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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Pengungkapan CSR ialah konsep sangat penting dalam menjalankan 

bisnis pada sebuah perusahaan (Golob & Barlett, 2007). Pengungkapan 

CSRmempunyai bermacam jenis tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan 

yaitu kepada karyawan, pemegang saham, konsumen, lingkungan serta 

masyarakat sekitar di berbagai bidang operasional perusahaan yang melingkupi 

dalam bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Pengungkapan CSR 

memiliki hubungan yang erat terhadap pembangunan berkelanjutan, yang artinya 

sebuah perusahaan untuk menjalankan kegiatannya tidak hanya memikirkan roda 

bisnisnya saja contohnya pada keuntungan perusahaan serta dividen, tetapi harus 

bisa memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan, yaitu 

pengaruh sosial serta lingkungan yang muncul oleh keputusannya itu baik pada 

jangka pendek maupun jangka panjang. Sebuah organisasi pada perusahaan dalam 

melakukaan segala aktivitasnya harus didasarkan oleh sebuah keputusan, yang 

tidak hanya semata berdasarkan dari sudut ekonomi perusahaan saja.    

Pada awalnya pengungkapan CSR di Indonesia ini adalah bersifat 

sukarela yang dilaksanakan oleh perusahaan sesuai yang diatur oleh Standar 

Akuntansi Keuangan No.1 yang mengatakan sebuah perseroan dapatmenunjukkan 

laporan seperti laporan tentang lingkungan hidup serta laporan nilai tambah, 

khususnya untuk industri dimana faktor lingkungan hidup berperan sangat penting 

dan juga untuk industri yang menganggap kelompok karyawan memegang 

peranan penting. Akan tetapi sejak aturan UU No. 40 Tahun 2007 telah 

dikeluarkan pemerintah, maka perseroan wajib dalam melaporkan tanggung jawab 

sosialnya sehingga laporan tanggung sosial ini tidak hanya semata bersifat 

sukarela, tetapi telah menjadi kewajiban untuk perusahaan. Di samping itu sangat 

banyak keuntungan yang bisa didapatkan apabila kita menerapkan tanggung 

jawab sosial khususnya untuk menjaga nama baik perusahaan. Di berbagai negara 

pengukuran pengungkapan CSR memiliki perbedaan tetapi secara internasional 

pengungkapan CSR memakai Internasional Standard Operation (ISO) 26000 
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serta penyajian laporan tanggung jawab sosial perusahaan memakai pandan 

Global Reporting Inisiative (GRI) berbasis indeks.  

Grey et al. (1987) menyatakan bahwa gagasan CSRD menekankan 

tanggung jawab perusahaan tidak hanya semata aktivitas ekonomi ialah 

menciptakan laba untuk kelangsungan hidup perusahaan, tetapi juga dapat 

menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar perusahaan. Beberapa masalah 

dalam hal ini seperti masalah polusi, penipisan sumber daya, limbah, kualitas 

produk, keamanan serta hak status pekerja telah menjadi aspek fokal. Oleh karena 

itu perusahaan diharapkan dapat bertanggung jawab sosial sementara, pada saat 

yang sama menghasilkan nilai bagi investor. Karena, sebuah perusahaan tidak 

harus dinilai pada keberhasilan ekonomi saja tetapi bagaimana perusahaan juga 

dapat bertanggung jawab baik di kawasan lingkungan perusahaan  maupun di luar 

lingkungan perusahaan (Shahin & Zairi, 2007).  

Dalam meningkatkan nilai dan pandangan dimata para pemangku 

kepentingan, perseroan dapat melakukan pengungkapan CSR, karena perseroan 

yang memberikan perhatiannya terhadap lingkungan serta masyarakat dinilai 

sebagai perusahaan yang baik. Sebaliknya apabila perseroan tidak memiliki 

kepedulian serta tidak memikirkan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar 

maka akan memperoleh sentimen negatif dari publik sehingga bisa menurunkan 

nilai dari perseroan itu sendiri. Salah satu penyebab yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR ialah pengaruh karakteristik dewan, dimana karakterisik 

dewan dipandang memiliki keberagaman dewan secara khusus, karena dengan 

keberagaman jenis direksi yang lebih besar seperti memiliki jabatan direktur 

perempuan. Adanya ukuran dewan, direktur independen serta rapat dewan direksi 

yang rutin disebut membawa seperangkat keahlian, pengetahuan, serta sumber 

daya yang semakin luas yang memungkinkan semakin luasnya serangkaian 

keperluan serta isu stakeholder yang bisa diatasi dan bisa mengambil keputusan 

dengan lebih baik.  

Adanya karakteristik dewan tersebut membuat masing-masing dewan 

menunjukkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman mereka dalam 

mengungkapkan informasi termasuk pengungkapan CSR (Virus et al., 2019). 

Menurut Elkington (2009) perusahaan selain dalam mengejar keuntungan tetapi 
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harus memperhatikan dan terlibat penuh dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa perseroan boleh terus menerus sebagai 

pencetak keuntungan selama tidak merusak lingkungan dan sosial di perusahaan 

itu berdiri. Substansi keberadaan pengungkapan CSR timbul dengan bentuk untuk 

memperkuat keberlanjutan perseroan dengan membangun kerjasama antara 

stakeholdersyang terkait.  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kilic, Kuzey, dan Uyar (2015)melaksanakan penelitian tentang struktur 

dewan serta dampak kepemilikan pada pelaporan CSR pada perusahaan industri 

perbankan Turki. Penelitian ini menggunakan variabel bank size, board size, 

ownership structure, board diversity, board composition. Accounting, Kamangari, 

Branch, Gerayli, dan Branch (2017)melakukan penelitian tentang 

keanekaragaman dewan dan CSR di Iran. Variabel independen yang dipakai pada 

penelitian tersebut ialah board gender dan board independence.  

Razak dan Mustapha (2013)melakukan penelitian tentang pengungkapan 

CSR dan struktur dewan bukti dari Malaysia. Variabel independen yang dipakai 

ialah ceo duality, board size, ceo duality, managerial ownership.Rahma dan 

Bukair (2015) melakukan penelitian dampak karakteristik dewan terhadap 

pengungkapan CSR di bank syariah. Tujuan melakukan penelitian tersebut ialah 

untuk menguji dampak karakteristik dewan pada pengungkapan CSR oleh bank 

syariah di negara Gulf Cooperation Council (GCC). Variabel independen yang 

digunakan ialah the separation of roles between CEO and Chairman, board size, 

board composition. 

Haslinda, Alia, dan Faizah (2016) melaksanakan penelitian tentang tata 

kelola perusahaan dan pengungkapan CSR. Objek penelitian yaitu 85 perusahaan 

non keuangan mencakup 3 tahun 2011 hingga 2013 dengan demikian total 

pengamatan 255 kasus perusahaan. Total sampel perusahaan dipilih berdasarkan 

pendekatan stratified random sampling sistematis. Yang digunakan Variabel 

independennya ialah board meeting,board size, board independence, board 

gender.  
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Rao dan Tilt (2016) meneliti keragaman dewan dan pelaporan CSR di 

Australia. Penelitian ini meneliti pengaruh atribut keanekaragaman dewan pada 

tingkat informasi CSR yang dilaporkan oleh perusahaan Australia pada periode 

2009-2011. Adapun variabel independennya antara lain board independence, 

board tenure, multiple directorships, gender, overall diversity. Penelitian dari 

hasil yang dilaksanakan menunjukkan bahwa keragaman memiliki efek positif 

terhadap pengungkapan CSR.  

Liao, Lin, dan Zhang (2018) melakukan penelitian mengenai dewan 

perusahaan dan jaminan CSR di Tiongkok. Pengukuran variabel dependen 

memakai variabel dummy. Variabel independen yang dipakai pada penelitan ini 

ialah board size, female directors, board independence, ceo duality, board 

meetings dan Foreign Directors and CEO with Overseas Background.  

Penelitian yang dilaksanakanSheela, Jeyen, dan Rajangam (2016) 

meneliti tentang komposisi dewan dan CSR di pasar yang sedang berkembang. 

Penelitian tersebut memakai variabel independen ialah non executive directors, 

role duality of chief officer, independent non executive directors, women on 

board. 

Penelitian yang dilaksanakan Lone, Ali, dan Khan (2016) mengenai tata 

kelola perusahaan serta pengungkapan CSR di Pakistan. Variabel independen 

yang dipakai yaitu increase in corporate social reporting, board size, corporate 

social responsibility differences across sectors, independent directors, women 

directors. Hasil yang didapatkan ialah board size, independent directors, dan 

women directors mempunyai pengaruh signifikan positif sedangkan variabel lain 

tidak mempunyai pengaruh terhadap CSR. 

Kyun,   Hyun, Myoung, dan Jang (2017) meneliti mengenai hubungan 

antara karakteristik dewan dan CSR dari Korea. Variabel independen pada 

penelitian tersebut ialah board educational diversity, ceo outside director social 

ties, board independence. Penelitian yang dilakukan Muttakin dan Subramaniam 

(2015) meneliti tentang hubungan antara kepemilikan dewan serta karakteristik 

dewan. Apakah penting untuk pengungkapan CSR terhadap perusahaan di India. 

Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk menilai apakah kepemilikian dan 

komposisi dewan bisa mempengaruhi pengungkapan CSR di perusahaan India. 
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Variabel independen yang dipakai ialah ceo duality, board independence, 

promoter ownership, foreign ownership, government ownership.  

Salehi, Tarighi, dan Rezanezhad (2017) meneliti tentang hubungan antara 

struktur dewan direksi dan kepimilikan pada pengungkapan CSR. Variabel 

independen dalam penelitian ialah family management ownership, board 

independence, institutional ownership, management ownership, family ownership.  

Tata kelola perusahaan serta pengungkapan CSR dalam sektor perbankan 

di Amerika Serikat yang diteliti oleh Jizi, Salama, Dixon, dan Stratling (2014) 

dengan variabel independen ialah ceo duality, board size, dan board 

independence. Dari hasil peneliti tersebut bisa dikatakan bahwa board size serta 

board independence adanya dampak signifikan positif dengan pengungkapan CSR 

tetapi ceo duality tidak terdapat pengaruh dengan pengungkapan CSR. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Pengungkapan CSR 

Said, Zainuddin, dan Haron (2009) mengatakan dewan direktur 

merupakan salah satu elemen terpenting terhadap tata kelola perusahaan dari 

mekanisme kontrol dalam mengawasi manajemen dari perilaku bisnis. Collier 

(1999) berpendapat semakin besar total anggota dewan, maka pengawasan akan 

lebih gampang serta efektif dilaksanakan. Dalam tata kelola perusahaan 

menunjukkan bahwa ukuran dewan berdampak pada tingkatmengendalikan serta 

memantau. Ketika mendirikan sebuah perusahaan, para pendiri perusahaan pasti 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan berdirinya sebuah perusahaan 

dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham melalui pencapaian 

keuntungan. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mencapai keuntungan 

sering kali tidak memikirkan dan mempertimbangkan pengaruh negatif yang 

ditimbulkan oleh eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya yang dilakukan 

perusahaan sehingga menimbulkan dampak salah satunya dampak dari kerusakan 

lingkungan.  

Disinilah dewan direksi berperan dalam mengawasi aktivitas operasional 

yang dilakukan perusahaan sebagai upaya dalam memperoleh keuntungan yang 

maksimal tetapi masih berada dalam kaidah-kaidah mengenai kelestarian 
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lingkungan (Sahidin, 2018). Penelitian menurut Kilic, Kuzey, dan Uyar (2015) 

menyatakan terdapat dampak signifikan positif  ukuran dewan 

denganpengungkapan CSR. Tetapi penelitian yang ditelitiRahman dan Bukair 

(2013) berpendapat ukuran dewan tidak mempunyai pengaruh pada 

pengungkapan CSR.  

 

2.3.2 Pengaruh Direktur Independen terhadap Pengungkapan CSR 

Direktur independen adalah direktur tidak terafiliasi, berarti tidak ada 

ikatan bisnis serta ikatan kekeluargaan dengan para pemegang saham pengendali, 

anggota komisaris, anggota direksi serta dengan perusahaan itu sendiri. Lone, Ali, 

dan Khan(2016) berpendapat bahwa direktur independen menganjurkan pelaporan 

keuangan guna untuk melindungi hak pemegang saham. Direktur independen 

yang terbentuk agar bisa berkontribusi dalam hal mengutamakan kepentingan 

untuk semua pemangku kepentingan dan bukan hanya kepentingan pemegang 

saham saja. Direktur independen juga membantu dalam mengurangi konflik 

antara pengelola perusahaan dan pemangku kepentingan. Haniffa dan Cooke 

(2005) mengatakan direktur independen berusaha mempublikasikan kegiatan 

perseroan serta memberi tekanan pada perseroan dalam mengungkapkan laporan 

sustainbilitiy dengan bentuk perilaku perseroan terhadap nilai sosial dan 

legitimasi perusahaan sertamemastikan keselarasan antara keputusan organisasi.  

Garas dan Elmassah (2018) mengatakan bahwa anggota dewan yang 

independen mempunyai pengaruh besar pada tingkat pengungkapan CSR, tidak 

hanya dengan membangun dan menjaga keseimbangan dalam dewan, tetapi juga 

meningkatkan efektivitas terhadap dewan. Dengan keberadaan dewan direktur 

independen pada sebuah perusahaan berharap bisa memberikan tekanan pada 

perusahaan dalam mengungkapkan CSR sebagai rangka untuk mewujudkan 

prinsip tata kelola perusahaan yakni tanggung jawab. Dengan keberadaan direktur 

independen hendaknya bertindak transparan dan netral dalam pengungkapan CSR. 

Diharapkan juga bisa mengurangi usaha dalam menutupi informasi perusahaan 

serta meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap pengungkapan CSR (Prio, 

2011). Liao, Lin, dan Zhang (2018) menyatakan ada pengaruh signifikan positif 

direktur independendengan pengungkapan CSR.  
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2.3.3 Pengaruh Rapat Dewan terhadap Pengungkapan CSR 

Perusahaan melaksanakan rapat dengan rutin dan sering, bisa mampu 

mengkontrol aktivitas bisnis perusahaan yang lebih baik. Selain ukuran dan 

komposisi dewan, efektivitas dewan juga ditentukan oleh jumlah pertemuannya. 

Jumlah rapat dewan dipandang sebagai indikasi dewan yang aktif serta memiliki 

komitmen dalam mengawasi dan menangani masalah organisasi  (Khanchei, 

2007). Rapat dewan berfokus pada ketekunan dewan dan tingkat pemantauan 

pada pelaksanaan kegiatan perusahaan. Dengan semakin sering rapat dilakukan, 

akan lebih banyak waktu maka fungsi pengawasan pada manajemen akan semakin 

efektif, dengan efektifnya pengawasan berharap bisa memperbanyak tindakan 

dalam pengungkapan CSR. Karena rapat dewan bertujuan mengarahkan, 

memantau, serta mengevaluasi kebijakan pelaksanaan strategis selain itu rapat 

yang diadakan secara rutin mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan 

termasuk dalam peningkatan CSR (Rizki, Basri, & Musnadi 2014). Pengukuran 

rapat dewan direktur berdasarkan jumlah rapat dewan yang dilakukan dalam 

setahun. Sadou, Alom, dan Laluddin (2017) mengungkapkan ada dampak 

signifikan positif rapat dewan pada pengungkapan CSR,begitu pula penelitian 

yang dilakukan Haslinda, Alia, dan Faizah (2016) yang menyatakan ada pengaruh 

signifikan positif  rapat dewan pada pengungkapan CSR. 

 

2.3.4 Pengaruh Keberagaman Genderterhadap Pengungkapan CSR  

Pada sosiologi jenis kelamin mengacu kepada sekumpulan ciri khas yang 

yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang serta sebagai indentitas seseorang 

yang membedakan laki-laki dan perempuan pada peran sosial di masyarakat. 

Pengertian jenis kelamin sendiri yaitu sebuah teori kultural yang  merujuk 

terhadap karakter yang membedakan laki-laki serta perempuan secara 

biologis,perilaku,mentalitas serta sosial budaya. Salah satu keunikan yang cukup 

didiskusikan pada keragaman dewan ialah jenis kelamin(Rao & Tilt 2016). 

Menurut Carter et al. (2003)perbedaan dewan meningkatkan independensi dewan 
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karena direktur dengan jenis kelamin, latar belakang budaya heterogen atau etnis 

akan bertanya pertanyaan yang mungkin tidak diminta oleh direktur dengan latar 

belakanghomogen. Karenanya, independensi dewan akan ditingkatkan jika ada 

direktur perempuan.  

Keragaman suatu perusahaan dibutuhkan untuk dapat mengoptimalkan 

dan meningkatkan inovasi perusahaan. Karena wanita memberikan perhatian lebih 

besar terhadap pengelolaan. Selain itu kehadiran perempuan di dalam suatu 

anggota dewan perusahaan bisa menambah prespektif yang berbeda serta unik, 

pengalaman dan gaya kerja dalam kaitannya dengan laki-laki. Karena perempuan 

cenderung lebih memiliki sifat kepedulian yang tinggi daripada laki-laki. Tetapi 

adanya wanita di dalam anggota dewan mempunyai dampak negatif pada 

pengungkapan CSR dikarenakan wanita di perseroan Indonesia belum mempunyai 

peran secara optimal dalam pengambilan keputusan mengenai pengungkapan CSR 

dikarenakan faktor budaya di Indonesia yang pada umumnya diduduki oleh laki-

laki yang memiliki peranan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan 

dibandingkan dengan wanita. Penelitian yang dilaksanakan Grillberger, Reiter, 

dan Mundt (2008) mengatakan keberagaman gender berpengaruh signifikan 

positif pada pengungkapan CSR tetapi, penelitian yang dilakukan Pustaka (2015) 

mengatakan adanya pengaruh signifikan negatif antara keragaman gender pada 

pengungkapan CSR. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pengungkapan CSR 

2.4.1 Pengaruh Return Of Equity terhadap Pengungkapan CSR 

Rasio yang memperlihatkan potensi perseroan untuk menciptakan laba 

bersih dalam pengembalian ekuitas pemegang saham disebut ROE. Apabila 

semakin besar nilai yang diperoleh ROE maka kinerja perseroan juga dikatakan 

baik, karena apabila rasio meningkat artinya kemampuan dari manajemen itu 

bagus dalam mengatur sumber dana biaya operasional dengan efektif untuk 

memperoleh laba bersih. Karena jika nilai ROE semakin bagus dan itu akan 

menggambarkan kinerja perseroan semakin bagus juga dari perseroan kepada para 

stakeholders dan nanti para stakeholders tentu akan mendorong perusahaan untuk 

lebih banyak memberikan kontribusi yang positif serta melaporkan segala 
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kegiatan sosialnya secara transparan pada pengungkapan CSR. Menurut penelitian 

yang dilaksanakan oleh Pustaka (2011) ROE memiliki dampak signifikan 

terhadap pengungkapan CSR.   

 

2.4.2 Dividend Per Share  

Arouri, Marsat, dan Pijourlet (2018) berpendapat bahwa dividen per 

share tidak mempunyai pengaruh dengan pengungkapan CSR dikarenakan 

perusahaan yang membayar dividen menyebabkan berkurangnya kapasitas dalam 

berinvestasi untuk kegiatan CSR, karena perusahaan tidak memiliki kelonggaran 

keuangan. Selain itu dividen yang tinggi akan menghasilkan lebih sedikit uang 

tunai yang menyebabkan kurangnya kemampuan perusahaan dalam 

mengimplementasikan kegiatan CSR. 

 

2.4.3 Total Aset 

Total aset digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan.Ukuran 

perusahaan yakni perbandingan yang mempunyai kegunaan guna 

mengklasifikasikan besar kecil sebuah entitas bisnis. Apabila semakin besar 

ukuran perseroan maka bakal lebih banyak kegiatan serta pengaruhlebih besar 

pada masyarakat. Karena perusahaan yang besar mempunyai lebih banyak 

pemegang saham yang bisa saja memiliki kepedulian pada program sosial yang 

akan bisa melakukan kegiatan CSR (Kengatharan & Sivakaran, 2019). Menurut 

Kengatharan dan Sivakaran (2019) terdapat pengaruh signifikan antara total aset 

dengan pengungkapan CSR. 

 

2.4.4 Tobin’sQ 

Tobin’sQ dipakai dalam mengukur sebuah nilai perusahaan. Karena 

perusahaan memiliki tujuan utama untuk memajukan nilai perusahaan itu sendiri. 

Nilai perusahaan akan terus berkembang dan meningkat secara berkepanjangan 

jika memperhatikan segi sosial, ekonomi serta lingkungan. Keberlanjutan itu 

sendiri ialah keselarasan antara kepentingan dari ekonomi, lingkungan serta 

masyarakat. Semua aspek ini terkandung dalam pengungkapan CSR yang 

dilaksanakan perusahaan sebagai rasa tangung jawab dan kepedulian terhadap 
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lingkungan sekitar (Usada, 2015). Menurut Usada (2015) terdapat pengaruh 

signifikan antara tobin’sQ dengan pengungkapan CSR.  

 

2.4.5 Saham 

Saham adalah alat ukur yang efesien dan efektif dalam menilai sejauh 

mana kinerja dari sebuah perusahaan. Karena nilai dari perseroan bisa ditinjau 

dari harga saham. Dan pengungkapan CSR memiliki daya pikat sendiri untuk 

perseroan terutama dalam nilai perseroan. Apabila pemasukan yang didapatkan 

perseroan mengalami kenaikan, maka investor akan menaksir kinerja perseroan 

baik serta tentunya menanamkan modalnya pada perseroan tersebut serta bakal 

menginvestasikan ke pengungkapan CSR. Karena pengungkapan CSR 

mempunyai dampak pada pengingkatan kinerja keuangan perseroan antara lain, 

meningkatkan penjualan, meningkatkan nilai bagi kesejahteraan pemilik, 

legitimasi pasar, meningkatkan apresiasi investor di pasar modal sehingga bisa 

terlihat sisi keuntungan yang terus meningkat. Menurut penelitian yang dilakukan 

oleh Scarlet(2013) terdapat pengaruh signifikan pada pengungkapan CSR. 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.5.1 Model Penelitian  

Dalam model penelitian ini dipakai guna mengetahui variabel apa saja 

yang dapat berpengaruh pada pengungkapan CSR. Disini penelitian memakai 

variabel independen ialahkeberagaman gender, direktur independen, ukuran 

dewan, rapat dewan, lalu memiliki kontrol variabelROE, DPS, saham, total aset, 

dan Tobin’s Q. Berikut ialah Gambar 1 dari model penelitian: 
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Dampak Karakteristik Dewan Terhadap Pengungkapan CSR, Sumber: Data 

diolah, 2020. 

2.5.2 Perumusan Hipotesis 

Perumusan hipotesis pada model penelitian ini bisa disimpulkan bahwa:  

H1. Ukuran dewan mempunyai dampak signifikan positif kepada 

pengungkapan CSR. 

H2. Rapat dewan mempunyai dampak signifikan positif kepada 

pengungkapan CSR. 

H3. Direktur independen mempunyai dampak signifikan positif kepada 

pengungkapan CSR. 

H4. Keberagaman gender mempunyai dampak signifikan positif kepada 

pengungkapan CSR. 

 

 

 

Ukuran Dewan 

Rapat Dewan 

Direktur Independen 

Keberagaman Gender Pengungkapan CSR 

Tobin’sQ 

Total Aset 

Saham 

ROE 

DPS              
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