BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Tanggung Jawab Sosial
Pengungkapan tanggung jawab sosial (Hackston & Milne, 1996)

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab
organisasi (perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan
keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut
dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih
luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray, Owen, &
Maunders, 1988).
Menurut Gray, Kouhy, dan Lavers (1995), teori yang dapat digunakan
untuk menjelaskan kecenderungan pengungkapan sosial dibagi ke dalam tiga
kelompok, yaitu:
1. Decision usefulness studies. Pengungkapan sosial dilakukan karena
informasi tersebut dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan dan
ditempatkan pada posisi yang moderately important.
2. Economic theory studies. Sebagai agen dari suatu principal yang mewakili
seluruh interest group perusahaan, pihak manajemen melakukan
pengungkapan sosial sebagai upaya untuk memenuhi tuntutan publik.
3. Social and political theory studies. Studi di bidang ini menggunakan teori
stakeholder, teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. Teori
stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh
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para stakeholder. Sehingga perusahaan bukanlah entitas yang hanya
beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus mampu memberikan
manfaat bagi stakeholder. Teori legitimasi mengasumsikan perusahaan
yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan dapat menjaga
keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan. Teori ekonomi politik
mengasumsikan bahwa pengungkapan sosial dilakukan sebagai reaksi
terhadap tekanan-tekanan dari lingkungannya agar perusahaan merasa
eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi.
Gamerschlag, Moller, dan Verbeeten (2010) berpendapat

bahwa

karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan berperan sebagai
proksi untuk mengukur tekanan yang akan dihadapi oleh perusahaan dari para
stakeholder.

Karakteristik

perusahaan

akan

mempengaruhi

terjadinya

pengungkapan tanggung jawab sosial.
Tanggung jawab sosial berusaha bagaimana perusahaan sebagai agen
ekonomi selalu patuh terhadap hukum dan peraturan, peduli terhadap persoalan
sosial di sekitarnya, peduli terhadap lingkungan hidup, kesehatan kerja, dan
bertindak sebagai good corporate citizenship. Pelaksanaan good corporate
citizenship mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial.
Sebab, salah satu unsur penting dalam tata kelola perusahaan yang baik adalah
tanggung jawab. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial bertemu
dengan konsep tata kelola perusahaan yang baik dalam aspek tanggung jawab
kepada lingkungan dan masyarakat (Suparman, 2013).
Tiap perusahaan diharapkan untuk melakukan pengungkapan tanggung
jawab sosial dan tiap perusahaan juga harus mempunyai tata kelola perusahaan
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yang baik. Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk stakeholders.
Keduanya memiliki hubungan timbal balik, suatu kondisi tertentu dalam tata
kelola perusahaan dapat mengakibatkan bagaimana pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya tujuan yang sama dalam
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan tata kelola
perusahaan yaitu untuk memenuhi kepentingan stakeholders.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Gray et al. (1995) mengatakan bahwa sifat dan volume pelaporan

mengenai pertanggungjawaban sosial perusahaan bervariasi antar waktu dan antar
negara. Hal ini disebabkan isu-isu yang dipandang penting oleh satu negara
mungkin akan menjadi kurang penting bagi negara lain. Variasi pelaporan
tersebut disebabkan oleh budaya atau norma yang berlaku pada masing-masing
negara.
Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan
tanggung jawab sosial telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Namun, variabel yang diuji untuk pengungkapan tanggung jawab sosial berbedabeda antar peneliti. Hackston dan Milne (1996) melakukan sebuah penelitian pada
47 perusahaan terbesar yang terdaftar di New Zealand Stock Exchange. Variabel
independen yang diuji adalah ukuran perusahaan (Said, Zainuddin, & Haron,
2009; Muttakin, Khan, & Subramaniam, 2015), profitabilitas (Rahman, Zain, &
Al-Haj, 2011; Firas, Perez, & Ariza, 2010), dan tipe industri (Giannarakis, 2014;
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Ghazali, 2007; Anas, Rashid, & Annuar, 2015) terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial sebagai variabel dependen.
Ukuran Perusahaan
Profitabilitas

Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial

Tipe Industri

Gambar 1 Model Penelitian Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sumber: Hackston dan Milne (1996)
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2007) menambahkan
variabel independen yaitu variabel struktur kepemilikan perusahaan.
Di tahun yang sama, Janggu, Joseph, dan Madi (2007) melakukan
penelitian untuk menguji hubungan antara tingkat pengungkapan tanggung jawab
sosial dengan karakteristik perusahaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan
laporan keuangan tahunan perusahaan Malaysia dari tahun 1998 sampai dengan
tahun 2003. Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan,
profitabilitas, leverage (Khan, Muttakin, & Siddiqui, 2012; Jizi, Salama, Dixon, &
Stratling, 2014), ukuran KAP, struktur kepemilikan, dan directorship perusahaan
terhadap pengungkapan sukarela dengan menggunakan variabel komposisi dewan
direksi, dualitas CEO, eksistensi komite audit, konsentrasi kepemilikan,
kepemilikan asing (Said et al., 2009), kepemilikan institusional, ukuran
perusahaan, leverage, audit eksternal perusahaan, profitabilitas, dan likuiditas (AlAjmi, Al-Mutairi, & Al-Duwaila, 2015) dengan tipe industri sebagai variabel
kontrol.
Said et al. (2009) melakukan penelitian untuk meneliti hubungan
karakteristik tata kelola perusaaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
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Penelitian dilakukan pada 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada
tahun 2006. Dengan variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan
direksi (Haji, 2013), komisaris independen, dualitas CEO, komite audit,
konsentrasi kepemilikan (Haji, 2013), kepemilikan manajerial (Akhtaruddin &
Haron, 2010), kepemlikan asing, dan kepemilikan pemerintah dengan ukuran
perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol.
Ukuran Dewan Direksi
Komisaris Independen
Dualitas CEO
Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial

Komite Audit
Konsentrasi Kepemilikan
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Asing
Kepemilikan Pemerintah

Gambar 2 Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sumber: Said et al. (2009)
Akhtaruddin

dan

Haron

(2010)

melakukan

penelitian

tentang

pengungkapan sukarela pada 124 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia.
Variabel

independen

yang

digunakan

adalah

kepemilikan

manajerial,

independensi dewan direksi, dan jumlah direktur yang berpengalaman, ukuran
KAP, ukuran Perusahaan, dan leverage sebagai variabel kontrol.
Soliman, Din, dan Sakr (2012) meneliti tentang Ownership Structure dan
Corporate Social Responsibility, tujuan dari penelitian ini adalah untuk secara
empiris menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan pada pengungkapan tanggung
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jawab sosial di Mesir sebagai salah satu negara berkembang dengan menggunakan
sampel 42 perusahaan mencakup periode 2007-2009. Para peneliti menggunakan
variabel independen yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan
institusional, kepemilikan asing, umur perusahaan, ukuran perusahaan, firm
performance, dan firm survival.
Haji (2013) melakukan penelitian pada 85 perusahaan yang terdaftar di
Bursa Malaysia. Penelitian tersebut bertujuan untuk menguji tingkat dan kualitas
pengungkapan

tanggung

jawab

sosial

beserta

faktor-faktor

yang

mempengaruhinya. Data diambil dari laporan keuangan perusahaan periode 2006
hingga 2009, variabel independen yang digunakan terdiri dari kepemilikan
direktur, kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewa direksi,
independensi dewan direksi, dan board meeting dengan ukuran perusahaan,
profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol.
Peneliti Naser dan Hassan (2013) meneliti pengaruh profitabilitas
(Mulyadi & Anwar, 2012; Said, Zainuddin & Haron, 2009), leverage, tipe
industri. Di tahun yang sama, Bin dan Taha (2013) meneliti hubugan antara
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan karakteristik tata kelola
perusahaan. Variabel dependent yang digunakan adalah CSR disclosure. Untuk
variabel independentnya adalah board size, board independence, ownership
concerntration dan managerial ownership.
Board Size
Board Independence

Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial

Ownership Concentration
Managerial Ownership
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Gambar 3 Model penelitian Pengaruh Karakteristik Dewan dan Struktur
Kepemilikan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sumber: Naser dan
Hassan (2013)
Muttakin dan Subramaniam (2015) melakukan penelitian dengan variabel
independen berupa kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, kepemilikan
promoter, board independence (Bin & Taha, 2013; Jizi et al., 2014), dan CEO
Duality. Serta ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage, profitability
sebagai variabel kontrol. Obyek penelitiannya adalah top 100 perusahaan di
Bombay Stock Exchange tahun 2007-2011 dengan menggunakan pengukuran 17
item pengungkapan tanggung

jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan

menunjukkan bahwa kepemilikan promoter tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan asing, kepemilikan
pemerintah dan board independence memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan CEO duality memiliki
pengaruh signifikan negatif.
Di tahun yang sama, Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila (2015) juga
melakukan penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun
penelitian tersebut dilakukan di Kuwait dengan menganalisis laporan tahunan
2012 perusahaan industri dan jasa yang terdaftar di Kuwait Stock Exchange.
Variabel independen yang diuji adalah ukuran perusahaan, kepemilikan
pemerintah, industri, profitabilitas, liquidity, umur perusahaan, dan leverage.
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan
profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif, kepemilikan perusahaan
memiliki pengaruh signifikan negatif, sedangkan variabel lain seperti umur
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perusahaan, leverage, liquidity, dan industri tidak memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
Masih di tahun 2015, Anas, Rashid, dan Annuar juga melakukan
penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di Malaysia dengan
menambah variabel independen baru yaitu award (Amran & Nabiha, 2009;
Haniffa & Cooke, 2005; Hinson, 2011; Rusmanto, Waworuntu, & Syahbandiah,
2014). Tujuan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis pengaruh adanya
award yang diterima perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.
Firm Size
Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial

Profitability
Award
Industry

Gambar 4 Model Penelitian Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Award
terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, sumber: Anas, Rashid, dan
Annuar (2015)

2.3

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial

2.3.1 Pengaruh

Kepemilikan

Pemerintah

Terhadap

Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Kepemilikan pemerintah adalah kepemilikan saham oleh pemerintah yang
diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah (Naser &
Hasan, 2013). Pemerintah dapat menunjuk direktur perusahaan sehingga
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keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan
pemerintah (Amran & Devi, 2008). Penelitian Muttakin dan Subramaniam (2015)
menemukan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan perusahaan
akan mendapatkan sorotan yang lebih besar oleh masyarakat, tekanan atas sorotan
masyarakat membuat pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya.
Intervensi pemerintah dalam kepemilikan di perusahaan dapat memberi tekanan
kepada perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi. Pemerintah
yang juga bertindak sebagai regulator, apabila memiliki proporsi saham pada
sebuah perusahaan, maka pemerintah memiliki kekuatan untuk menekan
perusahaan mematuhi peraturan pemerintah mengenai tanggung jawab sosial.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Ghazali (2007), Said et al.
(2009), Haji (2013).
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi et al. (2015) menemukan hasil
kepemilikan pemerintah

memiliki pengaruh

signifikan negatif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Abdullah, Mohamad, dan Mokhtar (2011), Naser dan Hassan (2013), Juhmani
(2013), Esa, Anis, dan Remali (2014) tidak menemukan adanya hubungan antara
variabel kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Kepemilikan asing didefinisikan sebagai kepemilikan saham oleh investor
asing perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh
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pihak asing. Pemerintah menuntut kepemilikan saham oleh investor asing untuk
menaati regulasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007
pasal 15 yang menyatakan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan
tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari tujuan pembangunan
negara dan mensejahterakan masyarakat.
Khan (2011) menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh
signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Karena setiap
pemodal asing wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan menaati aturan
yang berlaku di setiap negara, selain itu kepemilikan asing juga berpengaruh
dalam eksistensi perusahaan untuk beroperasi sehingga kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan merupakan isu yang sangat diperhatikan. Hasil
penelitian ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muttakin dan
Subramaniam (2015), Muttakin, Khan, Siddiqui (2012), Soliman, Din, Sakr
(2012). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Perwira (2013), Said,
Zainuddin, dan Harron (2009) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh
signifikan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal
ini dikarenakan pihak investor asing melakukan penanaman modal pasti lebih
cenderung mementingkan return, kondisi infrastruktur, dan kondisi politik.

2.3.3 Pengaruh

Kepemilikan

Manajerial

Terhadap

Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dipegang
oleh manajemen perusahaan (Soliman et al., 2012). Dalam teori agensi, pihak
manajemen atas memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya guna
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memperoleh dukungan dari pihak stakeholder. Peningkatan jumlah saham yang
dimiki manajer akan menyetarakan kepentingan manajer dengan para pemilik
perusahaan sehingga dapat mencegah terjadinya konflik agensi (Jensen &
Meckling, 1976). Semakin besar kepemilikan manajerial dalam sebuah
perusahaan akan semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai
perusahaan dengan melakukan aktivitas pertanggungjawaban sosial (Soliman et
al., 2012). Hasil penelitian ini didukung oleh Ghazali (2007), Haji (2013).
Khan et al. (2012) menyatakan perusahaan dengan jumlah kepemilikan
manajerial yang tinggi akan cenderung mengurangi biaya investasi dalam
aktivitas pertanggungjawaban sosial sebab biaya yang dikeluarkan lebih besar dari
benefit yang bisa diperoleh sehingga dapat diprediksikan bahwa tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga akan menurun. Namun
berbeda dengan peneliti Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Juhmani (2013) yang
menyatakan kepemilikan manajerial tidak signifikan berpengaruh karena pihak
manajemen lebih mengedepankan produktivitas perusahaan, pencapaian laba
penekanan biaya operasional, kepentingan pemegang saham lebih diutamakan dan
tanggung jawab sosial merupakan hal terpisah dan bukan menjadi pencapaian
perusahaan.

2.3.4 Pengaruh

Kepemilikan

Institusional

Terhadap

Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Soliman et al. (2012) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai
jumlah saham yang dipegang oleh institusi lain. Semakin besar jumlah saham
yang dimiliki institusional lain maka perusahaan akan lebih termotivasi dan
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terpantau. Soliman et al. (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Karena memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan, biasanya kepemilikan
institusional yang tinggi dari suatu perusahaan memberikan pengendalian dan
pengawasan yang cukup tinggi dari pihak eksternal, hal ini berkaitan juga dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian
ini didukung oleh Wang, Song, dan Yao (2013), Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2014).
Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi dan Anwar (2012), AlShubiri, Al-Abedallat, dan Orabi (2012) tidak menemukan adanya pengaruh
signifikan antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial karena tanggung jawab sosial hanya menjadi bagian dari bantuan
sukarela perusahaan dan lebih mengutamakan pencapaian laba.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Jumlah anggota dewan di sebuah perusahaan yang semakin besar akan
mempermudah dalam memantau atau memonitoring aktivitas dalam perusahaan.
Sehingga dengan anggota dewan yang banyak akan selaras dengan semakin
luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan
setiap anggota dapat lebih memperhatikan aktivitas perusahaan baik untuk
kepentingan shareholders maupun stakeholders.
Penelitian yang dilakukan oleh Firas et al. (2010), Haji (2013),
Giannarakis (2014), Jizi et al. (2014), Esa et al. (2014), Muttakin dan
Subramaniam (2015), menyatakan adanya pengaruh signifikan positif antara
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kedua variabel tersebut. Namun, Said et al. (2009), menemukan hasil yang
sebaliknya yaitu ukuran dewan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.

2.3.6 Pengaruh Independensi Dewan Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Komisaris independen diharapkan dapat menciptakan keseimbangan
kepentingan berbagai pihak, yaitu kepentingan shareholders dan kepentingan
stakeholders

sehingga

dengan

semakin

besarnya

independensi

dewan,

kepentingan stakeholders akan lebih terjamin (Said et al., 2009). Terjaminnya
kepentingan stakeholders dapat dilihat dari semakin luas pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan bahwa komisaris independen
berusaha mempublikasikan aktivitas perusahaan dan memberikan tekanan pada
perusahaan

untuk

mengungkapan

tanggung

jawab

sosial

agar

dapat

menyelaraskan keputusan organisasi, tindakan perusahaan dengan nilai-nilai
sosial.
Muttakin

dan

Subramaniam

(2015)

menemukan

bahwa

board

independence memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Khan et al. (2012), Bin dan Taha (2013), Said et al. (2013), Jizi et al. (2014), Esa
et al. (2014).
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2.3.7 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan
informasi

dalam

laporan

keuangan

mereka.

Perusahaan

besar

akan

mengungkapkan lebih banyak daripada perusahaan kecil karena perusahaan besar
merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga perusahaan
besar akan menghadapi resiko politis seperti tekanan untuk melakukan
pertanggungjawaban sosial yang lebih besar dibanding perusahaan kecil
(Sembiring, 2005).
Ghazali (2007) menyatakan pengungkapan sosial yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan, dengan mengungkapkan
kepedulian terhadap lingkungan melalui laporan keuangan, maka perusahaan
dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat
dari tuntutan masyarakat. Selain itu perusahaan besar juga cenderung terlibat
dalam aktivitas sosial untuk membangun citra perusahaan.
Akbas (2014) menemukan adanya hubungan signifikan positif antara
ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil tersebut
sebanding dengan penelitian yang dilakukan oleh Alsaeed (2006), Ghazali (2007),
Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Rahman, Zain, Al-Haj (2011), Khan (2011),
Mia dan Mamun (2011), Rouf (2011), Abdullah, Mohamad, Mokhtar (2011),
Khan, Muttakin, dan Siddiqui (2012), Lucyanda dan Siagian (2012), Soliman, Din
dan Sakr (2012), Juhmani (2013), Chan, Watson, dan Woodliff (2013), Chek,
Mohamad, Yunus, dan Norwani (2013), Naser dan Hassan (2013), Haji (2013),
Said, Omar, dan Abdullah (2013), Giannarakis (2014), Esa, Anis, dan Remali
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(2014), Muttakin dan Subramaniam (2015), Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila
(2015), Muttakin, Khan, dan Subramaniam (2015), Nurhayati, Taylor, dan Tower
(2015), Kilic, Kuzey, dan Uyar (2015), Rosli dan Mohd (2015).
Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Hussainey, Elsayed, dan Razik
(2011), Khasharmeh dan Desoky (2013), Juhmani (2014), Jizi, Salama, Dixon,
dan Stratling (2014), Anas, Rashid, dan Annuar (2015), Bayoud, Kavanagh, dan
Slaughter (2012) tidak menemukan adanya hubungan antara ukuran perusahaan
dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.8 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Semakin lama perusahaan berdiri, perusahaan akan berusaha untuk
memenuhi tuntutan dari lingkungan sekitar sehingga dapat meningkatkan citra
perusahaan di mata investor dan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Khan,
Muttakin, dan Siddiqui (2012) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh
positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.
Hal ini berarti semakin lama jangka waktu berdirinya suatu perusahaan semakin
luas informasi tanggung jawab sosial yang akan diungkapkan dalam laporan
keuangan. Hasil ini serupa dengan penelitian Soliman, Din, dan Sakr (2012),
Muttakin dan Subramaniam (2015), Muttakin, Khan, dan Subramaniam (2015),
Bayoud er al. (2012), Al-Shubiri et al. (2012).
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila
(2015) di Kuwait menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini sama dengan yang
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dilakukan oleh Rahman, Zain, dan Al-Haj (2011), Firas, Perez, Ariza(2010),
Akbas (2014), Juhmani (2014), Alsaeed (2006), Lucyanda dan Siagian (2012),
Sufian (2012), dan Uyar et al. (2014).

2.3.9 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Menurut Lucyanda dan Siagian (2012), profitabilitas adalah kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba untuk menunjang pertumbuhan jangka
pendek maupun jangka panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe(2015)
menemukan adanya pengaruh signifikan positif antara profitabilitas dan tingkat
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin
besar laba yang dihasilkan perusahaan akan membuat perusahaan cenderung
menginvestasikan dana yang dimiliki untuk mengembangkan lingkungan di
sekitar perusahaan. Hasil yang serupa juga ditemukan oleh Janggu et al. (2007),
Said, Zainuddin, dan Haron (2009), Akhtaruddin dan Haron (2010), Gamerschlag
et al. (2010), Hussainey, Elsayed, dan Razik (2011), Khan (2011), Rouf (2011),
Khan, Muttakin, dan Siddiqui (2012), Soliman, Din, dan Sakr (2012), Mulyadi
dan Anwar (2012), Chek, Mohamad, Yunus, dan Norwani (2013), Khasharmeh
dan Desoky (2013), Juhmani (2013), Jizi, Salama, Dixon, dan Stratling (2014),
Esa, Anis, dan Remali (2014), Muttakin dan Subramaniam (2015), Muttakin,
Khan, dan Subramaniam (2015), Rosli dan Mohd (2015), Nurhayati, Taylor, dan
Tower (2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Giannarakis (2014) tidak menemukan
adanya hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan
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tanggung jawab sosial, hasil tersebut konsisten dengan Hackston dan Milne
(1996), Alsaeed (2006), Ghazali (2007), Rahman, Zain, dan Al-Haj (2011), Mia
dan Mamun (2011), Haji (2013), Juhmani (2014), Anas, Rashid, dan Annuar
(2015). Sedangkan hasil penelitian Naser dan Hassan (2013), Akbas (2014),
menyatakan

bahwa

profitabilitas

berpengaruh

signifikan

negatif

dalam

pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.10 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Alsaeed (2006) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage
yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi sosial. Hal ini disebabkan
oleh kecenderungan perusahaan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan
oleh para kreditornya.
Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah, Mohamad, dan Mokhtar (2011)
menemukan adanya hubungan yang positif antara leverage dengan pengungkapan
tanggung jawab sosial, hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Chan, Watson, dan Woodliff (2013), Juhmani (2013), Juhmani (2014).
Uwuigbe (2012) menemukan adanya hubungan yang negatif dan
signifikan antara leverage dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini
dikarenakan perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki tanggung jawab
yang lebih besar untuk membayar utang sehingga perusahaan memiliki sumber
daya dan kemampuan yang terbatas untuk membiayai aktivitas sosial dan untuk
mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan perusahaan. Hasil ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Muttakin dan Subramaniam
(2015), Khan et al. (2012), Al-Shubiri et al. (2012).
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Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Zain, dan Al-Haj (2011),
Hussainey, Elsayed, dan Razik (2011), Khan (2011), Haji (2013), Chek,
Mohamad, Yunus, dan Norwani (2013), Khasharmeh dan Desoky (2013), Naser
dan Hassan (2013), Giannarakis (2014), Esa, Anis, dan Remali (2014), Akbas
(2014), Jizi, Salama, Dixon, dan Stratling (2014), Al-Ajmi, Al-Mutairi, dan AlDuwaila (2015), Muttakin, Khan, dan Subramaniam (2015), tidak menemukan
adanya hubungan yang signifikan antara leverage dan pengungkapan tanggung
jawab sosial.

2.3.11 Pengaruh Tipe Industri Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Tipe industri sangat mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab
sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Bayoud et al., 2012). Perusahaan yang
berorientasi pada konsumen akan cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang
lebih tinggi sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat, menjaga
citra perusahaan, dan meningkatkan laba. Muttakin dan Subramaniam (2015)
menyatakan bahwa perusahaan yang masuk ke dalam kategori environmentally
sensitive industry cenderung memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih
tinggi dikarenakan aktivitas operasional perusahaan memiliki dampak secara
langsung terhadap lingkungan.
Giannarakis (2014) menemukan bahwa tipe industri memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal
yang serupa juga dikemukakan oleh Said, Omar, dan Abdullah (2013), Naser dan
Hassan (2013), Chan, Watson, dan Woodliff (2013), Akbas (2014). Akan tetapi,
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Khasharmeh dan Desoky (2013) menemukan hasil yang berlawanan yaitu
pengaruh negatif dan signifikan antara kedua variabel tersebut. Di sisi lain
penelitian yang dilakukan oleh Ghazali (2007), Esa, Anis, dan Remali (2014), AlAjmi, Al-Mutairi, dan Al-Duwaila (2015), Anas, Rashid, dan Annuar (2015)
menemukan bahwa tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.12 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Ukuran komite audit adalah jumlah anggota dalam komite audit, komite
audit dibentuk oleh komisaris independen untuk membantu tugas komisaris
independen dalam melakukan monitoring terhadap kinerja perusahaan. Dengan
ukuran komite audit yang besar maka proses monitoring akan lebih baik, termasuk
monitoring aktivitas perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial demi
kepentingan para stakeholder (Said et al, 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Khan et al. (2012), Rouf (2011)
menyatakan hasil signifikan positif antara kedua variabel tersebut. Namun hasil
penelitian yang didapatkan oleh Jizi et al. (2014) menunjukkan ukuran komite
audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.13 Pengaruh Komite Audit Independen Terhadap Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial
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Komite audit independen adalah anggota komite audit yang independen
dalam susunan komite audit. Komite audit bertugas untuk melakukan tindakan
pemeriksaan terhadap informasi yang dihasilkan perusahaan agar terbebas dari
segala informasi yang dapat

menyesatkan pemegang saham, termasuk

pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan untuk mengurangi
informasi asimetri dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga perusahaan
dengan jumlah anggota independen yang banyak cenderung akan melakukan
pengungkapan CSR yang banyak juga (Said et al., 2009).
Penelitian yang dilakukan Said et al. (2009), Bin dan Taha (2013),
Nurhayati et al. (2015) menyatakan bahwa komite audit independen memiliki
pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Dengan semakin banyaknya komite audit independen akan selaras dengan luasnya
pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3.14 Pengaruh Ukuran KAP Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Dalam Alsaeed (2006), menyatakan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik
(KAP) umumnya terbagi menjadi dua, yaitu KAP berukuran besar dan KAP
berukuran kecil. KAP berukuran besar adalah KAP yang berasosiasi dengan The
Big Four (Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernest & Young, dan Deloitte &
Touche), sedangkan KAP berukuran kecil adalah KAP yang tidak masuk dalam
kategori The Big Four. KAP yang besar diasumsikan akan berusaha untuk
menjaga reputasinya sehingga lebih cenderung mengaudit perusahaan yang
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mengungkapkan informasi sosial secara rinci dibandingkan dengan KAP
berukuran kecil.
Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe (2012) menemukan bahwa
ukuran KAP memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four cenderung
mengungkapkan lebih banyak karena KAP tersebut

mengikuti standar

internasional dalam melakukan pengauditan. Hasil ini konsisten dengan penelitian
yang dilakukan oleh Juhmani (2014).
Namun penelitian yang dilakukan oleh Alsaeed (2006), Janggu et al.,
(2007), Naser dan Hassan (2013), Khasharmeh dan Desoky (2013) tidak
menemukan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut.

2.3.15 Pengaruh Award Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Haniffa dan Cooke (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang
mendapatkan award akan mengungkapkan tanggung jawab sosial dalam laporan
tahunan perusahaan karena merupakan suatu kebanggaan bagi perusahaan itu
sendiri. Award memiliki daya tarik tersendiri bagi perusahaan untuk menarik
minat, pusat perhatian dari investor maupun masyarakat.
Penelitian yang dilakukan oleh Anas et al. (2015) di Malaysia
menunjukkan adanya award seperti Prime Minister Award memotivasi
perusahaan untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab perusahaan. Hasil yang
sama juga didukung oleh penelitian Amran dan Nabiha (2009), Virakul,
Koonmee, dan Mclean (2011), Hinson (2011), Rusmanto et al., (2014).
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2.4

Model Penelitian
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Muttakin dan

Subramaniam (2015), Said et al. (2009), Anas et al. (2015), Khan et al. (2012),
Naser dan Hassan (2013), dan Soliman et al. (2012). Dengan kepemilikan
pemerintah, kepemilikan asing, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
ukuran dewan, independensi dewan, ukuran perusahaan, umur perusahaan,
profitabilitas, leverage, tipe industri, ukuran komite audit, komite audit
independen, ukuran KAP, dan award sebagai variabel independen.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah rentang
waktu dan objek penelitian, karena penelitian ini menggunakan laporan tahunan
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 20112015 dengan objek penelitian di Indonesia.
Tata Kelola Perusahaan
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.

Struktur Kepemilikan
Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Asing
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional
Karakteristik Dewan
Ukuran Dewan
Independensi Dewan
Karakteristik Komite Audit
Ukuran Komite Audit
Komite Audit Independen

Karakteristik Perusahaan
1.
2.
3.
4.
5.

Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial

Ukuran Perusahaan
Umur Perusahaan
Profitabilitas
Leverage
Tipe Industri

Faktor Lain
1.
2.

Ukuran Kantor Akuntan Publik
Award
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Gambar 5 Model Penelitian Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan,
Karakteristik Perusahaan, Ukuran KAP, dan Award Terhadap Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial, sumber: Muttakin dan Subramaniam (2015), Said et al.
(2009), Anas et al. (2015), Khan et al. (2012), Naser dan Hassan (2013), dan
Soliman et al. (2012).

2.5 Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran teoretis tersebut di atas maka
kesimpulan hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut:
H1: Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H2:

Kepemilikan

asing

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H4: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H5: Ukuran Dewan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
H6: Independensi Dewan berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H7:

Ukuran

perusahaan

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
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H8:

Umur

perusahaan

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
H9: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
H10: Leverage berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
H11: Tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
H12: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H13: Komite audit independen berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H14: Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
H15: Award berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
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