakan sampel dari 21 instansi perusahaan yang bergerak 

di bidang manufaktur dengan menggunakan data periode tahun 2008-2010. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi. Hasil 

penelitian ini menyatakan bahwa leverage terbukti terdapat pengaruh negative dan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap informasi sosial penyingkapan. 

Selain itu, profitabilitas terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan masyarakat informasi. Ini membuktikan bahwa profitabilitas yang 

semakin tinggi nilai sebuah instansi perusahaan maka kurang keterbukaan 

informasi sosial instansi perusahaan tersebut. Pada ukuran perusahaan 

menunjukkan bahwa memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

sosial keterbukaan informasi. 

Menurut penelitian yang diteliti oleh Prutina (2011) tentang “Pengaruh 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komitmen organisasi”. CSR 

mengarahi penangani dampaknya ke organisasi, sementara beberapa bukti positif 

hubungan antara tanggung jawab sosial dan komitmen organisasi, 

mengidentifikasi 2 elemen budaya organisasi, yaitu:  

Elviana, Analisis Pengaruh Firm Size, Leverage, Profitabilitas Dan Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial, 2018 
UIB Respository©2018



19 
 

Universitas Internasional Batam 

 

1. Nilai CSR dan keterlibatan karyawan dalam memperlakukan CSR sebagai 

mediator dalam hubungan ini. 

2. Tanggung jawab sosial secara positif mempengaruhi komitmen organisasi, 

namun juga menunjukkan bahwa masing-masing mediator yang 

diidentifikasi mempengaruhi hubungan ini, dan efeknya adalah lebih kuat 

bila kedua mediator disertakan dalam model. 

Armstrong dan Green (2012) melakukan penelitian mengenai “Dampak 

kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan dan ketidak bertanggung jawaban: 

kesimpulan dari penelitian berbasis bukti”. Penelitian ini mengulas bukti 

eksperimental tentang dampak kebijkan yang dimaksudkan mempromosian 

perilaku perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan tidak 

bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial dapat memberi kesempatan kepada 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, namun perubahan cenderung 

meningkatkan kesejahteraan total hanya jika perusahaan menerapkannya secara 

bebas dan tanpa wajib pajak subsidi. Mandat pengungkapan tanggung jawab 

sosial mengesampingkan rencana dan preferensi orang lain, mendistorsi alokasi 

sumber daya, dan meningkatkan kemungkinan keputusan yang tidak bertanggung 

jawab. Bukti itu kebijakan pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan dan 

argumen yang meyakinkan yang terbukti bermanfaat membenarkan pengurangan 

kebebasan diperlukan untuk membenarkan mandat pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Sampai saat ini, ini sudah rupanya belum tercapai.  

Abiodun (2013) melakukan penelitian mengenai "Dampak tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria". Menganalisa 

hubungan antara CSR terhadap profitabilitas di Negeria dengan penggunaan data 
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sekunder, bersumber dari 10 secara acak laporan tahunan perusahaan terpilih dan 

ringkasan keuangan antara periode tahun 1999-2008. Pembelajaran memanfaatkan 

kuadrat terkecil biasa untuk analisis data yang dikumpulkan. Temuan dari analisis 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel menginvestigasikan kurang dari 10 

persen dari keuntungan tahunan mereka. Koefisien determinasi hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa variabel penjelasan perubahan atau variasi pada 

perusahaan terpilih disebabkan oleh perubahan tanggung jawab sosial di Nigeria 

sementara merekomendasikan agar undang-undang dan peraturan menwajibkan 

perusahaan untuk diakui, perhatian yang memadai harus diberikan pada akuntansi 

sosial dalam hal biaya sosial dan biaya mematuhi tanggung jawab sosial  harus 

diberlakukan. 

Arx dan Ziegler (2008) melakukan penelitian mengenai “Pengaruh 

tanggung jawab sosial terhadap kinerja saham: bukti baru untuk Amerika Serikat 

dan Eropa”. Penelitian ini memberikan bukti empiris untuk dampak CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kami 

memeriksa 2 daerah yang berbeda, yaitu: 

1. Amerika Serikat  

2. Eropa  

Analisis ekonomi metrik menunjukkan bahwa lingkungan dan aktiviatas 

sosial perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri ini dinilai 

oleh pasar keuangan di kedua wilayah. Namun, masing-masing efek positif rata-

rata imbal hasil saham bulanan antara periode tahun 2003-2006 nampaknya lebih 

kuat di Amerika Serikat dan selain itu, menjadi nonlinier. Analisis selanjutnya 

menunjukkan pada estimasi parameter jika salah ditentukan model ekonomimetrik 
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diterapkan. Yang tampaknya signifikan efek negatif dari kinerja lingkungan dan 

sosial industri tempat perusahaan berada jika penjelasan tentang kinerja saham 

didasarkan pada faksi Fama-Prancis atau model 4 faktor Carhart, bukan model 

harga aset modal sederhana. 

Glavas dan Kelley (2014) melakukan penelitian mengenai “Efek dari 

tampak tanggung jawab sosial perusahaan pada sikap karyawan”. Penelitian 

mengeksplorasi dampak pada sikap karyawan terhadap persepsi mereka terhadap 

bagaimana orang lain di luar organisasi diperlakukan, dampak bagaimana 

karyawan diperlakukan secara langsung oleh organisasi. Hasil penelitian terhadap 

827 karyawan di 18 organisasi menunjukkan bahwa persepsi karyawan tentang 

tanggung jawab sosial positif terkait dengan komitmen organisasional dengan 

hubungan yang sebagian dimediasi dengan kerja bermakna dan dukungan 

organisasi yang dirasakan dan kepuasan kerja dengan kerja bermakna sebagai 

memediasi hubungan, untuk menangani penelitian tingkat mikro yang terbatas di 

bidang tanggung jawab sosial, peneliti mengembangkan ukuran persepsi, 

karyawan tentang tanggung jawab sosial melalui 4 studi percontohan. Dengan 

menggunakan model bifkator, kita mendapati bahwa tanggung jawab sosial 

memiliki tambahan efek pada sikap karyawan di luar tanggung jawab lingkungan, 

yang dianggap karena komponen relasional tanggung jawab sosial. 

Barnas, Hapsari dan Yudowati (2016). Meneliti mengenai “Pengaruh 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan (studi empiris pada 

perusahaan subsektor makanan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014)". 

Berupaya untuk menganalisa pengaruh secara simultan dan parsial hubungan 

antara profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan pada 
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perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 

periode 2011-2014. Jenis penelitian ini adalah deksriptif verifikatif bersifat 

kausal. Sampel dipilih melalui purposive sampling dan diperoleh dari 36 sampel. 

Data sekunder yang digunakan dari laporan tahunan instansi. Metode regresi data 

panel dengan metode fixed effect yang menggunakan eviews 8 yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hasil akhir dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa 

profitabilitas dan ukuran instansi berpengaruh secara simultan terhadap 

pengungkapan.  

Afiff dan P.D. (2013) Meneliti mengenai “Corporate sosial responsibility 

(CSR) &  performance: any evidence Indonesia LQ45?”. Pengungkapan CSR dan 

kinerja keuangan organisasi dikumpulkan dan dihitung dari laporan tahunan dan 

laporan manajerial instansi publik yang terdaftar di LQ45 dari BEI. Ini koleksi 

perusahaan LQ45 merupakan perusahaan paling cair di industri. Proses 

pengambilan sampel dimulai dengan mencari informasi yang akurat tentang 

jumlah instansi publik yang terdaftar di LQ45 selama tahun periode 2004-2011. 

Untuk menyelidiki bagaimana pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

mempengaruhi harga saham, 13 instansi perusahaan dipilih karena mereka 

konsistensi dalam kinerja yang membuat mereka terus-menerus muncul dalam 

LQ45 dari 2004-2011. Berdasarkan hasil penelitian yang membuktikan bahwa 

karyawan pengungkapan CSR, komunitas pengungkapan CSR, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage, tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap harga saham. Ini ditentukan bahwa perusahaan mungkin ingin lebih 

memperhatikan ke bagian inisiatif pengungkapan tanggung jawab sosial, 

khususnya terhadap karyawan dan masyarakat. Variabel penting lainnya terhadap 
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harga saham, yang profitabiltas, ukuran, dan leverage, ditentukan perusahaan 

yang mungkin ingin melihat indikator keuangan mereka yang dipilih. Oleh karena 

itu, adalah aman untuk menyimpulkan bahwa ada cukup bukti-bukti yang 

menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial mempengaruhi tingkat 

kinerja keuangan. 

Cecilia dan Torong (2015) Meneliti “Analisis pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan bergerak dibidang perkebunan yang go-public di 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura”. Data sekunder laporan tahunan instansi 

yang diperoleh melalui website BEI, bursa Malaysia, dan Singapura stok efek 

pada tahun periode 2012-2014. Untuk pengambilan sampel sebanyak 28 instansi 

menggunakan teknik Purposive sampling. Metode regresi berganda analisis dan 

uji hipotesis menggunakan t statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dan f 

statistik untuk menguji efek simulaneously pada tingkat 5%. Hasil dari penelitian 

ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap 

profitabilitas nilai instansi. Pengungkapan CSR dan profitabilitas terdapat nilai 

negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan pada nilai instansi yang dijadikan 

sebagai sampel. 

 

2.2       Tanggung Jawab Sosial  

Menurut Mathews (1995) melakukan penelitian mengenai pengungkapan 

CSR instansi yang dikenal sebagai social disclosure, corporate social reporting, 

sosial accounting. CSR dapat diartikan sebagai dampak yang disebabkan akibat 

kegiatan aktivitas perusahaan yang mengenai lingkungan dan sosial terhadap 
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sekelompok yang berkepentingan khusus terhadap warga masyarakat secara 

keseluruhan (Hackston & Milne, 1996).  

Effendi (2009) menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang dapat 

mendorong instansi untuk menerapkan pengungkapan tanggung jawab sosial, 

yaitu: 

1. Faktor luar organisasi atau pihak eksternal 

Faktor yang menjadi pendorong dari pihak luar organisasi, antara lain: 

 Regulasi 

 Hukum  

 Analisis dampak lingkungan (AMDAL) 

2. Faktor dalam organisasi atau pihak internal  

Faktor yang menjadi pendorong yang terdapat didalam organisasi, yaitu: 

 Nilai 

 Kebijakan manajemen 

 Strategi 

 Tujuan perusahaan 

 

2.3    Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) terhadap CSR 

Ukuran organisasi banyak digunakan sebagai penjelasan pengungkapan 

CSR yang diselenggarakan oleh organisasi ke dalam pembuatan laporan tahunan. 

Ukuran yang dimiliki oleh organisasi dapat digunakan sebagai salah satu skala 

yang digunakan untuk menentukan skala besar atau kecilnya sebuah perusahaan 

tersebut. Secara umum, pengungkapaan informasi instansi perusahaan lebih 

dikategorikan berskala besar lebih banyak apabila dibandingkan dengan instansi 
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perusahaan yang berkategori skala kecil. Ukuran instansi perusahaan yang 

berskala besar maka kemungkinan besar instansi untuk menjalankan kegiatan 

CSR terhadap lingkungan. Jumlah aset dalam angka besar yang dimiliki instansi 

mengakibatkan besar pengungkapan CSR dan kegiatan tersebut akan dilaporkan 

ke dalam laporan tahunan instansi, oleh karena itu pengungkapan CSR menjadi 

luas (Adrian 2013). 

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyonowati (2003) 

menyatakan bahwa ukuran instansi perusahaan berdasarkan, antara lain:  

1. Jumlah aktiva yang dimiliki instansi 

2. Jumlah tenaga kerja yang dimiliki instansi 

3. Volume penjualan yang dimiliki instansi 

4. Kapitalisasi pasar yang dimiliki instansi 

Berdasarkan hasil penelitian mencerminkan bahwa ukuran instansi 

dinyatakan dengan menggunakan angka jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh 

instansi tersebut. Pengukuran ini diselenggarakan agar dapat mengeanalisa bahwa 

jumlah besarnya tenaga kerja mengakibatkan pengungkapan CSR yang harus 

diungkapkan semakin luas.  

Pengungkapan CSR bukan sekedar aktivitas sukarela atau amal, dimana 

pengungkapan CSR tersebut mengharuskan instansi perusahaan dalam 

memutuskan keputusannya agar dengan dapat sungguh memperhatikan sebab 

akibat yang muncul akibat kegiatan usaha yang dijalankan dan memperhitungkan 

untuk para pemegang saham atau yang disebut sebagai eksternal instansi tersebut, 

termasuk tenaga kerja. Pengungkapan tanggung jawab dapat menciptakan sebuah 

bentuk atmosfer lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawannya, terutama 
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karyawan yang terlibat dalam pelakasanaan aktivitas yang bermanfaat bagi warga 

masyarakat luas, baik itu disebut sebagai penyisihan gaji, penggalangan dana 

maupun kesukarelawanan (volunteering) untuk masyarakat. 

 

2.4   Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR 

  Menurut penelitian Kokubu, K. et al. (2001) mencerminkan terdapat 

kaitan yang berhubuungan bersifat positif antara kinerja ekonomi instansi 

terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan manajemen bersifat bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan 

CSR kepada para pemegang saham atau pihak eksternal instansi. Tingkat 

profitabilitas mencerminkan tata pengelolaan manajemen sebuah instansi, 

semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu instansi maka mengakibatkan informasi 

yang diungkapkan lebih banyak dikarenakan instansi tersebut ingin membuktikan 

kepada publik dan para pemegang saham atau eksternal pihak instansi bahwa 

instansi memiliki profitabilitas yang lebih unggul apabila melakukan 

perbandingan dengan instansi lainnya yang bergerak dibidang yang sama. 

Profitabilitas sebuah instansi dibedakan menjadi terdapat berbagai macam, antara 

lain:   

1.   Keuntungan laba operasi 

2.   Keuntungan laba bersih  

3.   Tingkat pengembalian investasi/aktiva 

4.   Tingkat pengembalian ekuitas pemilik. 
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2.5    Pengaruh Leverage terhadap CSR 

  Tingkat leverage sangat penting bagi sebuah instansi dikarenakan tingkat 

besar atau kecilnya leverage berpengaruh terhadap instansi, dikarenakan apabila 

tingkat leverage tinggi dapat diartikan sebagai instansi tersebut bergantungan 

pada pinjaman luarnya untuk membiayai biaya asetnya. Sedangkan tingkat 

leverage yang rendah dapat diartikan sebagai instansi tersebut menggunakan 

modalnya dalam jumlah yang cukup banyak untuk membiayai biaya aset instansi 

tersebut. Tingkat leverage besar atau kecilnya sebuah instansi, dapat 

menggambarkan risiko keuangan instansi tersebut. 

 

2.6   Pengaruh Dewan Komisaris terhadap CSR 

Dewan komisaris merupakan tingkat pengendalian intern tertinggi, yang 

memiliki tanggung jawab atas kewajibannya untuk memonitor tindakan 

manajemen. Berhubungan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

instansi, hasil penelitian yang diteliti sebelumnya membuktikan bahwa dengan 

adanya hubungan yang bersifat positif antara dewan komisaris terhadap tingkat 

pengungkapan informasi oleh instansi. 

Hasil penelitian Collier dan Gregory (1999) menunjukkan bahwa jumlah 

anggota dewan komisaris dapat mempengaruhi mengenai pengendalian yang akan 

dilakukan instansi. Maka semakin banyak jumlah dewan komisaris dapat 

mempermudah dalam melakukan pengendalian dan pemantauan yang 

dilaksanakan akan lebih efektif dan efesien. Berhubungan mengenai 

pengungkapan CSR, maka tekanan manajemen juga akan semakin meningkat 

untuk mengungkapkannya.  
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2.7   Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian ialah replikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Frily A. dan Mekel (2014). Model penelitian digambarkan pada gambar 

dibawah ini: 

Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan dewan komisaris 

terhadap pengungkapan CSR pada laporan tahunan suatu instansi. 

Gambar 1 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Theoretical review (2014) 

Definisi variabel penelitian: 

1. Ukuran perusahaan (X1)  

Ukuran perusahaan atau instansi dapat diukur dengan menggunakan 

jumlah tenaga kerja, total asset, tingkat penjualan. Didalam penelitian ini, 

indikator lain yang dipakai untuk mengukur tingkat ukuran instansi yang 

total asset. 

 

 

 

Ukuran Perusahaan (X1) 

 
Profitabilitas (X2) 

 
Corporate Sosial 

Responsibility Disclosure In 
manufacturing companies(Y) 

Leverage (X3) 

 
Dewan Komisaris (X4) 
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2. Profitabilitas (X2)  

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh 

sebuah instansi berupaya untuk mencari keuntungan laba dan untuk 

meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. 

3. Leverage (X3)  

Leverage merupakan tingkat ketergantungan sebuah instansi dengan 

hutang untuk membiayai asetnya, oleh karena itu leverage juga 

membuktikan tingkat risiko keuangan. 

4. Dewan Komisaris (X4) 

Dewan Komisaris yang dimaksudkan ialah sejumlah besar anggota dewan 

dalam sebuah instansi. 

5. Pengungkapan tanggung jawab sosial (Y) 

Pengungkapan CSR dapat diartikan sebagai data instansi yang 

diungkapkan yang berhubungan dengan kegiatan sosial yang dilakukan 

instansi. 

  Penulis menggunakan semua variabel independen dari penelitian Frily A. 

dan Mekel (2014). Variabel yang digunakan berupa ukuran perusahaan (firm size), 

dewan komisaris (board size commissaries), profitabilitas, leverage.   
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