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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility/CSR)  

Menurut Darrough (1993) berdasarkan persyaratan yang ditetapkan 

standar, dalam laporan keuangan terdapat beberapa pengungkapan yang meliputi 

pengungkapan bersifat wajib dan pengungkapan bersifat sukarela. Pengungkapan 

wajib adalah pengungkapan yang mesti diungkapkan perusahaan yang bersumber 

pada aturan yang berefektif (pajak, OJK, SAK, undang-undang). Sedangkan 

pengungkapan yang tidak wajib diungkapkan perusahaan dimana tidak berdasarkan 

peraturan atau standar yang berefektif disebut dengan pengungkapan sukarela. 

Menurut Hackston dan Milne (1996), pengungkapan CSR digolongkan sebagai 

sukarela dan meliputi pengungkapan mengenai kontribusi kepada lingkungan, 

masyarakat umum, kesehatan dan keselamatan kerja. 

Huang dan Zhao (2016) mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai 

sebagian usaha perusahaan yang berhubungan dengan ekonomi, hukum, etika, dan 

tanggung jawab dermawan serta dampak positif pada pemegang saham inti. Dalam 

tanggung jawab sosial, perusahaan berusaha untuk menjaga stabilitas dan 

pengembangan masyarakat untuk meningkatkan prestasinya. Berdasarkan timbal 

balik dan prinsip keadilan pertukaran sosial, perusahaan harus membantu 

pemerintah menyelesaikan masalahnya ketika perusahaan sudah menerima bantuan 

dari pemerintah. 

Corporate Sustainability Reporting merupakan pedoman dalam membuat 

ringkasan informasi CSR dalam segi lingkungan, keuangan dan sosial yang 
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memadai kepada seluruh pemangku kepentingan internal mau pun eksternal. 

Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mewajibkan 

pelaporan ini, tepatnya pada pasal 66 ayat 2c yang menyatakan bahwa laporan 

pelaksanaan CSR harus dimuatkan dalam laporan tahunan. Selain diatur dalam 

undang-undang, pengungkapan CSR juga diatur dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan 

Keuangan khususnya paragraf kesembilan tidak menyatakan secara tegas 

mengharuskan perusahaan perusahaan untuk melaporkan tanggung jawab sosial. 

Pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh koneksi politik di mana 

perhatian manajemen meningkat terhadap tanggung jawab sosial (Wang et al., 

2015). Menurut Wang et al. (2015) perusahaan yang sumber dana keuangannya 

lebih besar cenderung berpartisipasi dalam aktivitas tanggung jawab sosial dan 

sumber dana keuangan yang besar mengakseskan perusahaan dengan koneksi 

politik. Selain sumber keuangan, manajemen perusahaan yang merupakan politisi 

juga cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam aktivitas tanggung jawab sosial agar 

reputasinya terjaga.  

Selain pengaruh koneksi politik, pengungkapan CSR juga terdampak oleh 

faktor tata kelola perusahan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang dikategorikan 

baik menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) adalah 

melaksanakan aktivitas sosial berupa memberikan kontribusi kepada masyarakat 

dan melestarikan lingkungan di sekitarnya sehingga susunan direksi diwajibkan 

untuk memastikan seluruh aktivitas CSR telah dipenuhi agar dapat 

mempertahankan kesinambungan usaha. Sehingga perusahaan yang memiliki 
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kualitas tata kelola yang baik akan meningkatan pengungkapan CSR-nya (Garas & 

Elmassah, 2018). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini membutuhkan penelitian ilmiah terlebih dahulu untuk 

digunakan sebagai referensi. Penelitian-penelitian ilmiah tersebut disediakan oleh 

bervariasi sumber seperti Emerald Insight¸ Elsevier, Google Scholar, Springer, 

MDPI, ResearchGate dan sumber lainnya. Proses pencarian literatur ini 

menggunakan kata-kata kunci yaitu political connection, corporate goverance, 

kepemilikan publik, public ownership, board meetings dan corporate social 

responsibility. 

Berdasarkan proses pencarian literatur tersebut diperoleh sebanyak 47 

penelitian-penelitian terlebih dahulu. Penelitian-penelitian tersebut dijabarkan 

berdasarkan tahun publikasinya yakni, tahun 2007 terdapat 1 penelitian (Ghazali, 

2007), tahun 2009 terdapat 1 penelitian (Said, Hj Zainuddin, & Haron, 2009), tahun 

2012 terdapat 2 penelitian (Esa, Anum, & Ghazali, 2012; Mulyadi & Anwar, 2012), 

terdapat 2 penelitian pada tahun 2013 (Juhmani, 2013; Khan, Muttakin, & Siddiqui, 

2013), terdapat 3 penelitian pada tahun 2014 (Giannarakis, 2014; Madi, Ishak, 

Aziah, & Manaf, 2014; Othman, Farhana, Maznah, Arif, & Abdul, 2014), terdapat 

6 penelitian pada tahun 2015 (Astuti, 2015; Indraswari & Astika, 2015; Muttakin, 

Mihret, & Khan, 2015; Muttakin & Subramaniam, 2015; Rahayu & Anisyukurlillah, 

2015; Wang et al., 2015), terdapat 10 penelitian pada tahun 2016 (Appuhami & 

Tashakor, 2016; Esa & Zahari, 2016; Habbash, 2016; Hu, Zhu, & Hu, 2016; Huang 

& Zhao, 2016; Li, 2016; Lone & Khan, 2016; Rahman & Ismail, 2016; Won Yong, 
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Chang, & Martynov, 2016; Yusoff, Jamal, & Darus, 2016), tahun 2017 terdapat 13 

penelitian (Adel, Hussain, Mohamed, & Basuony, 2017; Cordeiro, Galeazzo, Shaw, 

Veliyath, & Nandakumar, 2017; Dias & Craig, 2017; El-Bassiouny, 2017; Hapsoro 

& Fadhilla, 2017; Indraswari & Mimba, 2017; Ju Ahmad, Rashid, & Gow, 2017; 

Malik, Ahsan, & Khan, 2017; Naseem, Riaz, Rehman, Ikram, & Malik, 2017; 

Panicker, 2017; Sadou, Alom, & Laluddin, 2017; Said, Joseph, Zahirah, & Sidek, 

2017; Ullah, Muttakin, & Khan, 2017), tahun 2018 terdapat 7 penelitian (Alshbili, 

Elamer, & Beddewela, 2018; Ashfaq & Rui, 2018; Garas & Elmassah, 2018; Husted 

& Sousa-filho, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018; Suhartono, Mawarni, & Wahyuni, 

2018; Suyono & Farooque, 2018) dan tahun 2019 terdapat 2 penelitian (Orazalin, 

2019; Yusoff, Ahman, & Darus, 2019). 

Studi literatur mengenai penelitian terhadap pengungkapan CSR telah 

dilakukan berbagai benua, yaitu Benua Asia, Benua Australia, Benua Amerika dan 

Benua Eropa. Benua Asia ditemukan sebanyak 42 penelitian yang terdapat dalam 

negara-negara seperti, Malaysia terdapat 12 penelitian (Ghazali, 2007; Esa et al., 

2012; Madi et al., 2014; Othman et al., 2014; Esa & Zahari, 2016; Yusoff et al., 

2016; Rahman & Ismail, 2016; Said et al., 2009, 2017; Ju Ahmad et al., 2017; 

Halinda Yusoff et al., 2019), Indonesia terdapat 8 penelitian (Mulyadi & Anwar, 

2012; Astuti, 2015; Indraswari & Astika, 2015; Rahayu & Anisyukurlillah, 2015; 

Hapsoro & Fadhilla, 2017; Indraswari & Mimba, 2017; Suhartono et al., 2018; 

Suyono & Farooque, 2018), Tiongkok terdapat 4 penelitian (Wang et al., 2015; Hu 

et al., 2016; Huang & Zhao, 2016; Li, 2016), Pakistan terdapat 4 penelitian (Lone 

& Khan, 2016; Ashfaq & Rui, 2018; Malik et al., 2017; Naseem et al., 2017), 

Benglades terdapat 3 penelitian (Khan et al., 2013; Muttakin et al., 2015; Ullah et 
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al., 2017), India terdapat 3 penelitian (Muttakin & Subramaniam, 2015; Cordeiro 

et al., 2017; Panicker, 2017), Timur Tengah (Garas & Elmassah, 2018), Mesir (El-

Bassiouny, 2017), Yordania (Qadan & Suwaidan, 2018), Kazakhstan (Orazalin, 

2019), Arab Saudi (Habbash, 2016), Libya (Alshbili et al., 2018), Bahrain (Juhmani, 

2013) dan Korea Selatan (Won Yong et al., 2016). 

Selain penelitian-penelitian yang ditemukan di Benua Asia, penelitian 

tersebut juga ditemukan sebanyak 2 penelitian yang terdapat di Australia 

(Appuhami & Tashakor, 2016; Dias & Craig, 2017), 1 penelitian terdapat di 

Amerika Latin (Husted & Sousa-filho, 2018) 1 penelitian terdapat di Amerika 

Serikat (Giannarakis, 2014) dan 1 penelitian terdapat di Eropa (Adel et al., 2017). 

Studi literatur mengenai penelitian terhadap pengungkapan CSR telah 

dilakukan dengan berbagai variabel seperti beberapa kepemilikan dari pemerintah, 

institusional, investor asing, manajerial dan keluarga, serta rapat dewan direktur, 

dualitas CEO, direktur wanita, direktur independen, koneksi politik, ukuran dewan 

direktur, biaya pelatihan dan pengembangan, ukuran komite audit, komite audit 

independen, rapat komite audit, komite CSR, ukuran perusahaan, leverage dan lain 

sebagainya. Peneliti menggunakan salah satu variabel tersebut untuk dijadikan 

sebagai model penelitiannya, yaitu koneksi politik (Wang et al., 2015; Muttakin, 

Mihret, et al., 2015; Huang & Zhao, 2016; Li, 2016; Rahman & Ismail, 2016). Dari 

beberapa literatur tersebut dapat dilihat bahwa masih jarang yang meneliti variabel 

koneksi politik sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan variabel tersebut. 

Variabel yang berkategorikan struktur kepemilikan yang termasuk dalam 

kategori tata kelola perusahaan juga sering dijadikan sebagai pengukur 

pengungkapan CSR seperti kepemilikan pemerintah (Ghazali, 2007; Said et al., 
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2009, 2017; Juhmani, 2013; Muttakin & Subramaniam, 2015; Esa & Zahari, 2016; 

Habbash, 2016; Hu et al., 2016; Rahman & Ismail, 2016; Malik et al., 2017; Sadou 

et al., 2017; Ashfaq & Rui, 2018; Orazalin, 2019), kepemilikan publik (Khan et al., 

2013; Astuti, 2015; Indraswari & Astika, 2015; Rahayu & Anisyukurlillah, 2015; 

Hapsoro & Fadhilla, 2017; Indraswari & Mimba, 2017; Malik et al., 2017; 

Suhartono et al., 2018), dan kepemilikan asing (Said et al., 2009, 2017; Khan et al., 

2013; Muttakin & Subramaniam, 2015; Esa & Zahari, 2016; Hu et al., 2016; Won 

Yong et al., 2016; Adel et al., 2017; El-Bassiouny, 2017; Hapsoro & Fadhilla, 2017; 

Malik et al., 2017; Panicker, 2017; Ashfaq & Rui, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018; 

Orazalin, 2019). Variabel-variabel struktur kepemilikan di atas masih sering diteliti 

maka peneliti ingin menguji kembali dan mengetahui hasilnya apakah sesuai 

dengan penelitian sebelumnya. 

Selain kategori struktur kepemilikan, variabel yang berkategorikan 

karakteristik komite audit juga diterapkan sebagai pengukuran pengungkapan CSR. 

Salah satunya berupa ukuran komite audit dapat ditemukan dalam penelitian  

Appuhami dan Tashakor (2016), Madi et al. (2014), Othman et al. (2014),  dan 

Suyono dan Farooque (2018). Variabel ukuran komite audit dipilih oleh peneliti 

karena variabel ini tidak banyak diteliti. 

Kategori lain dalam kategori tata kelola perusahaan yang digunakan 

sebagai pengukur pengungkapan CSR adalah karakteristik dewan. Variabel yang 

berkaitan dengan penelitian ini berupa rapat dewan direktur (Giannarakis, 2014; Ju 

Ahmad et al., 2017; Naseem et al., 2017; Alshbili et al., 2018; Yusoff et al., 2016, 

2019), ukuran dewan direksi (Said et al., 2009, 2017; Esa et al., 2012; Giannarakis, 

2014; Esa & Zahari, 2016; Lone & Khan, 2016; Rahman & Ismail, 2016; Adel et 
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al., 2017; Cordeiro et al., 2017; Dias & Craig, 2017; El-Bassiouny, 2017; Naseem 

et al., 2017; Sadou et al., 2017; Alshbili et al., 2018; Husted & Sousa-filho, 2018; 

Qadan & Suwaidan, 2018; Suyono & Farooque, 2018; Orazalin, 2019; Yusoff et 

al., 2016, 2019) dan direktur independen (Said et al., 2009, 2017; Esa et al., 2012; 

Mulyadi & Anwar, 2012; Khan et al., 2013; Giannarakis, 2014; Muttakin & 

Subramaniam, 2015; Appuhami & Tashakor, 2016; Esa & Zahari, 2016; Habbash, 

2016; Lone & Khan, 2016; Rahman & Ismail, 2016;  Won Yong et al., 2016; 

Cordeiro et al., 2017; Dias & Craig, 2017; El-Bassiouny, 2017; Naseem et al., 2017; 

Sadou et al., 2017; Ullah et al., 2017; Garas & Elmassah, 2018; Husted & Sousa-

filho, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018; Suyono & Farooque, 2018; Orazalin, 2019; 

Yusoff et al., 2016, 2019). Variabel rapat dewan direktur masih sedikit diteliti maka 

peneliti memilih variabel ini dan dimasukkan ke dalam model penelitiannya. 

Sedangkan untuk variabel ukuran dewan direktur dan direktur independen sudah 

banyak diteliti dan peneliti ingin mengetahui hasilnya apakah sesuai dengan 

penelitian sebelumnya sehingga peneliti menguji kembali kedua variabel ini. 

Setelah kelompok tata kelola perushaan, kelompok karakterisitik 

perusahaan juga termasuk pilihan peneliti unutk dimasukkan ke dalam model 

penelitiannya diantaranya adalah leverage (Madi et al., 2014; Habbash, 2016; Lone 

& Khan, 2016; Adel et al., 2017; Ullah et al., 2017; Garas & Elmassah, 2018; 

Husted & Sousa-filho, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018) dan ukuran perusahaan 

(Said et al., 2009; Khan et al., 2013; Madi et al., 2014; Habbash, 2016; Lone & 

Khan, 2016; Rahman & Ismail, 2016; Adel et al., 2017; Dias & Craig, 2017; Sadou 

et al., 2017; El-Bassiouny, 2017; Panicker, 2017; Ullah et al., 2017; Garas & 

Elmassah, 2018; Husted & Sousa-filho, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018; Suyono 
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& Farooque, 2018). Peneliti memilih variabel leverage dan ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol karena kedua variabel ini juga termasuk kategori variabel 

yang banyak diteliti dan ingin mengetahui hasilnya apakah sesuai dengan penelitian 

sebelumnya.  

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Pengungkapan CSR. 

Koneksi politik mengandung arti dimana mayoritas pemegang saham atau 

eksekutif perusahaan memiliki pengalaman bekerja dalam lembaga pemerintahan, 

atau memiliki hubungan yang dekat dengan pejabat pemerintahan (Wang et al., 

2015). Perusahaan yang sumber dana keuangannya lebih besar cenderung 

berpartisipasi dalam aktivitas tanggung jawab sosial dan sumber dana keuangan 

yang besar mengakseskan perusahaan dengan koneksi politik. Selain sumber 

keuangan, manajemen perusahaan yang merupakan politisi cenderung lebih aktif 

berpartisipasi dalam aktivitas tanggung jawab sosial agar reputasinya terjaga (Wang 

et al., 2015). 

Perusahaan yang terhubung dengan politik akan mendapatkan lebih 

banyak perhatian pelanggan dan media. Alasannya bahwa kemungkinan besar 

perilaku mereka akan merugikan manfaat pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan 

memiliki kekuatan dan kemampuan dalam meningkatkan arti penting mereka bagi 

perusahaan (Huang & Zhao, 2016).  

Beberapa hasil penelitian menemukan pengungkapan CSR terpengaruh 

koneksi politik dengan berbagai hubungan. Penelitian yang menemukan koneksi 

politik memiliki pengaruh yang bersignifikan positif (Wang et al., 2015; Huang & 
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Zhao, 2016; Li, 2016), bersignifikan negatif (Muttakin et al., 2015) dan tidak 

bersiginifikan (Rahman & Ismail, 2016). Berdasarkan penelitian terlebih dahulu di 

atas, hipotesis penelitian mengenai variabel ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat hubungan positif antara koneksi politik dan pengungkapan CSR. 

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan CSR. 

Banyaknya saham yang diinvestasikan oleh pemerintah merupakan 

pengertian dari kepemilikan pemerintah. Perusahaan yang dimiliki pemerintah 

lebih banyak mengadakan aktivitas sosial dan pengungkapan aktivitas sosial untuk 

menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab dan berusaha 

mempertahankan hubungan yang baik dengan pemerintah (Rahman & Ismail, 

2016). 

Habbash (2016) menyimpulkan bahwa perusahaan milik pemerintah dapat 

mempromosikan tanggung jawab sosial, transparansi dan praktik pengungkapan. 

Perusahaan milik pemerintah dianggap lebih mengorientasikan sosial karena lebih 

cenderung melaksanakan aktivitas sosial. Demikian, perusahaan tersebut cenderung 

lebih menyampaikan informasi sosial yang lebih banyak daripada perusahaan lain. 

Alshbili et al. (2018) menyimpulkan bahwa perusahaan milik pemerintah 

dapat dilembagakan oleh tujuan, kepercayaan dan inisiatif pemerintah mengenai 

praktik pengungkapan CSR. Secara teoritis, pemerintah dapat dianggap 

mengerahkan tenaga tekanan paksaaan terhadap perusahaan milik pemerintah 

untuk mengungkapkan informasi CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

jenis ini lebih reaktif sebab aktivitasnya lebih diperhatikan publik. Dengan 

demikian, perusahaan tersebut memiliki ekspektasi yang lebih dalam kesadaran 

tanggung jawab kepada publik. 
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Ghazali (2007), Muttakin dan Subramaniam (2015), Habbash (2016), Hu 

et al. (2016), Rahman dan Ismail (2016), Said et al. (2009, 2017) dan Alshbili et al. 

(2018) menemukan bahwa pengungkapan CSR terpengaruh oleh kepemilikan 

pemerintah secara signifikan positif. Penelitian Esa & Zahari (2016), Sadou et al. 

(2017), Malik et al. (2017) Ashfaq dan Rui (2018) dan Orazalin (2019) menemukan 

pengungkapan CSR tidak terpengaruh oleh kepemilikan pemerintah. Sesuai dengan 

pembahasan di atas, perumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

H2: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan pemerintah dan 

pengungkapan CSR. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Publik Terhadap Pengungkapan CSR. 

Kepemilikan publik merupakan banyaknya saham yang diinvestasikan 

oleh publik. Berdasarkan teori stakeholder, pengungkapan CSR cenderung lebih 

banyak pada perusahaan yang sahamnya kebanyakan dimiliki oleh publik 

dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki pihak lain. Hal 

tersebut dikaitkan dengan akuntabilitas perusahaan (Rahayu & Anisyukurlillah, 

2015). 

Perusahaan milik publik sangat memegang penting masalah akuntanbilitas 

publik. Perusahan tersebut diharapkan memiliki lebih banyak tekanan untuk 

melibatkan diri dalam aktivitas sosial atau komunitas. Oleh karena itu, perusahaan 

milik publik cenderung lebih terlibat dalam aktivitas sosial untuk memastikan 

legitimasi dan lebih mengungkapkan mengenai aktivitas-aktivitas tersebut (Khan et 

al., 2013). 

Perusahaan dengan sebagian besar saham dipegang oleh individu atau 

masyarakat umum lebih memegang penting masalah akuntabilitas perusahaan. 
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Aktivitas yang telah dilakukan perusahaan menjadi informasi yang ingin diketahui 

oleh pemegang saham individu. Dengan demikian, pemegang saham individu atau 

masyarakat umum cenderung lebih berminat untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang berpartisipasi aktivitas sosial sebagai suatu tanggung jawabnya (Malik et al., 

2017).  

Penelitian Khan et al. (2013), Rahayu dan Anisyukurlillah (2015), Malik 

et al. (2017) dan Suhartono et al. (2018) menemukan bahwa kepemilikan publik 

memiliki pengaruh yang bersignifikan positif terhadap pengungkapan CSR. Namun 

hasil penelitian Indraswari dan Astika (2015) serta Indraswari dan Mimba (2017) 

menunjukkan pengungkapan CSR terpengaruh secara signifikan negatif oleh 

kepemilikan publik. Ada pun penelitian yang membuktikan kepemilikan asing dan 

pengungkapan CSR tidak memiliki hubungan (Astuti, 2015; Hapsoro dan Fadhilla, 

2017). Dengan demikian, penelitian ini merumuskan: 

H3: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan publik dan pengungkapan 

CSR. 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan CSR. 

Kepemilikan asing adalah banyaknya saham yang diinvestasikan oleh 

investor asing. Kesadaran dan kepekaan investor asing akan tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat luas lebih tinggi dikarenakan memiliki ekspektasi yang tinggi 

dalam berbisnis. Dalam memastikan investor asing lebih bertanggung jawab sosial, 

maka pengenalan profil penting dilakukan untuk menentukan preferensi dan 

keminatan investor asing dalam melakukan investasi (Khan et al., 2013). 

Alshbili et al. (2018) menyimpulkan secara teoritis bahwa perlu adanya 

legitimasi dan akuntabilitas publik merupakan masalah di perusahaan milik asing 
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karena minat pihak eksternal yang kuat. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya 

perhatian kepada para pemangku kepentingan di negara tuan rumah dan mengarah 

pada ekspektasi yang tinggi dan pemantauan praktik pengungkapan CSR. Dengan 

demikian, perusahaan milik asing mungkin peka dan sadar akan meningkatnya 

tekanan bagi bisnis untuk bertanggung jawab secara sosial dalam komunitas 

internasioanal yang leluasa. 

Perusahaan milik asing memiliki keunikan dalam proses pengelolaannya 

dimana adanya pengelolaan yang keragaman geografis. Selain itu, perusahaan 

tersebut memisahkan antara kepemilikan dan pengelolaan keragaman geografis 

tersebut. Dengan alasannya karena memilili lebih banyak paparan pasar dan 

pengetahuan serta nilai yang berbeda untuk pemilik asing (Malik et al., 2017). 

Pengungkapan CSR terpengaruh oleh kepemilikan asing secara signifikan 

positif dapat ditemukan dalam penelitiannya Khan et al. (2013), Hu et al. (2016), 

Muttakin dan Subramaniam (2015), Won Yong et al. (2016), Adel et al. (2017), 

Malik et al. (2017), Panicker (2017), Alshbili et al. (2018), Ashfaq dan Rui (2018) 

dan Orazalin (2019). Disisi lain Said et al. (2009, 2017), Esa dan Zahari (2016), El-

Bassiouny (2018) serta Qadan dan Suwaidan (2018) tidak menemukan kepemilikan 

asing memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan hasil pembuktian yang didapatkan, maka hipotesis yang dirumuskan 

adalah: 

H4: Terdapat hubungan positif antara kepemilikan asing dan pengungkapan 

CSR. 
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2.3.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan CSR. 

Seberapa banyak anggota komite audit yang diangkat dalam perusahaan 

yang dimaksud dengan ukuran komite audit. Komite audit memiliki kemahiran 

yang memadai untuk melepaskan pengawasan dan pengungkapan tanggung jawab, 

seperti pengungkapan CSR (Appuhami & Tashakor, 2016). 

Keberadaan komite audit dapat memastikan obyektivitas laporan 

keuangan melalui pengungkapan CSR yang lebih luas. Komite audit cenderung 

terhambat oleh kecenderungan untuk memilih anggota indepeden berdasarkan 

koneksi pribadi daripada keterampilan dan kompetensi. Selain itu, komite audit 

mempengaruhi respon organisasi terhadap beragam pemangku kepentingan (Khan 

et al., 2013). 

Madi et al. (2014) menyimpulkan komite audit termasuk faktor terpenting 

dalam meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan untuk mengurangi 

asimetri informasi yang terkait dengan masalah keagenan. Selain itu, komite audit 

berperan penting dalam mengawas proses pelaporan perusahaan, baik pelaporan 

keuangan atau pun praktik aktivitas sosial. Efektivitas komite audit tetap harus 

terjaga karena merupakan hal yang terpenting untuk meningkatkan praktik 

pengungkapan perusahaan. 

Dalam penelitian Khan et al. (2013), Madi et al. (2014) dan Appuhami dan 

Tashakor (2016) menemukan terdapat hubungan yang positif antara komite audit 

dan pengungkapan pengungkapan tanggung jawab sosial. Pada penelitian Dias dan 

Craig (2017) menemukan pengungkapan CSR dipengaruhi ukuran komite audit 

secara signifikan negatif. Ada pun penelitian yang membuktikan bahwa 

pengungkapan CSR dan ukuran komite audit tidak memiliki hubungan (Othman et 
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al., 2014; Suyono & Farooque, 2018). Sesuai dengan penelitian-penelitian tersebut, 

berikut hipotesis yang dirumuskan: 

H5: Terdapat hubungan positif antara ukuran komite audit dan pengungkapan 

CSR. 

2.3.6 Pengaruh Rapat Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR. 

Rapat dewan direktur merupakan salah satu pengukuran efektifitas 

susunan dewan pengurus perusahaan yang berkomitmen dalam mengawasi dan 

mengatasi masalah perusahaan. Susunan dewan direksi yang aktif cenderung lebih 

memiliki inisiatif dalam melakukan CSR dalam menjaga reputasi perusahaan 

Naseem et al. (2017). 

Alshbili et al. (2018) menyimpulkan secara teoritis bahwa frekuensi rapat 

dewan direksi membantu perusahaan meningkatkan pemantauan manajerial dan 

kinerja. Prosedur ini merupakan cara untuk meningkatkan legitimasi dengan 

berfungsi sebagai tanda dewan yang aktif dan berdedikasi dalam mengelola dan 

menangani permasalahan sosial organisasi. Semakin tingginya rekuensi rapat 

dewan direksi dapat memberikan tekanan lebih pada manajemen untuk terlibat 

dalam pengungkapan CSR. 

Penelitian Naseem et al. (2017), Yusoff et al. (2016) dan Alshbili et al. 

(2018) mengindikasikan rapat dewan direksi dan pengungkapan CSR memiliki 

hubungan yang positif. Pada penelitian Ju Ahmad et al. (2017) menemukan rapat 

dewan direksi memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Ada un 

penelitian yang menemukan rapat dewan direksi dan pengungkapan CSR tidak 

memiliki hubungan sama sekali (Giannarakis, 2014; Yusoff et al., 2019). Berikut 

hipotesis yang dirumuskan dasarkan penelitian tersebut: 
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H6: Terdapat hubungan positif antara rapat dewan direktur dan pengungkapan 

CSR. 

2.3.7 Pengaruh Direktur Independen Terhadap Pengungkapan CSR. 

Direktur independen merupakan banyaknya direktur independen yang 

dimiliki perusahaan. Direktur independen cenderung lebih bersedia untuk 

memenuhi permintaan semua pemangku kepentingan dan meningkatkan 

pengungkapan serta transparansi perusahaan. Selain itu, direktur independen 

cenderung lebih mendorong manajemen untuk terlibat dalam lebih banyak aktivitas 

sosial dan menyediakan pengungkapan CSR berkualitas tinggi (Garas & Elmassah, 

2018). 

Husted & Sousa-filho (2018) menyatakan bahwa cara efektif dalam 

mempromosikan pengungkapan CSR melalui direktur independen. Perusahaan 

yang tertarik dan inisiatif untuk melaporkan dampak sosial dan lingkungannya 

disarankan untuk memastikan kehadiran direktur independen dalam jajaran dewan 

direksi. Karena direktur independen harus membawa perspektif yang lebih 

berseragam untuk lebih mempertimbangkan dampak-dampak bagi perusahaan. 

Pertimbangan direktur independen lebih mengarah ke arah kinerja sosial 

daripada kinerja ekonomi perusahaan. Dalam menghadapi perubahan peraturan dan 

krisis perusahaan, perusahaan lebih terdorong oleh direktur independen untuk 

bertanggung jawab secara sosial. Dengan adanya dorongan tersebut, perusahaan 

memperoleh umpan balik berupa reputasi yang baik (Sadou et al., 2017). 

Beberapa hasil penelitian menemukan direktur independen mempengaruhi 

pengungkapan CSR secara signifikan positif (Khan et al., 2013; Giannarakis, 2014; 

Muttakin & Subramaniam, 2015; Lone & Khan, 2016; Yusoff et al., 2016; Dias & 
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Craig, 2017; El-Bassiouny, 2017; Naseem et al., 2017; Sadou et al., 2017; Ullah et 

al., 2017; Garas & Elmassah, 2018; Husted & Sousa-filho, 2018). Beberapa 

penelitian lain menemukan bahwa direktur independen dan pengungkapan CSR 

memiliki hubungan yang bersiginifikan negatif (Esa dan Zahari, 2016; Adel et al. 

2017; Qadan dan Suwaidan, 2018) dan tidak bersignifikan (Said et al., 2017; 

Mulyadi & Anwar, 2012; Esa & Zahari, 2016; Habbash, 2016; Won Yong et al., 

2016; Suyono & Farooque, 2018; Orazalin, 2019; Yusoff et al., 2019). Sesuai 

dengan hasil kontradiktif tersebut, hipotesis yang diajukan seperti di bawah ini: 

H7: Terdapat hubungan positif antara direktur independen dan pengungkapan 

CSR. 

2.3.8 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan CSR. 

Jumlah direksi yang terdapat dalam susunan dewan yang disebut dengan 

ukuran dewan direksi. Susunan anggota direksi yang semakin banyak maka 

representasi atau perwakilan pemegang saham semakin luas. Permintaan pemegang 

saham atas transaparasi biasanya lebih besar, sehingga semakin besar representasi 

direksi kemungkinan memiliki efek positif dalam kebijakan pengungkapan 

informasi perusahaan (Dias & Craig, 2017). 

Qadan dan Suwaidan (2018) menyimpulkan bahwa besarnya ukuran 

dewan dikaitkan dengan tingginya tingkat pengungkapan CSR. Penjelasan terkait 

hal tersebut yaitu lebih besarnya ukuran dewan akan ada kemungkinan merekrut 

direktur yang memiliki keragaman yang besar dalam pendidikan dan pengalaman. 

Dengan dimilikinya keragaman pendidikan dan pengalaman akan berdampak pada 

tingkat pengungkapan CSR. 
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Lebih besarnya ukuran dewan direksi cenderung lebih mengungkapan 

informasi CSR daripada yang lain. Karena anggota direksi yang semakin banyak 

seiring dengan semakin banyaknya pengalaman dan beragam latar belakang yang 

dimiliki sehingga lebih terbuka dalam mendiskusikan aktivitas sosial perusahaan 

dan investasi dalam aktivitas tersebut. Karena adanya investasi dalam aktivitas 

sosial tersebut maka direksi akan lebih berkontribusi pada diskusi yang lebih luas 

dan bermanfaat tentang CSR (Esa et al., 2012). 

Dalam beberapa penelitian menemukan ukuran dewan mempengaruhi 

pengungkapan CSR secara signifikan positif (Said et al., 2009; Esa et al., 2012; 

Lone & Khan, 2016; Adel et al., 2017; Dias & Craig, 2017; Naseem et al., 2017; 

Sadou et al., 2017; Husted & Sousa-filho, 2018; Qadan & Suwaidan, 2018; Suyono 

& Farooque, 2018; Yusoff et al., 2019, 2016). Di sisi lain Giannarakis (2014), Esa 

dan Zahari (2016), Said et al. (2017), Alshbili et al. (2018), El-Bassiouny (2018) 

dan Orazalin (2019) menemukan pengungkapan CSR dan ukuran dewan direksi 

tidak adanya hubungan. Berdasarkan hasil kontradiktif tersebut, perumusan 

hipotesis mengenai variabel ini seperti: 

H8: Terdapat hubungan positif antara ukuran dewan direksi dan pengungkapan 

CSR. 

 

2.4 Model Penelitian 

Model penelitian ini terdiri dari variabel dependen, independen dan 

variabel kontrol. Variabel dependen yang ditetapkan adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel independen yang ditetapkan pada 

penelitian ini meliputi koneksi politik, ukuran dewan direksi, rapat dewan direksi, 
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ukuran komite audit, kepemilikan pemerintah; publik dan asing serta direktur 

independen. Variabel kontrol yang terdapat dalam model ini yaitu leverage dan 

ukuran perusahaan. Pada Gambar 1 berikut menampilkan model penelitian yang 

diterapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan CSR, sumber: Peneliti, 2019. 

Koneksi Politik (H1) 

Kepemilikan Pemerintah (H2) 

Kepemilikan Publik (H3)

  

Kepemilikan Asing (H4) 

Komite Audit (H5) 

Rapat Dewan Direksi (H6) 

Direktur Independen (H7) 

Ukuran Dewan Direksi (H8) 

Ukuran Perusahaan  

Leverage 

Pengungkapan CSR 

Julianto, Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019




