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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Corporate Social Responsibility Disclosures 

Kemunculan CSR menjadi suatu komponen yang penting bagi sebagian 

perusahaan yang telah meraih kesuksesan saat ini. Menurut Luan (2005) yang 

dikutip dalam Said, Zainuddin dan Haron (2009), CSR terlibat dalam hal 

meningkatkan loyalitas pelanggan  dan penjualan, meningkatkan citra merek dan 

reputasi, meningkatkan akses modal, meningkatkan hubungan investor yang lebih 

baik serta membantu dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Pengungkapan sosial perusahaan merupakan kegiatan memberikan informasi 

melalui berbagai komunikasi atau saluran seperti laporan tahunan, situs web 

korporasi dan media yang disajikan secara finansial atau non finansial mengenai 

aktivitas lingkungan aktivitas ekonomi dan lingkungan sosial pada suatu 

organisasi (Hackston & Milne, 1996; dalam  Laluddin, 2017). 

Jamali, Hallal dan Abdallah (2010) mengatakan bahwa CSR bisa 

diartikan sebagai peningkatan kondisi sosial dan komitmen dalam suatu organisasi 

bisnis dalam mengkontribusi pembangunan yang berlanjut masalah pemangku 

kepentingan. CSR ialah komitmen dan serangkaian kewajiban yang harus 

dituntaskan oleh suatu lembaga yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi 

masyarakat dalam menjalankan aksi mereka (Arani, 2016). Gray, Javad, Power, 

David dan Sinclair (2001) mengartikan CSR sebagai sebuah teknik yang 

disampaikan hasil lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh perbuatan 

ekonomi ke sekumpulan yang memiliki kepentingan kepada wilayah dan 

masyarakat. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan 

keuangan merupakan bukti bahwa informasi lingkungan dan sosial bermanfaat 

(Graham, Maher & Northcut, 2000; Blacconiere & Patten, 1994; Blacconiere & 

Northcut, 1997). Umur perusahaan, leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas 

ialah karakteristik perusahaan yang mempengaruhi lingkungan sosial (Al-Ajmi, 

Al-Mutairi & Al-Duwaila, 2015). 

Menurut Moser dan Martin (2012) seperti yang dikutip dalam Hoi, Wu 

dan Zhang, (2013). Tanggung jawab sosial perusahaan ialah tindakan perusahaan 
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yang mempengaruhi semua pemangku saham, dimana pemangku saham tersebut 

terdiri dari pemegang saham, karyawan perusahaan, pemerintah, komunitas bisnis 

serta pelanggan. Sedangkan Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) 

mengartikan rancangan pengungkapan CSR serupa dengan responbilitas, entitas 

bertanggung jawab atas masyarakat dan lingkungan serta harus mempedulikan 

keberlangsungan hidup para investor. Perluasan CSR melibatkan sekelompok 

orang terutama pada entitas, dan kedudukan tradisional yang membagikan akun-

akun keuangan ke pemegang saham dan pemilik modal. CSR terdiri atas 

ungkapan atas beberapa pemberitahuan tentang praktik perhatian sosial yang 

dilakukan oleh entitas (Tan, Benni & Liani, 2016). Mengungkapkan informasi 

yang tepat bisa berguna bagi pemangku kepentingan dan investor dalam 

mengambil keputusan. PSAK No. 1 mengatur tentang cara saji laporan keuangan, 

yang berisikan PT dapat merancang laporan nilai khusus dan lingkungan hidup 

untuk industri yang memiliki posisi yang penting pada sekumpulan pengguna 

laporan dan aspek lingkungan hidup. Pernyataan ini menunjukkan bahwasannya 

suatu entitas disarankan untuk melakukan CSR tapi tidak bersifat wajib. 

Perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam diharuskan melakukan 

pengungkapan aksi kepedulian lingkungan dan sosial sesuai dengan UU No. 40 

Tahun 2007 pasal 74. Dalam pengungkapan laporan keuangan terdapat dua 

metode yang meliputi pengungkapan laporan keuangan secara sukarela dan wajib 

(Darrough, 1993). Suatu perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengungkapan laporan karena hal ini diatur dalam standar yang telah diberlakukan.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Studi tentang pengungkapan sosial dan lingkungan telah dilaksanakan 

oleh beberapa peneliti terdahulu. Reverte (2009), melaksanakan penelitian 

mengenai faktor – faktor penentu penilaian pengungkapan CSR, sampel yang 

digunain ialah entitas yang teregistrasi di Spanyol. Variabel dependennya adalah 

total CSR, konten CSR, peringkat system manajemen. Variabel independennya 

terdiri dari paparan media, daftar internasional, sensitivitas lingkungan industri, 

ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, return on asset dan leverage.  
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Sebagian ahli telah teliti pengungkapan CSR di beberapa Negara yang 

meliputi China (Wang et al., 2013; Lan, Wang & Zhang, 2013), India 

(Mohammed, Oladele & Saheed, 2016; Kansal, Joshi & Batra, 2014; Raithatha & 

Bapat, 2014), Jerman (Dienes & Velte, 2016; Gamerschlag, Moller & Verbeeten, 

2011), Bangladesh (Sufian & Zahan, 2013; Rouf, 2011; Khan, 2010), Malaysia 

(Esa & Ghazali, 2012; Haji, 2013; Abdullah, Mohamad & Mokhtar, 2011; Ali & 

Atan, 2013; Sallejuddin, 2016; Rahman, Zain & Al-Haj, 2011), dan Kenya 

(Brown & Barako, 2008). Alsaadi, Ebrahim and Jaafar (2017), melakukan 

penelitian terhadap tanggung jawab sosial, kepatuhan syariah, dan kualitas laba. 

Variabel independennya meliputi syariah, tata kelola perusahaan, ukuran 

perusahaan, konsentrasi kepemilikan, leverage, serta Big 4 auditors. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah ROA dan Market to book equity ratio.  

Pyo dan Lee (2013), menguji tentang asosiasi antara tanggung jawab 

sosial perusahaan dan kualitas laba. Variabel independen hanya satu yakni 

Earning quality. Variabel kontrolnya memuat Firm size, tobin Q, Leverage dan 

Sales growth. Saha, Ahmed, dan Ahmad (2010) melakukan pengujian mengenai 

“Some Determinants of Corporate Social Disclosure of Listed Bangladeshi 

Banking Companies”. Variabel dependennya adalah corporate social disclosure 

dan variabel independennya terdiri dari firm’s size, financial perfomance, 

corporate age. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan  

Manajemen laba ialah suatu pilihan dari peraturan akuntansi yang dibuat 

oleh manajer keuangan dan sesuai dengan standar yang berlaku dengan tujuan 

untuk mengoptimalkan market value pada perusahaan (Mestuti & Mutmainah, 

2012). Manajemen laba digunakan untuk mengukur tingkat akrual diskresioner 

sebagai proksi kualitas penghasilan (Jour, Chan, Watson & Woodliff, 2014). 

Mukhtaruddin et al., (2014) mengatakan bahwa manajer melaksanakan 

manajemen laba tujuannya ialah membantu dalam kepentingan yang ada 

dimanajemen dengan cara melakukan ekploitasi pada hal lemah yang terdapat 
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dikebijakan akuntansi serta memalsukan pendapatan agar mencapai hasil dan 

kinerja sesuai kemauan perusahaan. Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwasannya perbuatan manajemen atas manajemen laba ialah hal yang 

disengajakan untuk keuntungan manajer itu sendiri serta memberikan pengaruh 

atas keputusan walaupun laporan yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi 

sebenarnya.  

Berdasarkan teori pemangku kepentingan, sebuah perusahaan 

dipengaruhi oleh berbagai kelompok pemangku kepentingan di masyarakat dan 

melaporkan kegiatannya sesuai dengan pengungkapan CSR. Tujuan dari 

bertanggung jawab secara sosial pada sumber pengeluaran adalah untuk 

menerapkan praktik CSR untuk memenuhi ekspektasi sosial, diharapkan entitas 

akan melaporkan pendapatan dengan kualitas yang lebih baik melalui membatasi 

manajemen laba. Akan tetapi, kurangnya kesadaran akan praktik pengungkapan 

perusahaan di Indonesia menyarankan agar pengungkapan CSR memungkinkan 

manajemen melakukan penelitian tentang praktik manajemen laba yang diteliti 

oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Maka dari itu, terdapat pandangan 

bahwa para manajer harus memiliki kesempatan untuk secara oportunis. Selain itu, 

Jour et al. (2014) mengindikasikan bahwa ada bukti yang lebih jelas tentang 

pengungkapan CSR melalui pendapatan entitas melalui peningkatan akrual 

diskresioner. Beberapa penelitian seperti Oktafia (2013), Mustika et al., (2015), 

Yusro (2017), Azizah (2017) dan Sembiring (2017) mengungkapkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan positif antara manajemen laba dan pengungkapan 

CSR. 

 

2.3.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Penghindaran pajak ialah hal yang sekarang sangat umum terjadi 

dikalangan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Octaviana (2014) 

mengatakan tindakan ini bertujuan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang 

kini menjadi perhatian pubik dan juga merugikan pemerintah. Hal ini sama seperti 

yang dikatakan Balakrishnan et al., (2011) bahwa perusahaan terlibat dalam 

berbagai bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak yang 
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diperkirakan. Hlaing (2012) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai kegiatan 

perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi 

tingkat pajak yang efektif. Pajak pada suatu perusahaan berhubungan dengan 

kepentingan publik jika pembayaran pajak mempunyai implikasi dengan 

masyarakat luas, tidak hanya dengan biaya operasional pada perusahaan. 

Perusahaan mempunyai implikasi dengan masyarakat dikarenakan pajak pada 

perusahan memiliki peran penting dalam mendanai provisi kebutuhan publik 

(Sikka, 2010), seperti penegakan hukum, pendidikan, perawatan kesehatan 

masyarakat yakni BPJS, dan pertahanan nasional. Perusahaan yang taat membayar 

pajak mempunyai dampak signifikan pada masyarakat, dan dapat meningkatkan 

perhatian publik terhadap perusahaan (Gunawan, 2010). Penghindaran pajak bisa 

ditinjau melalui nilai ETR yang rendah, bila angka ETR semakin rendah maka 

semakin bagus nilai ETR perusahaannya dan kegiatan penghindaran pajak juga 

bakal semakin tinggi. Adanya hubungan signifikan positif antara penghindaran 

pajak dan pengungkapan CSR (Preuss, 2010; Huseynov, 2012; Lanis & 

Richardson, 2012; Hoi et al., 2013; Damanik, 2017) 

 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

  Struktur kepemilikan saham manajerial ialah proporsi dari saham yang 

beredar dan dimiliki oleh manajemen. Sufyan dan Zahan (2013) mengindikasikan 

potensi bagi manajer untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian 

terhadap pemegang saham sangat tinggi, karena posisi manajer hanyalah sebagai 

asisten dalam sebuah perusahaan. Adanya kontrak jangka panjang antara 

pemegang saham dan manajemen berupa insentif yang diberikan kepada manajer 

jika terdapat peningkatan pada kekayaan disuatu perusahaan.  

  Al-Fayoumi et al., (2010) mengatakan bahwa manajer akan terpengaruh 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar mendapatkan insentif yang semakin 

banyak, dengan demikian perlu adanya kepemilikan manajerial untuk membuat 

para manajer mengoptimalkan kinerja mereka. Persentase kepemilikan manajerial 

semakin besar maka mereka akan semakin produktif dan kreatif dalam melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan karena mempengaruhi insentif yang 

Ivon Sulfia. Pengaruh Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan. 
UIB Repository©2020



12 

 

Universitas internasional Batam 

akan diterima. Penelitian yang dilakukan Al-Fayoumi (2010), Uwuigbe (2011), 

Haji (2013), Ningrum dan Faisal (2014), serta Supriyono (2015) menunjukkan 

terdapat hubungan signifikan positif antara kepemilikan manajerial dan 

pengungkapan CSR.  Sementara Khan et al., (2012) mengemukakan bahwa 

terdapat hubungan signifikan negatif antara kepemilikan manajerial dan 

pengungkapan CSR.  Sedangkan Lucyanda dan Siagan (2012) serta Sufyan dan 

Zahan (2013) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara 

kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. 

 

2.3.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Dwi et al., (2014) mengatakan hak suara yang terbanyak di pegang oleh 

perorangan atau organisasi, maka entitas ini dapat dikatakan telah terkonsentrasi. 

Pertikaian kepentingan akan menjadi pemegang saham minoritas dan mayoritas 

bila proporsi saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, kemudian manajer akan 

mempersempit pengungkapan CSR bertujuan untuk kepentingan pemegang saham 

minoritas. Konsentrasi kepemilikan terdapat hubungan negatif dengan 

pengungkapan CSR yang dinyatakan dalam teori institusional, hal ini dikarenakan 

ketakutan pada pemegang saham mayoritas yang akan melakukan pengurangan 

jumlah return yang disebabkan oleh terdesaknya manajemen oleh pemegang 

saham atas tidak dilakukannya penambahan pada pengungkapan CSR. Selama 

perusahaan secara spontan melakukan pengungkapan CSR atas masalah sosial dan 

lingkungan kepada pemegang saham utamanya, kebijakan tersebut akan berlaku. 

Haji (2013) menunjukkan dalam penelitian sebelumnya bahwa ada hubungan 

yang tidak signifikan dan negatif antara konsentrasi kepemilikan dan 

pengungkapan CSR. Al-Fayoumi (2010), Paramita (2013), Ningrum dan Faisal 

(2014), serta Rizky dan Etna (2015) mengatakan terdapat hubungan signifikan 

positif antara konsentrasi kepemilikan dan pengungkapan CSR. 
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2.3.5 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Leverage ialah beberapa penggalan dari instrumen keuangan serta dana 

pinjaman yang bertujuan untuk menambah potensial hubungan dari hasil investasi 

(Lucyanda & Siagian, 2012), dimana perseroan meminjam dana bertujuan untuk 

membiayai aset memilik tingkat leverage yang tinggi dan sebaliknya. Ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan merupakan variabel yang mengikuti paparan 

media yang memiliki pengaruh dengan peringkat CSR (Dwi et al., 2014). Dengan 

demikian, teori legitimasi ditangkap oleh tiap-tiap variabel yang berkaitan dengan 

kesadaran publik atau sosial tampaknya menjadi teori yang paling relevan 

menjelaskan praktik pengungkapan CSR. Untuk itu, kegiatan CSR yang 

dilaporkan oleh perusahaan bertujuan untuk mengambil tindakan dalam batas 

yang bisa diterima, tergantung pada harapan bagaimana para pemangku 

kepentingan akan bertindak. Ada Adanya hubungan signifikan positif antara 

leverage dan pengungkapan CSR, hal ini diungkapkan oleh Mia dan Mamun 

(2011), Al-Shubiri et al., (2012), Lucyanda dan Siagan (2012), Khan et al., (2012), 

Uyar et al., (2013) dan Juhmani (2014). 

 

2.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

 Profitabilitas ialah salah satu faktor yang digunakan dalam literatur untuk 

mendeskripsikan sejauh mana pengungkapan perusahaan. Profitabilitas 

perusahaan ialah indikator efektivitas manajemen perusahaan. perusahaan yang 

mengalami keuntungan cenderung akan memberikan informasi terperinci untuk 

menarik pengguna informasi dan menekankan efektivitas manajemen (Naser & 

Hasan, 2013). Perusahaan yang menguntungkan memiliki pesan proaktif untuk 

memberi sinyal kepada pengguna akun. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa 

perseroan yang menguntungkan mengungkap lebih banyak mengenai informasi 

daripada perseroan yang tidak menguntungkan. Namun, beberapa perusahaan 

kehilangan uang tetapi mengungkapkan informasi terperinci untuk menjelaskan 

apa yang salah dan bagaimana cara memperbaikinya. Adanya hubungan 

signifikan positif antara profitabilitas dan pengungkapan CSR, hal ini 
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diungkapkan oleh Soliman (2013), Giannarakis (2014), Alturki (2014), Abubakar 

(2017), Elshabasy (2017), Elfeky dan Naisiri (2017), Nguyen et al., (2017) serta 

Niresh dan Silva (2018). 

 

2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011), Uwuigbe dan Egbide (2012), 

Esa dan Ghazali (2012), Soliman (2013), Saha dan Akter  (2013), Khasharmeh 

dan Desoky (2013), Das et al., (2015), Syed dan Butt (2017); Gantyowati dan 

Agustine (2017), Elfeky dan Nasiri (2017); Mohammed (2018),  menunjukkan 

ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR memiliki hubungan signifikan positif. 

Anas, Rashid dan Annuar (2015) mengatakan bahwa studi-studi sebelumnya 

tampaknya secara konsisten menunjukkan pentingnya ukuran perusahaan 

sehubungan dengan praktik pengungkapan lingkungan dan sosial. Hasil kajian ini 

pada ukuran perusahaan dan praktik pengungkapan dijelaskan oleh Bowrin (2013) 

perseroan yang lebih besar memiliki pemangku kepentingan yang lebih beragam 

dan lebih banyak, mempunyai dampak lebih besar pada masyarakat dan 

lingkungan, dan menerima lebih banyak tekanan dan kepedulian dari masyarakat 

secara keseluruhan.  

Menurut Tilling dan Tilt (2010), kesediaan untuk mempertahankan dan 

memperkuat harapan sosial menciptakan citra dan nilai. Selain itu, ukuran 

perusahaan dapat dikaitkan dengan praktik pengungkapan CSR yang lebih sebagai 

strategi perusahaan untuk mengurangi beberapa berita negatif dan tekanan dari 

kelompok yang tertarik. Hal ini berbeda dengan yang diteliti oleh Bayoud et al., 

(2012); Popova et al., (2013); Ebiringa et al., (2013); Madi et al., (2014); Juhmani 

(2014), Swandari dan Sadikin (2013); Elshabasy (2017); Abubakar (2017) yang 

menyatakan tidak terdapat hubungan antara dua variabel tersebut. 

 

2.3.8 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Menurut Al-Gamrh dan Al-Dhamari (2016), entitas yang berjalan lama 

lebih banyak mengungkapkan CSR karena perusahaan tersebut memiliki banyak 
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pengalaman dalam melakukan pelaporan keuangan dan lebih mempedulikan 

pembangunan citra suatu usaha melalui nilai yang terbuka. Hal ini sejajar dengan 

Lucyanda dan Siagan (2012) yang mengindikasikan kesan positif atas perusahaan 

di mata masyarakat dan pemegang kepentingan bisa di tambah melalui masalah 

yang di pelajari dan dilakukan perubahan seiring berjalannya waktu pada suatu 

perusahaan. CSR yang tinggi serta reputasi yang baik pada suatu perusahaan yang 

telah berjalan lama memerlukan komunikasi yang banyak dengan tujuan untuk 

membagikan jaringan sosial yang lebih luas kepada komunitas diluar sana 

(Juhmani, 2014). 

Adanya pengaruh positif antara kedua variabel ini karena sebuah 

perusahaan berdiri dalam kurun waktu yang lama lebih cenderung diperhatikan 

masyarakat dan lingkungan sekitar serta lebih meyakinkan para investor (Al-

shubiri et al., 2012; Popova et al., 2013; Basuony et al., 2014; Alturki, 2014; 

Habbash, 2016; Nguyen et al., 2017; Elfeky & Nasiri, 2017) Hal ini berbeda 

dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Elshabasy (2017), Arora dan 

Soni (2017), Saha (2018) mengatakan bahwa ada hubungan negatif antara jumlah 

CSRD dan usia perusahaan. Sementara Joshi et al., (2011), Sukcharoensin (2012), 

Shehata et al., (2014), Feyitimi (2014) mengatakan tidak terdapat pengaruh 

signifikan pada kedua variabel tersebut. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 
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Gambar 1 Model Penelitian Pengaruh Manajemen Laba dan Penghindaran Pajak 

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

H1:  Manajemen laba mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan 

positif. 

H2:  Penghindaran pajak mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan 

negatif. 

H3: Kepemilikan manajerial mempengaruhi pengungkapan CSR secara 

signifikan positif. 

H4:  Konsentrasi kepemilikan mempengaruhi pengungkapan CSR secara 

signifikan positif. 

H5:  Leverage mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan positif. 

H6:  Profitabilitas mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan 

positif. 

H7:  Ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan 

positif. 

H8:  Umur perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR secara signifikan 

positif. 

Manajemen Laba (sig +) 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Ukuran Perusahaan (sig +) 

Profitabilitas (sig +) 

Leverage (sig +) 

Konsentrasi Kepemilikan (sig +) 

 

Penghindaran Pajak (sig -) 

Kepemilikan Manajerial (sig +) 

Umur Perusahaan (sig +) 
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Universitas internasional Batam 

H9:  Manajemen Laba, Penghindaran Pajak, Kepemilikan Manajerial, 

Konsentrasi Kepemilikan, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan 

dan Umur Perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi 

Pengungkapan CSR. 
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