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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki 

suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 

komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Gagasan 

CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan sekedar kegiatan 

ekonomi, yaitu menciptakan laba demi kelangsungan usaha, melainkan juga 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Menurut Wiryawan dan Budiantara (2011) motivasi perusahaan dalam 

mengungkapkan aktivitas CSR (Corporate Social Respocibility) dalam laporan 

keuangan didasarkan  pada 2 teori, yaitu: 

1. Teori stakeholders disebutkan bahwa perusahaan akan memilih 

stakeholders yang dianggap penting dan mengambil tindakan yang dapat 

menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan 

stakeholders-nya. Oleh karena itu, perusahaan mempertimbangkan 

aktivitas serta pengungkapan CSR dengan harapan agar mempunyai 

hubungan yang baik dengan para stakeholders perusahaan.  

2. Teori legitimasi menyebutkan bahwa perusahaan sebaiknya 

menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar tujuan perusahaan 

diterima masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan mempertimbangkan 

aktivitas serta pengungkapan CSR dengan harapan memperoleh 

legitimasi dari publik. Perusahaan menggunakan pengungkapan CSR 
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untuk membenarkan atau melegitimasi aktivitas perusahaan di mata 

masyarakat. Hal ini dikarenakan, pengungkapan aktivitas CSR akan 

menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan seperti kepatuhan 

terhadap norma-norma yang berlaku, serta harapan-harapan publik 

kepada perusahaaan tersebut. 

Menurut Santioso dan Chandra (2012) tanggung jawab sosial perusahaan 

sering dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu 

perusahaan yang secara sukarela memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan 

dan sosial dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Di dalam melaksanakan 

tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomi dan legal (kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga 

memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholder). 

Pelaksanaan CSR juga telah mendapat sorotan dari pemerintah, 

diantaranya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

 Perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya untuk melaksanakan 

kegiatan tanggung jawab sosialnya sehingga mengurangi pendapatan dalam 

perusahaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perusahaan yang melaksanakan 

tanggung jawab sosial akan menghasilkan loyalitas konsumen yang lebih besar 

terutama dalam hal produk-produk yang bersifat ramah lingkungan. 
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Pengungkapan CSR merupakan bukti terdokumentasi yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Kemampuan perusahaan 

untuk menunjukkan pengelolaan lingkungan yang baik melalui pelaporan 

lingkungan akan mempromosikan keunggulan reputasi (Hood & Nicholl, 2002; 

O’Donovan, 2002). Tetapi apabila pengungkapan CSR tidak dilakukan, 

kemungkinan masyarakat akan meragukan kelangsungan hidup perusahaan, 

sehingga tidak ada investor yang berminat untuk berinvestasi (Pambudi, 2006). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Awal penelitian pengungkapan CSR dimulai pada tahun 1970-an. Ernst 

dan Ernst (1978) melakukan analisis isi (content analysis) laporan tahunan 

perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Fortune 500. Dalam penelitian 

tersebut, area tanggung jawab sosial diidentifikasikan sebagai: lingkungan, 

kesempatan yang sama (equal opportunity), personil, keterlibatan dengan 

komunitas (community involvement), serta produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana, Purnomosidhi, dan Sukoharsono 

(2008) mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR) dan dampaknya terhadap reaksi investor. 

Sampel yang digunakan adalah 116 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe 

industri, ukuran dewan komisaris, konsentrasi kepemilikan, reaksi investor, dan 

keluasan pengungkapan CSR. 

Nurkhin (2010) meneliti corporate governance dan profitabilitas, 

pengaruhnya terhadap pengungkapan CSR sosial perusahaan pada perusahaan-
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perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2007. Sampel yang digunakan ada 80 

sampel dengan metode purposive sampling dan analisis linear regresi berganda. 

Variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

Rouf (2011) telah melakukan penelitian di Bangladesh mengenai faktor-

faktor pengungkapan CSR menggunakan data laporan tahunan 2007 perusahan 

terbuka di Dhaka Stock Exchanges. Penelitian ini menggunakan independen 

komisaris dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan profitabilitas, 

leadership strucuture, dan audit komite sebagai variabel kontrol. 

Priantana dan Yustian (2011) menguji pengaruh struktur good corporate 

governance terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2008. 

Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, 

komite audit, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris sebagai 

variabel independen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Zain, Al-Haj (2011) mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang berhubungan dengan pemerintahan 

Malaysia yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia sebanyak 44 perusahaan. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

profitabilitas, dan hutang. 

Mutia, Zuraida, dan Andriani (2011) menganalisis tentang pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang 
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2008. Variabel independen yang 

diteliti adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris. 

Penelitian mengenai struktur kepemilikan dan pengungkapan tanggung 

jawab sosial terhadap 42 perusahaan terbuka di Egypt pada periode 2007-2009 

dilakukan oleh Soliman, Din, dan Sakr (2012). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan asing. Terdapat juga variabel control yang 

digunakan yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, kinerja perusahaan, dan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

Abriyani, Wiryono, dan Sumirat (2012) melakukan penelitian terhadap 

30 perusahaan telekomunikasi terbuka di Indonesia. Penelitian yang diteliti 

mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Variabel independen yang digunakan 

adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, 

dewan komisaris, ukuran komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan 

leverage.  

Novrianto (2012) meneliti pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan informasi sosial. Sampel penelitian tersebut 

menggunakan 21 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 

2008-2010. Variabel independen yang digunakan adalah leverage, profitabilitas, 

dan ukuran perusahaan. 

Wijaya (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan adalah dengan metode purposive 
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pada 11 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-

2010. Variabel yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, leverage, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. 

Hapsoro (2012) menganalisis pengaruh corporate governance dan 

kualitas audit terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2009. 

Variabel yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, ukuran dewan 

komisaris, proporsi independen komisaris, ukuran komite audit, dan ukuran KAP. 

Santioso dan Chandra (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, umur perusahaan, dan dewan 

komisaris independen dalam pengungkapan corporate social responsibility. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 45 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2008-2010. 

Variabel dependen yang digunakan adalah CSR Disclosure dan variabel 

independen yang digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

umur perusahaan, dan proporsi dewan komisaris independen. 

Naser dan Hassan (2013) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaporan tanggung jawab sosial terhadap perusahaan non-finansial di Abu Dhabi. 

Penelitian menggunakan variabel independen berupa profitabilitas, leverage, 

status of audit firm, location of the listing company’s head office, struktur 

kepemilikan, dan ukuran perusahaan. 

Penelitian mengenai faktor-faktor CSR pada 13 perusahaan dari 21 

perusahaan di Deposit Money Banks Nigerian dilakukan oleh Hassan dan 

AdeizaFarouk (2013). Variable independen yang digunakan berupa economic 
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profit, ukuran perusahaan, dividen, kepemilikan institutional, leverage, firm 

growth. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hainun dan Nurdiawansyah (2014) 

mengenai analisis efek ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2012. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan saham publik pada pengungkapan CSR dilakukan oleh Indraswari 

dan Astika (2014) terhadap 11 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Variabel independen yang 

digunakan adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris. 

Fibrianti dan Wisada (2014) menganalisis pengaruh hutang, 

profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan pada CSR disclosure perusahaan 

pertambangan. Penelitian tersebut menggunakan sampel yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2011-2013. Variabel dependen yang digunakan 

adalah CSR disclosure dan variabel independen yang digunakan adalah hutang, 

profitabilitas, dan tanggung jawab lingkungan. 

Felicia dan Rasmini (2015) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI. Populasi penelitian tersebut adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2012. Sampel penelitian yang 

diperoleh sebanyak 73 perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah 

ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan tipe perusahaan. 
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Razak (2015) menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya di Arab Saudi. Sampel penelitian terdiri dari 

144 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Tadawul tahun 2013. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan, consumer proximity, 

environmental sensitivity, profitabilitas, dan leverage. 

Penelitian dari Sari dan Mimba (2015) tentang pengaruh manajemen 

laba, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan pada 

pengungkapan corporate social responsibility. Sampel dari penelitian tersebut 

terdiri dari 6 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2012. Variabel independen yang digunakan adalah manajemen laba, kinerja 

keuangan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen  

2.3.1  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dikatakan sangat mempengaruhi terlaksananya 

pengungkapan sosial. Hal itu dikarenakan dengan semakin besarnya ukuran 

perusahaan maka tanggung jawab perusahaan juga akan berpengaruh pada 

pengungkapan yang harus dilakukan. Semakin besar suatu perusahaan maka 

semakin banyak aktivitas yang dilakukan sehingga memberikan dampak yang 

lebih besar terhadap masyarakat (Mutia et al., 2011). 

Perusahaan besar mempunyai kemampuan merekrut karyawan yang ahli, 

serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, hal ini menjadikan 

perusahaan besar memiliki inisiatif untuk melakukan pengungkapan yang lebih 

luas dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar juga merupakan 
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emiten yang banyak disoroti, sehingga pengungkapannya yang lebih luas 

merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan (Mutia et al., 2011).  

Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti (2003) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, walaupun pengaruhnya masih sangat kecil hanya 7,8%. Beberapa 

penelitian, seperti Darwis (2009), Mutia et al. (2011), Ardana dan Maharani 

(2011), Indraswari dan Astika (2014), dan Razak (2015) juga menunjukkan 

adanya hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh  Sitepu dan Siregar (2008), 

Yuliana et al. (2008), Rahman dan Widyasari (2008), dan Nurkhin (2010) 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang besar menganggap bahwa 

mereka tidak perlu lagi melaporkan berbagai kegiatan sosial yang pernah 

dilakukan. 

2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris. 

Dewan komisaris adalah mekanisme pengendalian intern tertinggi yang 

bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif. Semakin besar 

jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. 

Dewan komisaris terdiri dari inside dan outside director yang akan 

memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan 

komisaris serta menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. 
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Sedangkan fungsi dari dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab 

untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan 

(Mulyadi, 2002).  

Pihak manajemen sebagai agen mempunyai kecenderungan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal ini yang sering 

menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Mengingat 

manajemen bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing 

perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi 

manajemen, maka keberadaan dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan 

kesuksesan perusahaan. 

Dewan komisaris sangat penting dalam praktik tata kelola pada setiap 

perusahaan. Terkadang ukuran dewan komisaris menginformasikan tingkat 

pengungkapan dan transparansi suatu perusahaan. Dalam meneliti hubungan 

antara ukuran dewan komisaris dan pelaporan CSR, Aktaruddin, Hossain, Yao 

(2009) juga melaporkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris suatu 

perusahaan maka semakin besar juga tanggung jawab sosial yang diungkapkan. 

Yuniarti (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan informasi 

sosial perusahaan, pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Sitepu dan Siregar 

(2008), Nurkhin (2010), Buniamin et al. (2011), Esa dan Ghazali (2012), serta 

Wagiu dan Mekel (2014). 
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2.3.3  Umur Perusahaan 

Simanjuntak dan Widiastuti (2004) menyatakan bahwa umur perusahaan 

diperkirakan memiliki hubungan positif dengan kualitas pengungkapan sukarela 

dengan alasan bahwa perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman 

yang lebih banyak dalam dalam mempublikasikan laporan keuangan dan akan 

lebih mengetahui kebutuhan konstituennya akan informasi tentang perusahaan. 

Menurut Sudaryono (2007) umur perusahaan merupakan lamanya 

perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Umur perusahaan menunjukkan 

bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Menurut Amalia (2005), 

perusahaan yang sudah lama berdiri menunjukan bahwa perusahaan tersebut 

mampu bersaing dengan perusahaan lain dibidangnya. Hal ini juga akan 

mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

Latifah, Prasetyo, dan Rahadian (2013) menyatakan semakin tua umur 

perusahaan, maka nilai reputasinya dan aktivitas sosialnya pun akan semakin 

tinggi pula. Hal ini dimungkinkan karena manajemen perusahaan dari tahun ke 

tahun belajar dan memperbaiki kinerja sosialnya untuk lebih menyempurnakan 

citra perusahaan terhadap masyarakat khususnya pada investor ataupun kreditur. 

Pernyataan diatas juga didukung oleh Owusu-Ansah dan Yeho (2005) 

yang menyatakan umur perusahaan merupakan faktor penting perusahaan dalam 

memperluas pengungkapan serta didukung oleh Saaydah (2005), Branco dan 

Rodrigues (2006), dan Ahmed (2012) yang juga menyatakan umur perusahaan 

memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan informasi CSR. 
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2.3.4  Profitabilitas 

Profitabilitas berhubungan dengan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menyediakan reward keuangan yang cukup untuk memberikan daya tarik dan 

menjaga pendanaan perusahaan (Wild, Shaw, Chiappetta 2009). Semakin tinggi 

profitabilitas, maka kelangsungan usaha perusahaan juga semakin terjaga. 

Informasi mengenai profitabilitas perusahaan diperlukan oleh stakeholder untuk 

mengawasi kinerja manajemen yang diungkapkan oleh perusahaan melalui 

laporan tahunannya dalam rangka untuk menganalisis kelangsungan usaha 

perusahaan. 

Menurut Yuliana et al. (2008) tingkat profitabilitas yang tinggi 

mendorong manajer untuk memberikan informasi yang lebih terperinci termasuk 

kebebasan dan keleluasaan untuk menunjukkan dan mempertanggungjawabkan 

seluruh program sosialnya. Hal ini disebabkan manajer ingin meyakinkan investor 

akan profitabilitas perusahaan. 

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian Theodoran dan Agus (2010), 

Nurkhin (2010), Sri dan Sawitri (2011), Rouf (2011), serta Dewi dan Keni (2013) 

dimana hasil penelitian memiliki hubungan positif antara pengungkapan CSR 

perusahaan dengan profitabilitas. Namun hasil penelitian Marfu’ah & Cahyo 

(2011), Lidya (2011), dan Wijaya (2012) mengatakan adanya hubungan yang 

tidak signifikan antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR. 

2.3.5  Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing dapat menjadi salah satu pendukung mekanisme 

corporate governance, dimana perusahaan dengan kepemilikan asing ini akan 

meningkatkan persaingan pasar di Indonesia. Kepemilikan asing merupakan 
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proporsi kepemilikan saham perusahaan yang ada di Indonesia oleh pihak asing 

baik individu maupun lembaga. Menurut Soliman et al. (2012) investor asing 

akan cenderung menekan manajer untuk membuat keputusan yang bertanggung 

jawab secara sosial agar tidak kehilangan investasi karena kebangkrutan atau 

peraturan/sanksi hukum. 

Dengan adanya perbedaan dalam porsi saham yang dimiliki investor 

asing dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan tanggung jawab sosial 

oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan dimana mereka melakukan investasi, 

maka semakin banyak pula tuntutan akan “detil” informasi yang diungkapkan, dan 

ini berarti diperlukan pengungkapan yang lebih luas lagi (Putra, Yuliusman, dan 

Setiawan, 2011). 

Semakin tingginya tingkat investasi dari luar negeri mungkin 

menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari praktik asing, misalnya dalam tren 

saat ini pelaksanaan CSR dalam sebagian negara berkembang telah banyak 

dipengaruhi oleh praktik manajemen gaya barat, dimana dapat diasumsikan bahwa 

perusahaan berkembang memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi. 

Penelitian oleh Yoshikawa, Rasheed, dan Del Brio (2010), Jeon, Lee, dan 

Moffett (2011), Sriayu dan Mimba (2013), serta Politon dan Sri (2013) 

menunjukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.3.6  Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 
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manajemen aset. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan 

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga 

dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. Perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk 

memonitor manajemen (Arif, 2006). 

Kepemilikan institusional diharapkan dapat bertindak sebagai 

pencegahan terhadap kecurangan yang dilakukan oleh manajemen karena adanya 

kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih 

optimal. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien 

pemanfaatan aktiva perusahaan. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat 

menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosial (Bangun, Octavia, & Tarigan, 2012). 

Penelitian oleh Murwaningsari (2009) menunjukkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility index, 

artinya jika kepemilikan institusional naik maka corporate social responsibility 

index juga akan mengalami peningkatan. Penelitian oleh Herawaty (2008) 

menunjukkan juga bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan, dimana dengan peningkatan saham 

institusional akan meningkatkan pengungkapan perusahaan terhadap corporate 

social responsibility, hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan di mata para 

investor. 

Penelitian  oleh Arif (2006), Soliman et al. (2012), Hassan dan 

AdeizaFarouk (2013) juga menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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2.3.7  Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti 

dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang 

bersangkutan, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase saham perusahaan 

yang beredar yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan yaitu manajer, komisaris 

dan direksi (Domash, 2009). 

Manajer sebagai pemegang saham entitas termotivasi untuk 

meningkatkan nilai-nilai entitas serta untuk meningkatkan kekayaan pemegang 

saham karena juga akan meningkatkan kekayaan mereka sendiri. Dengan 

demikian, pengungkapan informasi akan meningkat karena manajer dengan 

kepemilikan saham besar dapat memperoleh manfaat pasar saham yang lebih 

besar dari pengungkapan yang lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan manajer 

memiliki minat yang sama sebagai pemilik, mereka akan mengungkapkan 

informasi lebih lanjut (Juhmani, 2013). 

Murwaningsari (2009) dalam penelitiannya mengenai hubungan 

corporate governance, menyatakan pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

corporate social responsibility index adalah positif, jika kepemilikan manajerial 

naik maka corporate social responsibility index akan mengalami peningkatan 

juga. Sementara itu Herawaty (2008) menunjukkan bahwa praktek corporate 

governance yang diproxykan dengan kepemilikan manajerial mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, artinya kenaikan kepemilikan 

manajerial akan meningkatkan pengungkapan perusahaan terhadap corporate 

social responsibility. 
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Penelitian serta Nagar, Nanda, dan Wysocki (2003), Leung and Horwitz 

(2004), Uwuigbe dan Uwalomwa (2012) juga menemukan bahwa adanya 

pengaruh signifikan positif antara kepemilikan manajerial dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

2.3.8 Komisaris Independen 

Menurut Priantana dan Yustian (2011) komisaris independen merupakan 

salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan yang berkualitas. 

Cheng dan Courtenay (2006) dan Chen dan Jaggi (2000) menemukan 

bahwa dewan dengan proporsi komisaris independen yang besar berhubungan 

positif terkait dengan tingkat pengungkapan sukarela yang lebih tinggi. Kehadiran 

komisaris independen mengurangi biaya informasi sukarela karena komisaris 

umumnya independen dari hari-hari operasi bisnis perusahaan. Haniffa dan Cooke 

(2002) berpendapat bahwa sebuah dewan independen berfungsi sebagai kendali 

penting dan mekanisme keseimbangan dalam meningkatkan efektivitas dewan. 

Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan kendali 

dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam 

pelaksanaan dan pengungakapan aktivitas tanggung jawab sosial. Dewan 

komisaris independen memberikan tekanan kepada manajemen untuk 

melaksanakan aktivitas dan pengungkapan CSR dengan baik (Nurkhin, 2010). 
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 Penelitian oleh Rouf (2011) dan Santioso dan Chandra (2012) 

menemukan bahwa perusahaan yang memiliki independen komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan. 

2.3.9 Komite Audit 

Komite audit terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari serta 

mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan tanggung jawabnya terutama dalam masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem 

pelaporan keuangan (Hapsoro, 2012). 

Komite audit harus terdiri atas individu-individu yang mandiri dan tidak 

terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, 

serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. 

Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara 

integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan 

rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri 

cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu 

permasalahan (Hapsoro, 2012). 

 Penelitian Xie, Davidson, dan DaDalt (2003), Rouf (2011), Khan, 

Muttakin, dan Siddiqui (2013), serta Soliman dan Ragab (2014) menyatakan 

bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hasil yang sama juga diperoleh Murwaningsari (2009), bahwa komite 

audit mempengaruhi secara signifikan nilai perusahaan. Hal ini membuktikan 

bahwa komite audit juga dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan luasnya 

pengungkapan corporate social responsibility. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian  

 Model penelitian yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Model penelitian 

digambarkan pada Gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 1 Model Penelitian, sumber: Abriani et al. (2012), Rouf (2011), Soliman 

et al. (2012). 
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2.4.2 Perumusan Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka hipotesis di atas, maka perumusan hipotesis untuk 

penilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

H1: Firm Size berpengaruh signifikan positif  terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

H2: Board Size berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

H3: Firm Age berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial  

H4: Profitability berpengaruh signifikan positif terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

H5: Foreign Ownership berpengaruh signifikan positif  terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

H6: Institutional Ownership berpengaruh signifikan positif  terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

H7: Managerial Ownership berpengaruh signifikan positif  terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

H8: Independent Non-Executive Directors berpengaruh signifikan positif  

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

H9: Audit Committee berpengaruh signifikan positif  terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 
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