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BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial pada entitas didefinisikan menjadi sebuah konsep

beserta langkah yang diambil oleh perusahaan untuk dijadikan sebagai suatu rasa

tanggung jawab dengan sektor lingkungan dan sosial seputar perusahaan tersebut

dalam melaksanakan suatu kegiatan operasionalnya, seperti melaksanakan

kegiatan yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat atau

penduduk setempat, serta menjaga lingkungan yang sudah digunakan oleh

perusahaan, membangun fasilitas umum untuk warga sekitar, memberikan sebuah

bantuan berupa beasiswa pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu, dan

memberikan bantuan berbentuk kebutuhan pokok maupun dana untuk

kesejahteraan masyarakat setempat.

Kansal, Joshi, dan Batra (2014) mengatakan bahwa tanggung jawab

sosial pada suatu entitas ialah sebuah komitmen perusahaan guna berpartisipasi

pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat luas, dan komunitas

lokal guna memberikan kesejahteraan hidup mereka. Hal tersebut mencerminkan

bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk kepentingan perusahaan saja

melainkan dengan kepentingan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Sebuah entitas akan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk

menjalani aktivitas terhadap tanggung jawab sosial sehingga dapat menurunkan

penghasilan yang ada di dalam entitas. Akan tetapi dengan berjalannya waktu,

entitas yang mengadakan sebuah tanggung jawab sosial dengan baik yang akan

memperoleh kepercayaan dari konsumen khususnya dalam hal produksi yang

memberikan suatu dampak yang ramah pada lingkungan.

Himmelberg (2004) mengatakan bahwa elemen yang paling penting

berkaitan dengan pemerintahan dan CSR adalah kenyataan bahwa apakah

kehadiran kontrol keluarga di dewan akan dapat mempengaruhi inisiatif CSR dan

pengungkapan informasi yang relevan. Perusahaan CSR akan proaktif

mempromosikan kepentingan publik atau kesejahteraan dengan mengembangkan

kemajuan masyarakat dalam pertumbuhan dan cenderung secara sukarela

menghilangkan praktik yang berbahaya bagi masyarakat.
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Isi dari membuka informasi atas tanggung jawab sosial bisa disebabkan

oleh suatu tata kelola entitas itu sendiri, tata kelola suatu entitas ialah sebuah

sistem yang mengawasi dan mengatur semua perbuatan yang di dalam perusahaan,

serta dapat menyeimbangkan segala keperluan atas setiap pemangku internal yang

bisa dipengaruhi oleh langkah yang diambil oleh perusahaan itu sendiri (Muttakin,

Khan, & Subramaniam, 2015).

Menurut Thompson dan Zakaria (2004) bahwa kecenderungan terkini

akan ketidak adanya kesadaran publik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan

telah menambahkan sudut lain terhadap tanggung jawab dewan anggota atau

komposisi tentang inisiatif CSR. Mengingat hal itu, motivasi utama penelitian ini

adalah dengan terlebih dahulu menguji kaitan antara karakteristik tata kelola

dalam urusan komposisi dan CSR.

2.2 Metode Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian yang dilaksanakan penulis terhadap membuka

informasi tentang tanggung jawab sosial di suatu entitas ini sudah pernah

dilaksanakan para peneliti sebelumnya yang di mana mereka melakukan

pengujian faktor yang mampu memberikan sebuah dampak pada tanggung jawab

sosial perusahan. Zhang, Zhu, dan Ding (2013) juga melakukan suatu penelitian

mengenai tanggung jawab sosial yang menggunakan 500 sampel melalui sebuah

perusahaan terbesar yang sudah terdaftar pada bursa efek di Amerika Serikat dan

mencakup 64 industri yang berbeda. Variabel independen yang diteliti ialah

direktur eksternal, stock owned, dan dewan wanita. Terdapat pula variabel kontrol

seperti laba atas aset dan pengaruh keuangan.

Rahman dan Bukair (2013) melaksanakan suatu penelitian melalui

tanggung jawab yang di mana ditemukan variabel independen seperti komposisi

dewan, CEO duality, dan ukuran dewan. Terdapat pula variabel kontrol seperti

kinerja bank, publik yang relevan, dan ukuran bank. Penelitian ini menggunakan

53 perusahaan dengan menggunakan metode cross-selection data pada tahun 2008.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Haslinda (2016) perihal tanggung

jawab sosial pada entitas menggunakan 85 sampel pada laporan keuangan pada

tempo waktu 3 tahun 2011-2013. Penelitian ini terdapat variabel independen yakni
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dewan wanita, direktur independen, ukuran dewan, dan rapat dewan selain dari

variabel independen di dalam penelitian ditemukan suatu variabel kontrol yakni

pengaruh keuangan dan ukuran perusahaan.

Eberhardt-Toth (2017) melakukan penelitian terhadap tanggung jawab

sosial yang menggunakan 117 sampel dari suatu entitas yang non-keuangan yang

terdapat pada indeks Bloomberg World. Penelitian dilakukan dengan melihat

pengaruh dewan komite, CEO duality, direktur independen, dewan wanita, dan

ukuran umur direktur menjadi variabel independen. Selain itu juga terdapat

kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, dan volatilitas harga saham menjadi

variabel kontrol.

Gambar 2.1 Model Penelitian terdahulu yang berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Sumber: Eberhardt-Toth (2017)

Chang, Oh, dan Park (2017) melaksanakan suatu penelitian yang

mengkaji perihal tanggung jawab sosial di mana di dalamnya melakukan

penelitian direktur independen, dewan keragaman, dan direktur eksternal menjadi

variabel independen. Ada pula variabel kontrol seperti laba atas aset, ukuran

dewan, rata-rata umur direktur, perubahan CEO, dan ukuran perusahaan.

Penelitian ini dilaksanakan melalui 350 sampel entitas berupa database yang

terdaftar di Companies Association of Korea pada periode 2003-2005. Di tahun

yang sama pula Salehi, Tarighi, dan Rezanezhad (2017) juga melakukan

penelitian terhadap tanggung jawab sosial melalui sampel 125 entitas yang sudah

tercatat di bursa efek Tehran periode 2009-2014 di mana terdapat variabel

independen seperti kepemilikan manajemen, kepemilikan manajemen keluarga,

direktur independen, dan kepemilikan institusional.
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Liao, Lin, dan Zhang (2018) melaksanakan penelitian tentang tanggung

jawab sosial memakai CEO duality, dewan wanita, ukuran dewan, rapat dewan,

dan dewan internasional sebagai variabel independen. Penelitian ini juga

menggunakan variabel kontrol seperti laba atas aset, pengaruh keuangan, auditor,

dan index pasar. Penelitian ini memakai 1517 sampel entitas yang tercantum di

China melalui laporan tanggung jawab sosial atas perusahaan.

Penelitian itu dilaksanakan oleh Ibrahim dan Hanefah (2016) melakukan

penelitian pada tanggung jawab sosial entitas dengan melalui 117 sampel entitas

yang tercatat pada Amman Stock Exchange (ASE) periode 2007-2011. Faktor

yang diteliti ialah ukuran umur direktur, direktur independen, dewan wanita, dan

warga negara asing sebagai variabel independen. Selain itu juga terdapat variabel

kontrol seperti profitabilitas.

Jizi, Salama, dan Dixon (2014) melaksanakan penelitian melalui

tanggung jawab sosial yang di mana terdapat variabel independen seperti ukuran

perusahaan, CEO duality, dan direktur independen. Selain itu juga ada variabel

kontrol di dalamnya seperti laba atas aset, pengaruh keuangan, dan ukuran bank.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 193 sampel perusahaan bank

nasional berupa laporan keuangan pada periode 2009-2011.

Kamangari dan Gerayli (2017) melaksanakan suatu penelitian terhadap

tanggung jawab sosial atas entitas menggunakan metode sistem sampel acak yang

menghasilkan 98 sampel entitas yang termasuk pada bursa efek negara Tehran

tahun 2011-2015. Penelitian ini yang dilakukan berupa direktur wanita dan

direktur independen menjadi variabel independen. Terdapat juga variabel kontrol

seperti pengaruh keuangan, keuntungan atas modal, dan ukuran perusahaan.

Tahun serupa juga dilaksanakan oleh Katmon, Mohamad, dan Norwani (2017)

juga melaksanakan suatu penelitian terhadap tanggung jawab sosial atas

perusahaan melalui 200 sampel entitas yang tercatat dalam bursa efek Malaysia.

Variabel independen di dalam penelitian ini seperti tingkat pendidikan dewan,

latar belakang pendidikan dewan, dewan wanita, ukuran umur dewan, dan board

diversity tenure. Ada pula variabel kontrol dalam penelitian seperti ukuran

perusahaan dan pengaruh keuangan.
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Haji (2013) melakukan penelitian mengenai tanggung jawab sosial yang

di dalamnya ditemukan sebuah variabel independen seperti ukuran dewan,

direktur kepemilikan, rapat dewan, direktur independen, dan konsentrasi

kepemilikan. Terdapat pula profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pengaruh

keuangan. Di mana penelitian ini dilakukan melalui 85 sampel perusahaan berupa

sebuah laporan keuangan yang telah tercatat di dalam bursa efek Malaysia tahun

2006-2009. Berikut gambar metode yang diteliti oleh:

Gambar 2.2 Model penelitian terdahulu yang berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, Sumber: Haji (2013).

Muttakin et al. (2015) melaksanakan sebuah penelitian perihal pengaruh

tanggung jawab sosial terhadap ukuran perusahaan, dewan wanita, dan jabatan

direktur asing menjadi bagian dari variabel independen. Variabel kontrol pada

penelitian seperti CEO duality, laba atas aset, ukuran umur perusahaan, dan

pengaruh keuangan. Penelitian tersebut dilakukan melalui 116 sampel perusahaan

berupa laporan keuangan tercatat dalam entitas non-keuangan pada tahun 2005-

2009.

Giannarakis (2014) melaksanakan suatu penelitian terdapat tanggung

jawab sosial yang di mana terdapat variabel independen yakni CEO duality, rapat

dewan direktur, ukuran perusahaan, profitabilitas, pengaruh keuangan, dewan

wanita, dan ukuran umur dewan. Penelitian tersebut dilakukan melalui 367 sampel

entitas yang tercatat dalam Fortune 500 pada tahun 2011.

Garas dan Elmassah (2018) melakukan penelitian mengenai tanggung

jawab perusahaan dengan menggunakan 147 sampel perusahaan berupa laporan
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keuangan di Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 2007-2012. Terdapat

CEO duality, kepemilikan manajerial, dewan independen, konsentrasi

kepemilikan, dewan independen, dan independensi komite audit. Penelitian

tersebut juga ditemukan sebuah variabel kontrol yakni umur perusahaan, pengaruh

keuangan, ukuran perusahaan, dan laba atas aset.

Lone, Ali, dan Khan (2016) melakukan penelitian melalui tanggung

jawab sosial yang memiliki variabel independen yakni direktur independen,

dewan wanita, dan ukuran perusahaan. Selain itu di dalam penelitian tersebut juga

terdapat profitabilitas, pengaruh keuangan, dan ukuran perusahaan menjadi

variabel kontrol. Penelitian tersebut dilakukan melalui 50 sampel entitas berupa

laporan berkelanjutan yang dilakukan pada tahun 2010-2014. Tahun yang sama

Rao dan Tilt (2016) juga melakukan penelitian terhadap tanggung jawab sosial

yang dilakukan penelitian melalui 115 sampel entitas Australia berupa laporan

keuangan yang telat tercatat di dalam Australian Stock Exchange (ASX) pada

tahun 2009-2011. Penelitian tersebut terdapat variabel independen di dalamnya

seperti dewan wanita, direktur independen, dewan penguasa, jabatan direktur, dan

keragaman secara keseluruhan. Terdapat pula variabel yang mengontrol penelitian

ini seperti CEO duality, profitabilitas, dan ukuran dewan.

Welbeck (2017) melakukan penelitian mengenai tanggung jawab sosial

melalui 17 sampel entitas Ghana berupa laporan keuangan menggunakan indikator

pelaporan secara global. Variabel independen yang diteliti ialah pemegang saham

mayoritas, International Financial Reporting Standards (IFRS) adoption, asosiasi

asing, dan dewan wanita. Selain variabel tersebut juga terdapat intensitas modal,

umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Khan (2010) mengadakan sebuah penelitian yang menyelidiki perihal

tanggung jawab sosial pada entitas tersebut di dalamnya terdapat variabel

independen seperti direktur non-eksekutif, dewan wanita, dan warga negara asing.

Penelitian ini juga memiliki variabel kontrol untuk dapat mengukur profitabilitas,

ukuran dewan, dan gearing. Penelitian dilakukan melalui 30 sampel laporan

entitas yang beroperasi pada bidang perbankan komersial swasta yang terjadi pada

tahun 2007-2008.
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Lu, Abeysekera, dan Cortese (2015) melaksanakan suatu penelitian

melalui tanggung jawab sosial pada suatu entitas yang dilaksanakan melalui 100

sampel entitas yang terdapat pada peringkat daftar tanggung jawab sosial di

entitas China yang diterbitkan oleh Southern Weekend pada tahun 2008-2009.

Penelitian tersebut menghasilkan variabel independen seperti kepemilikan dewan,

CEO duality, dan ukuran dewan. Selain itu terdapat pula variabel kontrol pada

penelitian ini yakni profitabilitas, dewan komite, ukuran perusahaan, dan

klasifikasi industri. Tahun yang sama yaitu Muttakin (2016) juga melakukan

penelitian yang mengkaji perihal tanggung jawab sosial pada enititas yang

dilakukan melalui 100 sampel entitas yang termasuk di dalam bursa efek Bombay

dari tahun 2007-2011. Variabel independen di dalam penelitian yakni CEO duality,

kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, dan direktur independen. selain itu

variabel kontrol yakni laba atas aset, umur perusahaan, pengaruh keuangan, dan

ukuran perusahaan.

Reverte (2009) melakukan penelitian yang terhadap tanggung jawab

sosial pada entitas yang menghasilkan variabel independen yakni konsentrasi

kepemilikan, media exposure, sensitivitas industri, dan ukuran perusahaan. Selain

variabel independen melainkan terdapat variabel kontrol seperti leverage dan

profitabilitas. Penelitian ini dilakukan melalui perusahaan yang dicakup oleh

laporan CSR yaitu perusahaan Spanyol yang terdaftar di Madrid Stock Exchange

(MSX) dan termasuk dalam index IBEX35 yang terjadi pada tahun 2005-2006.

Krisna dan Suhardianto (2016) melakukan penelitian yang memiliki

suatu keterkaitan dengan tanggung jawab sosial pada suatu entitas yang

dilaksanakan dengan menggunakan sampel entitas pertambangan yang termasuk

dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. Penelitian tersebut

menghasilkan variabel independen seperti leverage, ukuran komite audit,

profitabilitas, ukuran atas dewan direktur, kepemilikan institusional, ukuran atas

dewan komisaris, dan ukuran perusahaan.

Sufian (2013) melaksanakan suatu penelitian dengan membahas

tanggung jawab sosial pada entitas terdapat struktur kepemilikan, konsentrasi

kepemilikan, kepemilikan asing, dan ukuran dewan yang dijadikan sebagai

variabel independen. Penelitian tersebut melalui 70 sampel laporan tahunan
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entitas non-keuangan yang tercatat pada bursa efek Dhaka, Bangladesh pada

periode 2010.

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direktur terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Collier dan Gregory (1999) mengatakan semakin banyak total anggota

dewan direksi, sehingga semakin mudah pula memperhatikan CEO serta

mengawasi apa yang dilaksanakan menjadi lebih efektif. Sama halnya akan total

dewan direktur di mana semakin besar, sehingga tekanan yang ada juga akan

semakin besar bagi sebuah tanggung jawab sosialnya.

Jensen (1993) mengatakan bahwa anggota dewan yang lebih besar akan

menghasilkan sebuah koordinasi, pengambilan keputusan, dan komunikasi yang

masih kurang efektif. Saat sebuah koordinasi yang tidak efektif dalam melakukan

suatu pengambilan keputusan dan berkomunikasi akan mengarah pada

pengungkapan yang kurang bermakna yang disebabkan oleh dewan tidak mampu

menjalankan peranannya dengan efisien. Ali dan Atan (2013) menjelaskan bahwa

ukuran seorang dewan direktur bisa menggambarkan sebuah proses pada tata

kelola di perusahaan disebabkan oleh pengambilan sebuah keputusan direktur

yang mampu mempertimbangkan pendapat para anggota direktur. Selain itu juga

semakin besar jumlah suatu anggota dewan maka akan mempermudah dalam

memantau aktivitas di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh setiap anggota mampu

memperhatikan suatu aktivitas entitas yang baik guna kepentingan shareholder

maupun stakeholder.

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Lone et al. (2016), Khan (2010),

Haslinda (2016), Liao et al. (2018), dan Chang et al. (2017) memaparkan bahwa

terdapat adanya suatu pengaruh yang signifikan positif antara ukuran dewan

direktur terhadap pengungkapan atas tanggung jawab sosial perusahaan. Akan

tetapi, penelitian yang juga sudah dilaksanakan oleh Sufian (2013) mengatakan

ukuran dewan direktur mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Larasanti Febrika Hartari. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
UIB Repository©2020 



15

Universitas Internasional Batam

H1: Ukuran dewan direktur mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Dewan Direktur Independen terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kehadiran dewan independen pada suatu entitas mampu memberikan

sebuah kendali serta mengawasi para manajemen saat melakukan kegiatan

operasional dalam entitas. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam pelaksanaan dan

membuka informasi atas kegiatan tanggung jawab sosial yang terbaik (Nurkhin,

2010).

Pada variabel ini penelitian yang dilakukan oleh Kilic, Kuzey, dan Uyar

(2015), Muttakin et al. (2015), Habbash (2015), dan Haslinda (2016) mengatakan

bahwa adanya suatu pengaruh yang signifikan positif pada dewan direktur

independen tanggung jawab sosial pada entitas. Lain dengan penelitian yang

dilaksanakan Rao et al. (2016), Abdullah dan Mohamad (2011), dan Trireksani

dan Djajadikerta (2016) mengatakan bahwa dewan direktur tidak terdapat

hubungan terhadap pembukaan informasi tentang tanggung jawab sosial pada

entitas.

H2: Dewan direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Direktur Wanita terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

Kehadiran perempuan di dalam direktur dapat digunakan selaku

keragaman dalam dewan. Carter, Simkins, dan Simpson (2003) mengatakan

bahwa ditemukan dampak signifikan positif antara direktur perempuan melalui

tanggung jawab sosial karena keragaman dalam dewan akan menaikkan

independensi dewan karena berbagai jenis kelamin, pendidikan dan juga etnis

mungkin memiliki persepsi dan gaya yang berbeda pada isu-isu manajemen

dibandingkan dengan direktur dengan didikan tradisional.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Welbeck (2017), Sudana (2011),

Naseem, Rehman, dan Ikram (2017), Zhang et al. (2013), Liao et al. (2018), dan

Hanefah (2016) mengatakan bahwa direktur perempuan terdapat pengaruh yang

signifikan positif akan tanggung jawab sosial pada entitas. Lain halnya dari
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penelitian yang dilaksanakan Khan (2010) mengungkapkan bahwa direktur wanita

terdapat pengaruh yang signifikan negatif akan membuka informasi perihal

tanggung jawab sosial di entitas.

H3: Direktur wanita berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.

2.3.4 Pengaruh Rapat Dewan Direktur terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Peraturan otoritas jasa keuangan mengatur seorang direktur perlu untuk

menggelar rapat secara teratur paling tidak satu kali dalam sebulan dan

dilaksanakan apabila rapat tersebut dihadiri oleh kebanyakan dari semua anggota

dewan direktur. Selain itu dewan direktur dianjurkan untuk wajib melaksanakan

rapat dewan direktur dengan dewan komisaris secara teratur paling kurang satu

kali dalam empat bulan (POJK, 2014).

Penelitian yang telah dilaksanakan Charles (2012) yang mengungkapkan

rapat direktur terdapat pengaruh signifikan negatif terhadap CSR karena dalam

mengadakan sebuah rapat tersebut porsi dalam melaksanakan pembahasan

mengenai CSR masih sangat kecil. Lain halnya penelitian yang dilaksanakan oleh

Liao et al. (2018) dan Giannarakis (2014) mengatakan bahwa rapat dewan

direktur memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap membuka informasi

tentang tanggung jawab sosial perusahaan karena berguna dalam menemukan

sebuah keputusan yang sesuai maka diperlukan sebuah pembahasan yang intensif.

H4: Rapat dewan direktur berpengaruh signifikan negatif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.4 Variabel Kontrol

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

Sebuah ukuran perusahaan dapat diperoleh dari semua aset yang

perusahaan miliki karena aset tersebut merupakan cerminan dari sumber daya

yang terdapat pada operasional suatu entitas. Laporan keuangan suatu ukuran

perusahaan terdapat adanya pengaruh yang besar terhadap pengungkapan sosial

suatu entitas. Umumnya pengungkapan sosial pada entitas yang besar cenderung
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banyak untuk mengeluarkan biaya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil.

Di sisi lain, perusahaan kecil tidak mampu mengungkapkan informasi terlalu

banyak karena mereka berada dalam situasi yang memiliki persaingan ketat

dengan perusahaan lain (Supianto & Pratiwi, 2010).

Suryono (2009) memaparkan bahwa suatu perusahaan berfokus pada

pengakuan publik atas bisnis yang dijalaninya. Semakin besar suatu aset yang

perusahaan miliki atas bisnis tersebut maka kesempatan untuk memperoleh

validasi melalui pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial entitas

juga akan semakin besar.

Menurut Penelitian yang dilaksanakan oleh Garas dan Massah (2018),

Majeed, Aziz, dan Saleem (2015), Aminu, Isa, dan Sabo (2014), dan Indraswari

dan Astika (2015) memaparkan adanya pengaruh yang signifikan pada ukuran

perusahaan terhadap membuka informasi tentang tanggung jawab sosial di entitas.

Akan tetapi lain halnya dengan yang dilaksanakan Haji (2013) yang

mengemukakan atas tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial pada entitas.

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Profitabilitas ialah sebuah kemahiran suatu entitas dalam mewujudkan

suatu keuntungan guna membantu menaikan perkembangan jangka panjang

ataupun jangka pendek (Lucyanda & Siagian, 2012). Penilitian yang dilaksanakan

penulis dalam profitabilitas yang digunakan ialah Return on Equity (ROE). Dalam

bentuk persentase, ROE bertujuan guna memperlihatkan berapakah keuntungan

yang mampu diperoleh suatu entitas dari satu rupiah yang nantinya akan

diinvestasikan oleh para pemegang saham.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Khan (2010) dan Giannarakis (2014)

mendapatkan adanya pengaruh yang signifikan positif dari ROE terhadap

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya

keuntungan yang diperoleh oleh suatu entitas sehingga membuat entitas untuk

menginvestasikan modal tersebut guna mengembangkan lingkungan di sekitarnya.

Hasil penelitian tersebut juga serupa dengan Rouf (2011), Rao et al. (2016),
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Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten (2010), Said (2009), Elfeky (2017),

Khasharmeh dan Desoky (2013), dan Hasanah dan Rudyanto (2020).

Penelitian yang dilaksanakan oleh Lone et al. (2016) tidak ditemukan

dampak yang signifikan pada ROE dengan membuka informasi atas tanggung

jawab sosial pada entitas. Hasil dari penelitian tersebut juga serupa dengan

penelitian Ibrahim et al. (2016), dan Ghabayen, Mohamad, dan Ahmad (2016)

yang mengatakan profitabilitas tidak terdapat pengaruh signifikan pada tanggung

jawab sosial pada entitas.

2.4.3 Pengaruh Kredibilitas Auditor terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

Kredibilitas auditor atau yang sering disebut dengan kualitas auditor

merupakan suatu pihak eksternal dari entitas yang berguna membantu perusahaan

dalam pengelolaan laporan keuangan pada perusahaan tersebut. Di dalam kualitas

auditor terdapat istilah bigfour yang merupakan kelompok empat firma jasa

profesional terbesar di seluruh dunia.

Sipayung (2014) mengatakan bahwa kredibilitas auditor ditemukan

adanya pengaruh signifikan yang positif terhadap tanggung jawab sosial entitas.

Hasil itu serupa dengan Wiryawan dan Budiantara (2011), Permatasari (2016),

Adawiyah (2017), dan Alazzani, Hassanein, dan Aljanadi (2017). Lain halnya

dengan penelitian yang dilaksanakan Alotaibi dan Hussainey (2016) yang

menyebutkan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap CSR.

2.5 Model Penelitian

Model pada penelitian yang dilakukan ini menunjuk pada penelitian yang

dilaksanakan oleh Sheela, Yen, dan Rajangam (2016) dan Haslinda (2016).

Dengan membahas tentang ukuran dewan direktur, direkur independen, direktur

wanita, dan rapat dewan direktur sebagai variabel independennya dan ukuran

perusahaan, kredibilitas auditor, dan ROE menjadi variabel kontrol terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Model penelitian digambarkan

sebagai berikut ini:

Ukuran Dewan Direktur
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Gambar 2.3 Model penelitian tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan, Sumber: Sheela et al. (2016) dan Haslinda

(2016).
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