
BAB II  
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 

2.1   Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  

    Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) bentukperusahaan dalam 

melakukan komitmen kepada masyarakat secara sukarela dan bantuan berupa 

komersil dari perusahaan untuk menaiki tingkat kesehatan. Setidaknya, keberadaan 

CSR yang baik membantu organisasi untuk menaiki individu yang baik (Adams & 

Zutshi, 2004). 

Adapun CSR menurut ISO 2600  tanggung jawab yang ada di suatu kelompok 

akan berdampak kepada putusan terhadap masyarakat dan lingkungan terhadap 

pembangungan lebih lanjut untuk hal kesehatan serta kedamaian masyarakat. Sesuai 

hukum yang ada pemilik perusahaan harus dapat menghitung dalam perilaku yang 

konsisten. 

Menurut Van der Wiele et al., (2001) mengutarakan CSR bagian wajib 

diperusahaan dalam melakukan sumber dayanya dengan cara-cara yang bermanfaat 

bagi masyarakat, menggunakan kontribusi yang diselenggarakan untuk anggota 

masyarakat dengan mempertimbangkan secara keseluruhan dan meningkatnya 

kedamaian masyarakat secara umum dan otonom dari keuntungan langsung 

perusahaan. Tanggung jawab perusahaan sebagai penyedia informasi mengenai aspek 

SDM, bahan dan layanan, keterlibatannya dalam proyek masyarakat termasuk 

kegiatan dan masalah lingkungannya (Esa dan Ghazali, 2012). 
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  Grey et al (1995) mengatakan bahwa ada tiga kelompok teori mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial: 

1.  Decision usefulness studies. Dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dianggap 

penting untuk memberikan informasi akuntansi yang diinginkan pengguna 

laporan keuangan dan ditempati dalam posisi yang lebih penting. 

2. Economic theory studies. Masyarakat menuntut perusahaan agar melaksanakan 

dan memberikan edukasi dalam tanggung jawab sosial. 

3. Social and political theory. Hal ini memiliki dua teori yaitu teori stakeholder 

menjelaskan perusahaan memikirkan untuk kepentingannya sendiri tapi harus bisa 

memiliki manfaat untuk pemegang saham. Sehingga, pemegang saham harus 

memberikan dukungan kepada perusahaan. Legitimasi suatu kondisi ketika sistem 

menilai perusahaan adalah bagiannya. Diantara kedua sistem nilai tersebut ada 

beberapa perbedaan yang nyata atau potensial, sehingga dampak ini akan 

mengakibatkan munculnya ancaman terhadap legitimasi perusahaan.  

  Canto Mila dan Lozano (2009) mendefinisikan CSR sebagai apa yang 

diperhitungkan oleh unit bisnis dengan mempertimbangkan dampak kebijakan 

terhadap lingkungan, komunitas dan masyarakat pada umumnya untuk bekerja sama 

dan berpartisipasi dalam masyarakat serta berkomitmen secara hukum untuk 

melakukannya. Tanggung jawab sosial perusahaan menyediakan informasi 

hubungannya pada kelompok lingkungan dan sosialnya, menyatakan bentuk laporan 

tahunan atau laporan sosial dipisah  (Hackston & Milne, 1996). 

  Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia  memberitahu perusahaan wajib  

menyediakan laporan yaitu mengenai nilai tambah dan lingkungan hidup pada sektor 
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industri terhadap faktor lingkungan hidup yang sangat penting, dalam pernyataan ini 

menjelaskan bahwa perusahaan tidak wajib dalam menyediakan tanggung jawab 

sosial bersifat sukarela. Dikatakan entitas diharuskan untuk melaporkan tanggung 

jawab sosial yang dimana laporan tersebut sifatnya sukarela, tetapi memiliki 

kewajiban dalam perusahaan. dikarnakan tanggung jawab sosial memiliki pandangan 

baik bagi perusahaan. Menurut (Grey et al., 2001) pengungkapan CSR dalam tipikal 

terdiri informasi yang berkaitan dalam kegiatan korporasi, aspirasi serta citra publik, 

karyawan, penggunaan energy, peluang yang setara dan sejenisnya.  

Tanggung jawab sosial memiliki tujuan bentuk wujud tanggung jawab  

melakukan perusahaan akan berdampak pada lingkungan yang dihasilkan. Kondisi 

tersebut dapat mengakibatkan  global warming, kemiskinan yang meningkat, 

kesehatan memburuk pada masyarakat yang mengharuskan perusahaan melaksanakan 

tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab sosial bentuk kepeduliannya terhadap 

masyarakat dalam menyajikan kepentingan organisasi ataupun kepentingan publik. 

Tanggung jawab sosial mengartikan dalam komitmen perusahaan  melakukan 

tanggung jawab yang ada di lingkungan sekitar. 

Menurut Tran, H (2018) ada dua perspektif CSR, pertama berkaitan dengan 

perilaku perusahaan berdasarkan pertimbangan normatife dan etis. Kedua tentang 

mengelola resiko perusahaan dan melindungi reputasi perusahaan. Dapat 

disederhanakan sebagai perilaku yang didorong secara etis berdasarkan kewajiban 

dan nilai-nilai moral dan manfaat organisasi lainnya. Yang pertama terkait dengan 

nilai-nilai dan norma etika yang berlau, yang kedua berkorelasi dengan intensitas 

peran masyarakat dalam menghargai atau menghukum kinerja sosial perusahaan dan 
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juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial. Konseptualisasi CSR yang paling banyak 

diterima adalah harapan masyarakat. Pyramid tanggung jawabnya yang terkenal 

terletak pada tanggung jawab ekonomi dan hukum yang diperlukan sedangkan 

tanggung jawab etis dan filantropis diinginkan oleh masyarakat. Perusahaan memiliki 

keleluasaan dalam komitmen mereka untuk memenuhi persyaratan, sebanyak yang 

dapat mereka pilih untuk dipenuhi atau gagal memenuhi tanggung jawab perusahaan 

(Caroll, 1979). 

 

2.2   Model Penelitian Terdahulu 

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berubah dari waktu ke waktu kalau  

dilihat sisi sifat dan volume laporan. Faktornya pandangan suatu negara berbeda dari 

satu isi  dimana negara dapat menganggap penting tapi negara lain melihatnya tidak 

penting  (Gray et al, 1995). 

Penelitian mengungkapkan faktor dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung 

jawab sosial sudah banyak orang yang menelti sebelumnya. Tetapi, variable yang 

diuji tentang pengungkapan tanggung jawab sosial berbeda. Al-Khadash (2003) 

meneliti laporan tahunan 46 industri Yordania yang terdaftar di ASE selama periode 

1998-2000. Menggunakan analisis isi, penelitian ini mengungkapkan bahwa 74 

persen dari perusahaan sampel mengungkapkan beberapa informasi lingkungan dan 

sosial dalam laporan tahunan mereka, sedangkan 26 persen sisanya tidak 

mengungkapkan informasi apapun. Temuan analisisregresi menunjukkan pengaruh 

yang signifikan dari ukuran perusahaan risiko manajemen pada tingkat pengungkapan 
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sosial dan lingkungan. Di sisi lain, dampak kinerja perusahaan pada tanggung jawab 

dan lingkungan ditemukan tidak signifikan. 

Struktur kepemilikan dan pengungkapan CSR yang diteliti (Mohd Ghazali, 

2007) melakukan 87 perusahaan  di Bursa Efek Malaysia dengan variabel 

kepemilikan pemerintah (Gomes & Jomo, 2002), ukuran perusahaan (Hackstones & 

Milne, 1996), profitabilitas (Singh & Ahuja, 1983; Balabanis et al, 1998).  Ditahun 

yang sama (Janggu et al, 2007) melaksanakan penelitiannya untuk memperlihatkan 

ikatan antara tingkat pengungkapan CSR dengan karakteristik perusahaan dengan 

variabel independen menguji ukuran perusahaan, profitabilitas, KAP, stuktur 

kepemilikan dan directorship. 

Penelitian pada 150 perusahaan terbesar di Kuala Lumpur stock Exchange. 

Dengan variabel independen  adalah direktur non-eksekutif independen, audite 

commite (Forker, 1992), CEO duality (Tsui & Gul, 2000), kepemilikan manajer (Eng 

& Mak, 2003), kepemilikan asing (Abdul Samad, 2002), kepemilikan saham 

pemerintah (Mohd Ghazali & Wheetman, 2006), dan profitabilitas. Penelitian 

menguji jalinan antar CSR perusahaan dan karakter perusahaan di publik Malaysia. 

Ditahun  sama, (Said et al., 2009) meneliti jalinan antar karakter perusahaan dan 

tanggung jawab sosial dari 150 di Bursa Efek Malaysia. Dengan variabel 

profitabilitas signifikan positif pada pengungkapan tanggung jawab sosial, 

kepemilikan pemerintah dan komite audit sebagai kontrol variabel siginifikan positif. 

 

  
Kepemilikan pemerintah 

Komite audit Pengungkapan tanggung 
jawab sosial 
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Gambar 2.1 Model penelitian tentang hubungan antara karakter perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Sumber: Said et al., (2009). 

Akhtaruddin et al., (2010) Sebuah studi pengungkapan CSR dilakukan dengan 

123  terdaftar di bursa saham Malaysia. Variabel kepemilikan manajemen, manajer 

independen, manajer berpengalaman, KAP, dan pengaruh variabel kontrol. Elinda 

Esa et al., (2012) melakukan penelitian dengan ukuran perusahaan dipengaruh pada 

tanggung jawab sosial, independensi direktur yang berpengaruh pada  tanggung 

jawab sosial, profitabiliti bersignifikan tanggung jawab sosial. Dengan judul tersebut 

sampel 59 perusahaan diambil dari Bursa Efek Malaysia. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2  Model penelitian tentang hubungan antara tata kelola perusahaan 

terhadap tanggung jawab sosial. Sumber: Elinda Esa et al., (2012). 

Dalam penelitian lain, Habbash (2016) meneliti tentang efek potensial dari 

tata  perusahaan, struktur kepemilikan dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

terdapat 267 laporan perusahaan Saudi non-keuangan  tercatat selama 2007-2011. 

Ukuran perusahaan 

profitabilitas 

Independensi dewan 
direktur 

Ukuran perusahaan 
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Pengungkapan tanggung 
jawab sosial 
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Penelitian memperlihakan kepemilikan pemerintah dan keluarga, usia perusahaan 

berdampak. Meskipun kepemilikan institusional, independensi dewan, dualitas CEO, 

efektivitas komite audit tidak ada dampak pada tingkat pengungkapan CSR. Ditahun 

sama, Hu et al, (2016) meneliti ikatan antar  jenis pemegang saham dan 

pengungkapan CSR dalam cina. Sampel penelitian terdiri dari 1.872 perusahaan Cina 

untuk tahun 2010. Temuan menunjukkan bahwa pemilik yang berbeda memiliki 

pengaruh yang berbeda pada CSR. Perusahaan mengendalikan  pemerintah cenderung 

diungkapkan informasi CSR dan berkualitas laporan mereka lebih baik.  

Muhammad Ahsan Syed dan Safdar Ali Butt, (2017) melakukan penelitian di 

Bursa Efek Karachi dengan 100 perusahaan, tetapi 29 perusahan yang terkait dengan 

jasa keuangan dikeluarkan karena tidak relevan dengan subjek penyelidikan ini dan 

19 perusahaan yang tidak memberikan data yang memadai tentang CSR dalam 

laporan  mereka. Variabel digunakan kepemilikan keluarga (Muttakin & Khan, 2014), 

ukuran perusahaan (Naser et al, 2006), profitabilitas (Oeyono et al, 2011; Roberts, 

1992), resiko, dan industry. Ditahun yang sama, (Mahde Salehi., 2017) meneliti 

tentang hubungan struktur direktor dengan kepemilikan perusahaan pada 

pengungkapan CSR dengan 125 perusahaan  di Tehran Stock Exchange.  Variabel 

digunakan independensi dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan keluarga, kepemilikan manajemen keluarga. Yang dimana 

direktur independen adanya ikatan pada pengungkapan CSR, kepemilikan 

institusional ada beberapa pendapat ahli mengatakan ikatan pada tanggung jawab 

sosial, sedangkan  kepemilikan manajemen, kepemilikan keluarga dan kepemilikan 

manajemen keluarga ikatan pada tanggung jawab sosial. 
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Penelitian Nurleni, (2018) tentang efek kepemilikan manajerial dan 

institusional terhadap pengungkapan CSR Bursa Efek Indonesia. Penelitian 

menggunakan 3 variabel kepemilikan manajerial (Jensen & Meckling, 1976), 

kepemilikan institusional (Koh, 2003; Veronica &Bachtiar, 2005), dan pengungkapan 

CSR (Freeman et al., 1983). Ditahun sama juga (Musallam, 2018) meneliti tentang 

kepemilikan keluarga, investor institusional dan kinerja perusahaan pada 139 

perusahaan dengan variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional 

(Charitou et al, 2007).  

 

2.3   Pengaruh Variabel Independen Terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Independensi Dewan Direksi terhadap tanggung jawab sosial 

Tanggung jawab direktur adalah memantau kinerja manajer eksekutif dan 

membutuhkan akuntabilitas direktur kepada pemegang saham dan pemangku 

kepentingan.  

Ini secara luas percaya bahwa ketika dewan direksi memiliki independensi 

yang lebih besar, maka akan menerapkan peraturan yang lebih efektif kepada para 

pejabat eksekutif. Solomon, (2007) berpendapat bahwa biasanya dewan direksi 

kurang mau mengkritik manajemen eksekutif dan akuntanbilitasnya, mereka memang 

melupakan tugas utama mereka yaitu mengawasi pekerjaan para pejabat eksekutif 

karena hubungan mereka dengan para eksekutif.  

Akhtarudding et al., (2009) menemukan ada signifikan positif antar 

independensi dewan direksi pada pengungkapan tanggung CSR. Namun Barako et al, 

(2006) menemukan bahwa rasio yang lebih tinggi dari direktur luar dengan alasan 
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independensi yang lebih rendah. Peran direksi independen di perusahaan keluarga 

terkait dengan pengungkapan CSR. Hasil mereka memperlihatkan dengan 

peningkatan direksi independen di perusahaan, tingkat pengungkapan CSR 

perusahaan yang lebih tinggi akan ada, namun dalam kasus perusahaan keluarga, 

independensi direksi dihancurkan yang mengarah pada pengurangan hubungan positif 

dengan CSR.  

Bathula (2008) mengatakan bahwa teori stewardship menyatakan direksi dan 

dewan direksi selalu dapat diandalkan dan memiliki sumber  perusahaan 

memercayakan pada mereka. Teori ini mengatakan bahwa direktur membangun 

independensi mereka berdasarkan kepercayaan.   

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap tanggung jawab sosial   

Bushee, (1998) pemegang saham institusional sehubungan dengan 

profitabilitas tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan perusahaan, tetapi 

mereka setia kepada anggota mereka dan pekerjaan mereka adalah untuk 

menginvestasikan uang pemangku kepentingan dalam peluang yang paling 

menguntungkan. Investor institusi cenderung memiliki profitabilitas jangka pendek 

dan menempatkan manajemen perusahaan di bawah tekanan untuk mencapai tujuan 

jangka pendek, meskipun mencapai profitabilitas dengan tujuan jangka pendek dapat 

merusak hak pemegang saham dalam jangka panjang (Chairaz Ben & Lesage, 2013). 

Oleh karena itu, (Huafang & Jianguo, 2007) memperlihatkan tidak ada 

hubungan antara kepemilikan manajemen, keluarga dan institusi dengan 

pengungkapan CSR. Sama halnya (Maranjoori & Alikhani, 2014) memperlihatkan  
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tidak memiliki ikatan yang signifikan antara investor institusi dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial.  

Nirwanto et al., (2011) menelitikan jalinan antar pengungkapan CSR dan 

kepemilikan institusional dalam perusahaan yang berfokus pada pemerintah 

Malaysia. Temuan mereka melihatkan ada ikatan signifikan antar pengungkapan 

tanggung sosial dan kepemilikan institusional. Melihatkan perusahaan ini mampu 

menarik dan mempertahankan investor institusional mereka selama mereka 

berpatisipasi dalam kegiatan sosial. Mahiney dan Roberts (2007) meneliti jalinan 

antar pengungkapan sosial dan kepemilikan institusional di saham mereka dan hasil 

mereka melihatkan bahwa ada ikatan negative signifikan antara tanggung jawab 

sosial dan kepemilikan institusional. Setelah investor institusi mengambil keputusan 

untuk menjaga atau mentransfer saham di perusahaan tertentu, merek emnggunakan 

pengungkapan CSR seperti informasi penting.  

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap tanggung jawab sosial 

Jensen, (1986) mengatakan bahwa kepemilikan manajemen dapat 

menyelesaikan masalah antar pemegang saham dan manajer dikarenakan 

menyeimbangkan kepentingan manajer sekaligus pemilik perusahaan. Manajer akan 

insentif dalam meningkat control untuk menjadi lebih baik dan menggapai kinerja.. 

Didivisi struktur organisasi, kepemilikan manajemen memuncak dengan berkurang 

kesenjangan antara kepemilikan, manajemen akan lebih rendah dari pada perusahaan 

lain. Selain itu, manajer perusahaan yang berinvestasi di bawah manajemen sendiri 

menghindari keputusan berisiko tinggi dibandingkan dengan manajer lain. 
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Berkurangnya informasi asimetri dan putusan risiko rendah bisa bertingkatnya 

langkah wajibnya sosial.  

Sufian & Zahan, (2013) mengemukakan bahwa pengungkapan secara 

langsung dipengaruhi oleh dewan direksi dan kepemilikan luar yang sangat 

bergantung pada manajemen perusahaan untuk pengungkapan. Dilakukannya 

penelitian berjudul “tata kelola perusahaan dan pengungkapan CSR; bukti 

berdasarkan ekonomi baru” di Bangladesh. Ini menguji hubungan mekanisme tata 

kelola perusahaan termasuk kepemilikan manajemen, kepemilikan publik, 

kepemilikan asing, proporsi direktur luar, CEO, komite audit dan pengungkapan 

CSR. Hasil penelitian memperlihatkan ada hubungan negatf antar variabel  

Oh et al., (2011) dilakukannya penelitian berjudul “pengaruh struktur 

kepemilikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial” melihat ada ikatan positif  

bersignifikan antara CSR dan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, tapi 

hubungan antara CSR dengan kepemilikan manajemen tidak signifikan dan positif. 

 

 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap tanggung jawab sosial 

Chua et al, (1999) mempelajari lebih dari 250 artikel tentang bisnis keluarga 

dengan tujuan memberikan definisi yang jelas tentang perusahaan keluarga dan 

berkomentar bahwa definisi bisnis keluarga tidak sepenuhnya jelas. Dari definisi ini 

beberapa poin dapat diamati. Pertama, definisi ini belum menyebutkan perbedaan 

antara tata kelola dan manajemen. Kedua, beberapa definisi menganggap salah satu 

fitur kepemilikan keluarga atau manajemen sebagai memadai sehingga bisnis 
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dianggap sebagai perusahaan keluarga, sementara beberapa definisi memerlukan 

kehadiran simultan dari kedua kondisi untuk perusahaan keluarga. 

Ho & Wong, (2001) menunjukkan hubungan  strategi tata kelola perusahaan 

pada tingkat pengungkapan CSR di Hongkong. Mereka menyatakan bahwa ada 

hubungan pasti dan positif antar keberadaan komite audit dan tingkat pengungkapan 

sosial, sedangkan ada ikatan negatif antar kehadiran anggota keluarga dan 

pengungkapan CSR. Chau & Gray, (2002) melihat  ada jalinan negatif antara 

kepemilikan keluarga dan pengungkapan CSR. (Muttakin & Khan, 2014) 

menunjukkan dalam penelitian mereka bahwa kepemilikan keluarga mempunyai 

pengaruh negatif pada pengungkapan CSR, yaitu pemilik keluarga kurang khawatir 

tentang tanggung jawab  dan legitimasi. Pemilik keluarga tidak tertarik untuk 

menanam saham di kegiatan tanggung jawab sosial dan yakin bahwa biaya yang 

terkait dengan kegiatan tersebut dapat melebihi manfaatnya. 

 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Keluarga terhadap tanggung jawab 

sosial 

Chakrabarty, (2009) mengatakan agar bisnis keluarga dipertimbangkan, 

kepemilikan setidaknya 20% dari saham perusahaan yang diperlukan. Dalam 

definisinya, keangotaan dalam dewan direksi tidak disebutkan sebagai syarat. 

Anderson et al, (2003) menganggap akuisis 18% sebagai kondisi perusahaan 

keluarga. Mereka juga menyatakan pendapat bahwa ukuran perusahaan keluarga 

adalah anggota keluarga yang berada pada posisi manajemen. Wang, (2016) 

perusahaan yang sebagian besar keuntungannya ada ditangan anggota keluarga dan 
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orang-orang ini secara aktif terlibat dalam dewan direksi dan manajemen perusahaan 

adalah bisnis keluarga.  

Dengan demikian, dalam hipotesis keempat yang didefinisikan oleh 

Chakrabarty, (2009) persentase kepemilikan saham oleh anggota keluarga dianggap 

sebagai fakta bagi perusahaan untuk dikenal sebagai bisnis keluarga. Namun, dalam 

hipotesis kelima didefinisikan oleh Anderson et al, (2003 dan Wang, (2006) 

kehadiran simultan dari kepemilikan dan keanggotaan anggota keluarga dalam dewan 

direksi diperlukan untuk perusahaan keluarga.  

 

2.4   Model Penelitian 

Penulis melakukan penelitian oleh (Mehdi Salehi et al., 2017). Variabel yang 

dimiliki yaitu dean direktur independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajemen, kepemilikan keluarga serta kepemilikan manjemen keluarga. Selama 

2013 sampai 2017 data tersebut akan diolah untuk melihat di Indonesia sudah 

memakai tanggung jawab sosial apa belum. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Independensi Dewan Direksi  
2. Kepemilikan Institusional 
3. Kepemilikan Manajer 
4. Kepemilikan Keluarga 
5. Kepemilikan Manajer Keluarga 

 

Pengungkapan 
Tanggung Jawab 

Sosial  
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Gambar 2.3 Model Penelitian Analisis Pengaruh Struktur Dewan Direksi dan 

Kepemilikan Perusahaan dengan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. Sumber: 

Mahdi Salehi et al., (2017). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Perumusan hipotesis dari model penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

H1 : pengungkapan tanggung memiliki dampak pada independensi dewan  

direksi. 

H2 :  pengungakapn tanggung jawab sosial memiliki dampak pada kepemilikan  

Institusional. 

H3 : pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki dampak pada kepemilikan  

manajemen. 

H4 : pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki dampak pada kepemilikan  

Keluarga. 

H5 : pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki dampak pada kepemilikan  

manajemen keluarga. 
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