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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Darwin (2004) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

atau Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) merupakan konsep serta 

cara kerja suatu perusahaan atau organisasi dalam menggabungkan kegiatan 

operasional dengan kegiatan yang mencakup segi ekonomi, lingkungan, dan 

sosial. Laporan keuangan dalam perusahaan atau organisasi terdapat dua jenis 

pengungkapan yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. 

Pengungkapan wajib adalah pengungkapan yang harus diungkapkan oleh 

perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah sesuai 

dengan standar. Di sisi lain, pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukan oleh perusahaan secara sukarela yang biasanya terdapat laporan 

mengenai lingkungan, energi, kesehatan, serta keselamatan tenaga kerja, 

keterlibatan masyarakat dan umum (Darrough & Stoughton, 1990). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi salah satu contoh dalam 

pelaporan pengungkapan yang bersifat sukarela, dalam hal ini pengungkapan 

tanggung jawab sosial masuk ke dalam pelaporan yang diungkap pada laporan 

yang disebut sustainability report. Sustainability report merupakan pelaporan 

yang membahas tentang kebijakan ekonomi, lingkungan, sosial, pengaruh, serta 

kinerja organisasi dalam situasi yang saling berhubungan dengan pembangunan 

berkelanjutan (Astrotama, 2009). 

Pembangunan berkelanjutan merupakan keseimbangan yang terjadi di 

antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengungkapan tanggung 
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jawab sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan merupakan salah satu 

upaya perusahaan dalam berevolusi, serta mempertahankan kontribusi perusahaan 

secara ekonomi dan politik di dalam dunia bisnis. Ketika perusahaan telah 

diterima oleh masyarakat, diharapkan meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri 

dengan cara mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan, 

sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi di dalam perusahaan.  

Pada dasarnya perusahaan yang sudah bergantung pada lingkungan 

sekitar, maka perusahaan tersebut melalui manajemen telah berusaha untuk 

mematuhi nilai perusahaan dan nilai masyarakat pada umumnya serta publik yang 

terkait (Guthrie, Cuganesan, & Ward, 2006). Pengungkapan tanggung jawab 

sosial dikaitkan dengan konsep teori legitimasi yaitu pemahaman tentang kontrak 

sosial yang telah diterapkan anatar lembaga sosial dan masyarakat (Ahmad & 

Sulaiman, 2004). Elkington (1997) melakukan penelitian mengenai tanggung 

jawab sosial yang berfokus dalam tiga hal sering disebut triple bottom line yaitu 

profit, people, dan planet. Dalam konsep 3P dikatakan bahwa perusahaan yang 

baik tidak hanya mengejar keuntungan (profit), tetapi juga memperhatikan 

kelestarian lingkungan (planet), dan kesejahteraan masyarakat (people).  

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial secara standar 

internasional menggunakan International Standard Operation 26000 atau ISO 

26000. Dalam penyajian laporan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan 

laporan tahunan perusahaan. Pengukuran untuk pengungkapan tanggung jawab 

sosial menggunakan metode content analysis yaitu metode pengumpulan data 

yang dilakukan melalui teknik observasi dan analisis terhadap isi dari suatu 

dokumen yang berfungsi sebagai penjelasan yang objektif dan sistematis 
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(Indriantoro & Supomo, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 

penelitian ini diukur dengan mengambil konsep ISO 26000. 

ISO 26000 sebagai sistem standar yang bersifat internasional atau global 

secara keseluruhan untuk pedoman mengenai tanggung jawab sosial bagi semua 

perusahaan publik maupun perusahaan swasta. Standar yang dimiliki oleh ISO 

memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam melakukan, mengelola, serta 

memantau kegiatan tanggung jawab sosial yang mempengaruhi masyarakat serta 

lingkungan sekitar. Berdasarkan konsep ISO 26000, penerapan tanggung jawab 

sosial ada baiknya terintegrasi untuk keseluruhan kegiatan perusahaan atau 

organisasi yang mencakup 7 isu pokok dan terdapat 37 item. Tingkat 

pengungkapan diukur dengan memberi nilai 1 pada setiap item yang diungkapkan 

yang terdapat dalam setiap masing-masing elemen ISO 26000 dan memberi nilai 0 

jika tidak ada yang diungkapkan pada masing-masing elemen (Habbash, 2016). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Sekitar tahun 1970-an, pengungkapan tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang menyatakan perihal 

kepentingan antara perusahaan dengan lingkungan. Ernst (1978) melakukan 

penelitian mengenai hubungan sosial dan lingkungan informasi dalam laporan 

tahunan dengan 500 perusahaan yang terdapat di United State of America antara 

tahun 1972 sampai 1978. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lingkungan hidup, energi, praktik bisnis yang adil, sumber daya manusia, 

keterlibatan komunitas, dan produk. 
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Suwaidan, Al-omari, dan Haddad (2004) melakukan penelitian tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan karakteristik perusahaan. Penelitian 

yang dilakukan menggunakan prosedur indeks untuk mengukur dan mengevaluasi 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan industri di Yordania yang terdaftar di Amman Stock Exchange (ASE). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kepemilikan pemerintah, dan risiko perusahaan. 

Alsaeed (2006) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

karakteristik perusahaan dengan pengungkapan informasi sukarela mengenai 

tanggung jawab sosial yang melibatkan 40 perusahaan di Arab Saudi. Penelitian 

ini memilki beberapa variabel yaitu ukuran perusahaan, leverage, kepemilikan 

dispersi atau publik, umur perusahaan, profit margin, Return on Equity (ROE), 

likuiditas, tipe industri, dan ukuran perusahaan audit. 

Ghazali (2007) melakukan penelitian mengenai stuktur kepemilikan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan objek penelitian terpilih 87 

perusahaan yang bukan keuangan di Malaysia. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan beberapa variabel yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan 

direktur, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tipe 

industri. Laluddin (2017) melakukan penelitian dengan variabel yang sama di 

Malaysia dengan sampel 71 perusahaan dari 100 perusahaan pada laporan 

keuangan tahunan 2015 dan menambahkan 3 variabel yaitu struktur kepemilikan, 

direktur non-eksekutif independen, dan ukuran dewan. 

Said, Zainuddin, dan Haron (2009) melakukan penelitian dengan tujuan 

untuk menguji hubungan antara karakteristik tata kelola perusahaan terhadap 
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pengungkapan tanggung jawab sosial. Sampel yang diambil di dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan yang bukan keuangan di bursa efek Malaysia dan terdiri dari 

250 perusahaan yang dipilih. Dari keseluruhan sampel yang dipilih hanya 150 

perusahaan yang mewakili sampel penelitian pada laporan keuangan tahun 2006 

dan berada di situs web yang resmi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ukuran dewan, direktur non-eksekutif independen, dualitas CEO, komite 

audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan saham 

pemerintah. Said, Joseph, dan Sidek (2017) melakukan penelitian yang sama 

dengan menambahkan beberapa variabel yaitu konsentrasi kepemilikan, dewan 

komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Dengan menggunakan sampel 

akhir terdiri dari 150 perusahaan yang sudah diekstraksi dari total 602 perusahaan 

publik dengan mengecualikan perusahaan keuangan dan perusahaan tanpa data. 

Reverte (2009) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor penentu penilaian pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

oleh perusahaan yang terdaftar di Spanyol dengan sampel yang terdiri dari 35 

perusahaan terbesar dalam hal kapitalisasi pasar. Variabel-variabel yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, sensitifitas industri, profitabilitas, struktur 

kepemilikan, international listing, media exposure, dan leverage. 

Abdullah, Mohamad, dan Mokhtar, (2011) melakukan penelitian tentang 

dewan independensi, kepemilikan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang 

dilakukan mengambil sampel 100 perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Malaysia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan 

independensi, dewan dominasi keluarga, kepemilikan pemerintah, dan 

blockholder ownership. 

Novia Indriyani. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



16 

 

Universitas Internasional Batam 

Esa dan Ghazali (2012) melakukan penelitian tentang tanggung jawab 

sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan di pemerintah Malaysia dengan 

mengambil laporan tahunan perusahaan selama dua periode yaitu 2005 dan 2007. 

Dengan mengambil sampel yaitu 59 perusahaan yang bukan keuangan di tahun 

2005 dan pada tahun 2007 hanya terdapat 39 perusahaan. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian adalah ukuran dewan, direktur independen, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

Penelitian yang dilakukan Uwuigbe dan Egbide (2012) dan Ruangviset, 

Jiraporn, dan Kim (2014) melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dengan variabel yang sama yaitu Return on Assets 

(ROA), leverage dan ukuran perusahaan tetapi memiliki sampel penelitian yang 

berbeda. Uwuigbe dan Egbide (2012) melakukan penelitian di Nigeria dengan 

mengambil studi pada perusahaan keuangan dan bukan keuangan yang terdaftar 

dan terpilih 41 perusahaan pada tahun 2008, berbeda dengan Ruangviset et al. 

(2014) data yang digunakan dalam penelitian ini berasal mengambil dari data 

laporan keuangan tahunan perusahaan di Amerika Serikat pada periode 2001-

2004. 

Bayoud, Kavanagh, dan Slaughter (2012) melakukan penelitian tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan oleh perusahaan yang berada di Libya dengan mengambil sampel 40 

perusahaan pada periode 2007 hingga 2009. Variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan tipe industri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Al-ajmi, Al-mutairi, dan Al-duwaila (2015) 

menggunakan variabel yang sama dengan empat variabel tambahan yaitu 
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kepemilikan pemerintah, profitabilitas, likuiditas, dan leverage. Penelitian yang 

dilakukan Al-ajmi et al. (2015) mengambil sampel yang berbeda yaitu perusahaan 

industri dan jasa yang terdaftar di Kuwait Stock Exchange dengan laporan tahunan 

perusahaan periode akhir 2012 sebanyak 211 perusahaan. 

Khan, Muttakin, dan Siddiqui (2013) melakukan penelitian tentang tata 

kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan aspek yang 

dimiliki yaitu bukti dari ekonomi yang berkembang. Sampel yang diambil berasal 

dari negara Bangladesh dari 2005 sampai 2009 yang terdiri dari perusahaan 

dengan berbagai sektor. Dalam penelitian ini terpilih 116 dari total 580 

perusahaan sebagai sampel penelitian. Variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan 

asing, dewan independensi, role duality, dan komite audit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2013) dengan mengambil 

konsep struktur kepemilikan dan pengungkapan sukarela perusahaan. Penelitian 

ini mengambil sampel akhir tahun 2010 dengan 41 perusahaan yang terdaftar dan 

terpilih di Bahrain. Variabel yang digunakan adalah struktur kepemilikan, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, leverage, 

dan profitabilitas. 

Carina, John, dan Woodliff (2013) melakukan penelitian untuk 

mengetahui kualitas tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Penelitian mengambil sampel pada laporan tahunan yang terpilih 

222 perusahaan dari 300 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Australia pada 

akhir tahun 2004. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 
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tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, profil industri, kekuatan pemegang 

saham, kekuatan kreditor atau leverage, dan kinerja ekonomi. 

Esa, Remali, dan Anis (2014) melakukan penelitian tentang kepemilikan, 

struktur dewan, dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini 

mengambil sampel 100 perusahaan yang bukan keuangan yang berada di 

Malaysia pada tahun 2011, maka terpilih 87 perusahaan yang memenuhi kriteria. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, direktur non-eksekutif independen, jenis 

industri, ukuran dewan, dan kualifikasi profesional. 

Albitar (2015) melakukan penelitian tentang karakteristik perusahaan, 

tata kelola, dan pengungkapan sukarela perusahaan di Yordania. Penelitian yang 

dilakukan di Yordania dengan mengambil sampel perusahaan yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange selama 2010 hingga 2012, sehingga terpilih 124 sampel 

yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, profitabilitas, likuiditas, direktur 

independen, ukuran komite audit, ukuran dewan, dan struktur kepemilikan.  

Liu dan Zhang (2016) melakukan penelitian tentang tata kelola 

perusahaan, pengungkapan informasi tanggung jawab sosial, dan nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan di China dengan mengambil sampel perusahaan yang 

terdaftar di industri pencemaran berat selama 2008 hingga 2014, sehingga terpilih 

968 sampel yang memenuhi kriteria. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kepemilikan dewan direksi, dewan pengawas, insentif eksekutif, dan 

nilai perusahaan. 
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Yusoff, Jamal, dan Darus (2016) melakukan penelitian mengenai tata 

kelola perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

penekanan pada dimensi utama CSR. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan 

yang bukan keuangan di Malaysia dengan jumlah perusahaan yang dijadikan 

sampel sebanyak 80 perusahaan dari 255 perusahaan. Periode dalam penelitian ini 

selama tiga tahun yaitu 2011 hingga 2013. Variabel yang digunakan adalah dewan 

independen, ukuran dewan, rapat dewan, dan board gender.  

Abubakar (2017) melakukan penelitian tentang dampak pengungkapan 

lingkungan terhadap kinerja perusahaan pada pabrik bir di Negeria. Sampel yang 

terpilih adalah 4 perusahaan dari 5 perusahaan bir terbesar di Negeria dengan 

periode 2012 hingga 2016. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan. Issa (2017) 

melakukan penelitian dengan variabel yang sama dan menambahkan lima variabel 

lainnya yaitu dewan independen, rapat dewan, dualitas CEO, umur perusahaan, 

dan tipe industri. Penelitian yang diakukan oleh Issa (2017) mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di 

kerajaan Arab Saudi. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan yang bukan sektor perbankan dan asuransi. Sampel yang diambil 109 

perusahaan dari 170 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Arab Saudi dari 

tahun 2012-2014. 

Gantyowati dan Agustine (2017) melakukan penelitian tentang 

karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini 

mengambil sampel di dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia pada tahun 2014. 

Sampel yang terpilih yaitu perusahaan manufaktur yang telah terdaftar secara 
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resmi di bursa efek masing-masing negara, maka terpilih 172 perusahaan di 

Indonesia dan 61 perusahaan di Malaysia. Oleh karena itu, sampel yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah 233 perusahaan. Variabel yang 

digunakan adalah ukuran perusahan, profitabilitas, leverage, dan likuiditas. 

Elshabasy (2018) melakukan penelitian dengan variabel yang sama dan 

menambahkan satu variabel yaitu umur perusahaan. Elshabasy (2018) melakukan 

penelitian tentang dampak karakteristik perusahaan pada pengungkapan informasi 

lingkungan. Data yang diuji dari tahun 2011 hingga 2017 mengambil sampel pada 

perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek Mesir dan telah terpilih 50 

perusahaan yang aktif.  

Garas dan Elmassah (2018) melakukan penelitian mengenai tata kelola 

perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini mengambil 

sampel 147 perusahaan yang terdaftar di enam negara yaitu Bahrain, Kuwait, 

Oman, Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Beberapa variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, dewan independen, dualitas CEO, independensi komite audit, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, dan ROA. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

Komisaris independen membentuk komite audit untuk melakukan 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Dalam hal ini dikatakan jika ukuran dari 

komite audit besar, maka proses pengawasan dalam kegiatan aktivitas perusahaan 
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akan berjalan baik, salah satunya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial 

demi kepentingan dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Tujuan ini tidak 

akan tercapai jika komite audit tidak bekerja secara efektif dan sebaliknya. 

Efektivitas komite audit tergantung pada komposisi dan karakteristiknya (Abdel-

Fattah, 2008). Yuen, Steven, Morris, dan Lu (2010) menjelaskan tentang 

keberadaan komite audit meningkatkan sistem pengendalian internal dan 

merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk meningkatkan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Informasi yang bersal dari komite audit lebih dapat 

diandalkan dalam hal pelaporan yang disebabkan oleh berkurangnya tingkat 

penyimpangan, kesalahan, dan indikator lainnya yang terjadi. 

Xie, Davidson, dan Da-Dalt (2003), Barako dan Tower (2007), Yuen et 

al. (2010), Rouf (2010), Rouf (2011), Jizi, Salama, Dixon, dan Stratling (2014), 

Soliman dan Ragab (2014), Ibrahim (2014), Albitar (2015) menemukan bahwa 

komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial dikarenakan dengan naiknya jumlah dari komite audit, 

maka internal kontrol dalam perusahaan akan menjadi baik dan untuk laporan 

keuangan akan meningkatkan kualitas pelaporan seperti sesuai dengan peraturan, 

lebih lengkap, dan transparansi. Saha dan Akter (2013) menemukan bahwa komite 

audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial dikarenakan jumlah komite audit yang sedikit, maka internal kontrol 

didalam perusahaan akan lebih terarah dengan satu tujuan salah satunya 

pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih teratur, efektif, dan 

efisien. Khan et al. (2013), Alhazaimeh, Palaniappan, dan Almsafir (2014), 

Ramadhan (2014), Basah dan Albawwat (2015) menyatakan sebaliknya bahwa 
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komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

dikarenakan besar atau kecil jumlah komite audit tidak saling terhubung dan tidak 

sejalan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

2.3.2 Pengaruh Dewan Independensi terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial 

Dewan independensi dalam perusahaan memiliki tujuan untuk memantau 

serta mengarahkan manajer agar memenuhi kepentingan para pemegang saham. 

Dengan kata lain, dewan independensi dapat menaikkan citra perusahaan dengan 

mendorong untuk mengungkapkan kegiatan dan informasi sosial serta lingkungan 

yang dilakukan perusahaan. Dewan independensi lebih cenderung menginspirasi 

manajer menuju tingkat kualitas transparansi dan pengungkapan yang tinggi 

(Abu-Raya, 2012). Dewan independensi dianggap lebih efektif dalam mengawasi 

dan mengendalikan manajemen. Oleh karena itu, dewan independensi diharapkan 

lebih berhasil mengarahkan manajemen ke arah jangka panjang aktivitas 

peningkatan nilai perusahaan dan tingkat tinggi transparansi. Direktur independen 

seharusnya mampu menilai kinerja manajemen secara lebih objektif daripada 

direktur eksekutif, karena direktur eksekutif tidak terlibat langsung dalam 

pengembangan strategi perusahaan dan kebijakan bisnis (Rouf, 2011). 

 Barako dan Brown (2008), Chau dan Gray (2010), Rouf (2011), Khan et 

al. (2013), Jizi et al. (2014), Samaha dan Dahawy (2015) menemukan bahwa 

dewan independensi secara signifikan positif akan mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial dikarenakan dewan independensi yang berjumlah sedikit 

akan lebih memungkinkan untuk searah dan fokus, sehingga mampu mendorong 
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manajer agar bertindak secara sosial yang berdampak pada pengungkapan 

tanggung jawab sosial berkualitas tinggi.  Penelitian yang dilakukan oleh Haniffa 

dan Cooke (2005), Barako dan Tower (2007), Al-Moataz dan Hussainey (2012), 

Issa (2017), Sweiti (2017) menyatakan bahwa dewan independensi memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

dikarenakan jumlah dewan independensi yang semakin banyak, maka akan 

menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan kurang efektif dan tingkat 

transparansi perusahaan menjadi lebih rendah. Namun, pernyataan yang berbeda 

dinyatakan oleh Abdullah et al. (2011), Mulyadi dan Anwar (2012), Bowrin 

(2013), Saha dan Akter (2013), Haji (2013), Lone, Ali, dan Khan (2016), Habbash 

(2016), Elfeky dan Nasiri (2017) menyatakan bahwa dewan independensi tidak 

memiliki hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial karena terdapat 

atau tidaknya dewan independensi di dalam perusahaan, manajer dapat tetap 

melaksanakan aktivitas pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan 

ketentuan. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Habbash (2016) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah mampu 

mempertahankan tingkat keseimbangan antara dua tujuan yang bersaing, sehingga 

meningkatkan laba perusahaan dan secara efektif mempengaruhi masyarakat. 

Kepemilikan pemerintah mengacu pada jumlah saham yang dipegang oleh 

pemerintah. Tata kelola perusahaan perlu mengungkapkan lebih banyak informasi 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan untuk menghadapi konflik tujuan para 

manajer dan pemegang saham. Kepemilikan pemerintah dapat mempromosikan 
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tata kelola yang baik, tanggung jawab sosial, transparansi, dan praktik 

pengungkapan. Semakin besar nilai kepemilikan pemerintah, maka semakin besar 

juga tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan 

karena perusahaan yang dimiliki oleh negara akan lebih dipantau dan lebih jelas 

dalam mengelola perusahaannya (Said et al., 2009). 

Eng dan Mak (2003), Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Said et al. 

(2009), Abu-Raya (2012), Haji (2013), Alhazaimeh et al. (2014), Habbash (2016), 

Al-Gamrh dan Al-Dhamari (2016), Wuttichindanon (2017) menyatakan bahwa 

kepemilikan pemerintah memiliki hubungan siginifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan perusahaan dari pihak 

pemerintah merupakan institusi yang dipercaya oleh publik akan memberikan 

tekanan kepada perseroan untuk mengungkapkan informasi tambahan dalam 

rangka memenuhi harapan publik. Al-Janadi, Rahman, dan Omar (2013), Saha 

(2018) menemukan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan pemerintah 

telah mendapat informasi yang cukup dari manajemen dan tidak perlu 

mengungkapkan informasi sosial kepada pengguna lain. Namun, penelitian yang 

dilakukan oleh Akrout dan Othman (2013), Mbekomize dan Wally-Dima (2013), 

Esa et al. (2014) menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

dikarenakan perusahaan publik di Indonesia baik itu perusahaan swasta maupun 

perusahaan pemerintah telah diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan yang tertera dalam peraturan UU No. 40 Tahun 2007. 
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2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai total saham yang dimiliki 

oleh instusi lain (Soliman, El-Din, & Sakr, 2012). Kepemilikan institusional yang 

semakin besar, maka akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Selain itu, jika kepemilikan pemegang saham institusional yang 

besar bisa memantau dan memotivasi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

(Htay, Rashid, Adnan, & Meera, 2012). Pemantauan yang efisien menunjukkan 

bahwa investor institusional adalah investor canggih yang memiliki pengalaman 

dan sumber daya, sehingga memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap 

keputusan manajer termasuk keputusan terkait pengungkapan (Abdel-Fattah, 

2008). 

Barako dan Tower (2007), Schnatterly, Shaw, dan Jennings (2008),  

Soliman et al. (2012), Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional memiliki hubungan signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena pendapat pihak institusi 

yang banyak berpengaruh dalam keputusan perusahaan dengan kekuatan voting 

substansial serta memiliki asimetris keuntungan informasi dibandingkan 

pemegang saham lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Lina (2013), Ghabayen, 

Mohamad, dan Ahmad (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal ini terjadi karena jumlah yang sedikit dari pihak institusi lebih 

efektif dalam pemantauan serta mengambil keputusan menjadi lebih efisien dalam 

kegiatan pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, Fauzi, 
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Mahoney, dan Rahman (2007), Mulyadi dan Anwar (2012), Al-Shubiri, Al-

abedallat, dan Orabi (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan 

terdapat atau tidaknya pihak institusi kekuatan atas keputusan berasal dari manajer 

dan para pihak yang terlibat langsung dalam perusahaan. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Block dan Wagner (2014) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga lebih 

tertarik pada tanggung jawab sosial dan lebih terbuka untuk mempertimbangkan 

masalah tanggung jawab sosial. Habbash (2016) menyatakan bahwa perusahaan 

keluarga memperoleh beberapa manfaat sosial dari saham mereka di perusahaan 

selain mendapatkan keuntungan finansial, seperti membangun citra sosial yang 

kuat, reputasi yang baik, dan posisi sosial bagi keluarga. Dengan kata lain, jika 

perusahaan mencerminkan kepedulian dan rasa hormat yang lebih besar terhadap 

masyarakat maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang berkualitas tinggi. 

Deniz dan Suarez (2005), Block dan Wagner (2014), Habbash (2016) 

menyatakan terdapat hubungan yang signifikan positif antara kepemilikan 

keluarga terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan 

semakin besar jumlah saham yang dimiliki anggota keluarga, maka perusahaan 

keluarga tersebut dapat menumbuhkan inisiatif atas pelaksanaan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang berkualitas. Penelitian yang dilakukan 

oleh Chen dan Jaggi (2000), Esa et al. (2014) menyatakan bahwa kepemilikan 

keluarga memiliki hubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung 
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jawab sosial. Hal ini dikarenakan semakin sedikit jumlah keluarga yang terdapat 

dalam perusaahan akan lebih meningkatkan sifat kekeluargaan sehingga dapat 

mengambil keputusan yang searah dengan tujuan atas tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang tinggi. Namun, Ho dan Wong (2001), Haniffa dan 

Cooke (2002) menemukan bahwa kepemilkan keluarga tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena keluarga 

cenderung tidak mengungkapkan informasi secara sukarela. 

2.3.6 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Lucyanda dan Siagian (2012) menjelaskan leverage merupakan bagian 

yang terdapat dalam instrumen keuangan sebagai dana pinjaman untuk 

menambahkan potensi timbal balik dari hasil investasi. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage yang tinggi termasuk ke dalam perusahaan yang 

bergantung pada pinjaman sebagai dana untuk membiayai aset yang dimilikinya. 

Dengan demikian, perusahaan tersebut melaporkan laba yang tinggi dan sebisa 

mungkin mengurangi pengeluaran biaya operasional salah satunya biaya untuk 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Khan (2010), Rahman, Zain, dan Al-Haj (2011), Al-Shubiri et al. (2012), 

Juhmani (2013), Esa et al. (2014), Muttakin, Khan, dan Subramaniam (2015) 

mengemukakan bahwa leverage memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage yang tinggi, cenderung mengungkapkan informasi 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan karena sebagian dari hal wajib yang 

diberikan kepada kreditur perusahaan.  Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe 

dan Egbide (2012), Akrout dan Othman (2013), Haji (2013), Al-ajmi et al. (2015), 
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Elfeky dan Nasiri (2017) menyatakan sebaliknya, yaitu leverage memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena 

perusahaan dengan kategori profil utang dan risiko yang tinggi cenderung tidak 

memberikan biaya tambahan untuk isu-isu atau urusan lingkungan perusahaan. 

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2011), Mia dan Mamun 

(2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Razak (2015), 

Dibia dan Onwuchekwa (2015), Gantyowati dan Agustine (2017), Abubakar 

(2017), Issa (2017), Elshabasy (2018) menemukan bahwa leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan 

perusahaan dengan pola pembiayaan utang yang tinggi memiliki kewajiban yang 

sama seperti perusahaan dengan pola pembiayaan utang yang rendah dalam 

pengungkapan tentang informasi kegiatan sosialnya. Kebanyakan perusahaan di 

Indonesia memiliki utang yang lebih besar dibandingkan ekuitas, tetapi karena 

adanya hubungan baik dengan pemegang utang yang menyebabkan pemegang 

utang tidak terlalu memperhatikan tingkat leverage perusahaan. 

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial 

Ghazali (2007) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan yang besar 

mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan semakin 

tinggi. Hal ini dikarenakan jika perusahaan yang besar akan lebih diamati oleh 

masyarakat sehingga perusahaan lebih sering mengungkapkan informasi dan 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran perusahaan 

merupakan cerminan dari seluruh aset yang dimiliki perusahaan untuk kegiatan 

operasional, maka apabila ukuran perusahaan yang besar dapat mengungkapkan 

Novia Indriyani. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



29 

 

Universitas Internasional Batam 

lebih banyak informasi di laporan keuangan. Dalam hal ini, pengungkapan 

tanggung jawab sosial adalah salah satu contoh dari informasi tersebut.  

Beberapa penelitian Khan (2010), Rouf (2011), Rahman et al. (2011), 

Uwuigbe dan Egbide (2012), Al-Shubiri et al. (2012), Esa dan Ghazali (2012), 

Lucyanda dan Siagian (2012), Soliman (2013), Bowrin (2013), Saha dan Akter 

(2013), Khan et al. (2013), Haji (2013), Khasharmeh dan Desoky (2013), Uyar et 

al. (2013), Esa et al. (2014), Al-ajmi et al. (2015), Das, Dixon, dan Michael 

(2015), Issa (2017), Elfeky dan Nasiri (2017), Gantyowati dan Agustine (2017) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini biasanya terjadi karena 

perusahaan yang besar, lebih memperhatikan nama baik perusahaan terhadap diri 

sendiri, pemegang kepentingan, dan pihak lainnya. Menurut penelitian Dibia dan 

Onwuchekwa (2015), Dienes dan Velte (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial karena ukuran perusahaan yang besar dianggap sudah 

mempunyai akses tersendiri, sehingga beranggapan tidak perlu mengungkapkan 

tanggung jawab sosial terlalu tinggi untuk mendapatkan akses eksklusif ke orang 

banyak. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang tinggi menyebabkan 

anggapan pentingnya pelaporan tanggung jawab sosial yang berkualitas menurun. 

Namun, Reverte (2009), Hussainey, Elsayed, dan Razik (2011), Bayoud et al. 

(2012) menyatakan bahwa besar atau kecil ukuran perusahaan tidak memiliki 

hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan setiap 

perusahaan harus melaporkan kegiatan pelaksanaan pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada laporan keuangan tahunan perusahaan. 
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2.3.8 Pengaruh Return on Assets terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial 

ROA merupakan salah satu dari rasio profitabilitas yang bertujuan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dari dana penggunaan kegiatan opersional 

perusahaan dengan maksud menghasilkan laba yang dialihkan pada aset 

perusahaan. Habbash (2016) menyatakan jika perusahaan memiliki dana yang 

cukup, maka pengungkapan tanggung jawab sosial akan lebih sering diungkapkan. 

Zain dan Janggu (2006), Said et al. (2009), Akhtaruddin dan Haron 

(2010), Khan (2010), Rouf (2011), Uwuigbe dan Egbide (2012), Khasharmeh dan 

Desoky (2013), Soliman (2013), Dienes dan Velte (2016), Elfeky dan Nasiri 

(2017), Gantyowati dan Agustine (2017), Nguyen dan Tran (2017), Issa (2017), 

Abubakar (2017), Elshabasy (2018), Saha (2018) menyatakan bahwa ROA 

memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Hal ini dikarenakan keuntungan yang diterima perusahaan semakin 

tinggi, maka cadangan dana untuk kepentingan kegiatan tanggung jawab sosial 

juga besar dan berpeluang untuk mengekspos kepada para pemangku kepentingan 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Naser dan Hasan (2013) menyatakan 

kebalikannya bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial dikarenakan perusahaan yang 

keuntungannya tinggi dianggap tidak perlu mengungkapkan informasi tanggung 

jawab sosial yang tinggi untuk menarik pihak luar. Oleh karena itu, perusahaan 

yang keuntungannya rendah, maka diharapkan untuk mengungkapkan lebih 

banyak informasi pengungkapan tanggung jawab yang tinggi untuk menyakinkan 

para investor agar tetap bekerja sama. Sementara penelitian  yang dilakukan oleh 

Novia Indriyani. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository ©2019



31 

 

Universitas Internasional Batam 

Alsaeed (2006), Ghazali (2007), Hossain dan Hammami (2009), Rahman et al. 

(2011), Mia dan Mamun (2011), Sufian (2012), Suttipun dan Stanton (2012), Esa 

dan Ghazali (2012), Haji (2013), Uyar et al. (2013), Juhmani (2013), Bowrin 

(2013), Das et al. (2015), Dyduch dan Krasodomska (2017) menyatakan bahwa 

ROA tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

dikarenakan yang menjadi faktor pemicu pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah tekanan dari publik dan tidak berkaitan dengan faktor ekonomi 

perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial tidak dipengaruhi oleh posisi keuangan perusahaan baik dalam keadaan 

untung maupun rugi. 

2.3.9 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial 

Lucyanda dan Siagian (2012) menyatakan perusahaan yang mengikuti 

tuntutan dari lingkungan sekitar maka akan menaikkan nama dan image 

perusahaan, dengan demikian umur perusahaan juga berpengaruh karena semakin 

lama perusahaan itu berdiri maka semakin banyak perbaikan dan pengelolaan di 

dalam perusahaan. Umur perusahaan dihitung dengan seberapa lama perusahaan 

didirikan, maka semakin panjang umur perusahaan tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial semakin tinggi. 

   Moore (2001), Hossain dan Hammami (2009), Bayoud et al. (2012), 

Al-Shubiri et al. (2012), Soliman (2013), Alturki (2014), Nguyen dan Tran 

(2017), Elfeky dan Nasiri (2017) menyatakan bahwa umur perusahaan 

berhubungan signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

dikarenakan umur perusahaan yang semakin lama cenderung akan semakin 
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berkembang, banyak perbaikan, dan pengelolaan di dalam laporan keuangan 

perusahaan serta menyakinkan para investor atas pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang berkualitas tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Elshabasy (2018), 

Arora dan Soni (2017), Saha (2018) menemukan bahwa umur perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial karena perusahaan yang sudah tua selalu monoton dan kurangnya motivasi 

untuk menciptakan konsep-konsep terbaru di pasar dibandingkan dengan 

perusahaan yang masih baru, sehingga merasakan adanya tekanan dalam 

komunikasi dengan masyarakat tentang kegiatan sosial.  Penelitian yang diakukan 

oleh Alsaeed (2006), Sufian (2012), Uyar et al. (2013), Das et al. (2015), Issa 

(2017) menyatakan hal yang sebaliknya bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

2.4 Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

Model penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian Habbash 

(2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek 

penelitian serta rentang waktu, karena penelitian ini menggunakan objek 

penelitian di Indonesia dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2013-2017. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Habbash (2016) 

Dari model penelitian yang telah digambar, maka dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

H1: Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

H2: Dewan independensi berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

H3:  Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

H5: Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

H6: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

Variabel independen:  

tata kelola perusahaan 

 
- Komite audit 

- Dewan independensi 

- Kepemilikan pemerintah 
- Kepemilikan institusional 

- Kepemilikan keluarga 

Variabel kontrol 

- Leverage 

- Ukuran perusahaan 
- Return on assets 

- Umur perusahaan 

Pengungkapan 

tanggung jawab sosial 
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H7: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

H8:  Return on assets berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

H9: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 
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