BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna
meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), definisi tanggung jawab sosial adalah komitmen berkelanjutan oleh
bisnis untuk bekontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan
kualitas hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada
umumnya.
Pada umumnya tanggung jawab sosial adalah kegiatan perusahaan
mempertimbangkan keprihatinan dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan
(pemegang saham, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat)
dan melaksanakan prinsip-prinsip keadilan sosial dan kelestarian lingkungan ke
dalam proses bisnis (Alkababji, 2014).
Faktor –faktor yang membedakan perusahaan juga dapat mempengaruhi
pengungkapan CSR perusahaan. Faktor-faktor ini dikenal sebagai karakteristik
perusahaan yang terdiri dari ukuran perusahaan, tingkat likuiditas, profitabilitas,
tingkat leverage, kendala sosial yang dihadapi, umur perusahaan, profil
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perusahaan, struktur dewan, pemilik perusahaan, negara perusahaan berdiri
(Veronica, 2009 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).
Luas dari isi pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipengaruhi
oleh struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan yang berbeda dapat
menyebabkan tujuan dan pengambilan keputusan yang berbeda. Struktur
kepemilikan dapat dibagi menjadi (1) investor institusi yang secara tradisional
besar dan dapat memegang sejumlah besar saham suatu perusahaan; (2) manajer
yang mengetahui situasi perusahaan dan sering memiliki pengaruh yang paling
signifikan terhadap strategi perusahaan dan investasi; (3) investor asing yang
berbeda dengan investor domestik dalam preferensi mereka (Won et al., 2011
dalam Soliman, Din & Sakr, 2012). Dari perbedaan-perbedaan inilah, pemilik
diharapkan memiliki preferensi yang berbeda mengenai kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan
merupakan konsekuensi dari pelaksanaan GCG, dimana salah satu tujuan
pelaksanaan GCG adalah untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama
di sekitar perusahaan. Ada lima asas GCG yang harus diterapkan perusahaan pada
setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan yaitu transparansi,
akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.
Tanggung jawab sosial sejalan dengan salah satu asas GCG yaitu responsibilitas
yang mengharuskan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
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dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen. (KNKG, 2006).

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Pengungkapan tanggung jawab sosial mulai diteliti pada akhir tahun

1970-an. Penelitian awal dilakukan di negara maju oleh Ernst dan Ernst
melakukan survei untuk mengukur tingkat pengungkapan sosial perusahaan dalam
laporan tahunan 500 perusahaan US Fortune (Naser dan Hassan, 2013).
Penelitian mengenai

pengaruh

karakteristik

perusahaan

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti
sebelumnya.

Variabel

karakteristik

profitabilitas

(Gamerschlag

et

perusahaan

al.,

2010;

yang

Mulyadi

digunakan
&

Anwar,

seperti
2012;

Sukcharoensim, 2012), ukuran KAP (Sallehuddin, 2013; Uyar et al., 2013),
leverage (Giannarakis et al., 2014), risiko sistematis (Giannarakis et al. 2014),
dan tipe industri (Giannarakis et al. 2014).
Penelitian terdahulu yang dilakukan menunjukkan selain karakteristik
perusahaan, tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga dipengaruhi oleh
GCG. Variabel-variabel GCG tersebut antara lain direktur independen (Mulyadi
& Anwar, 2012; Uyar et al., 2013; Hassn, 2014; Rusmanto et al., 2014; Muttakin
& Subramaniam, 2015), direktur eksekutif (Sallehuddin, 2013; Haji, 2013), rapat
dewan direksi (Sallehuddin, 2013; Haji, 2013), ukuran dewan direksi (Haji, 2013;
Hassn, 2014), dualitas CEO (Sallehuddin, 2013; Giannarakis et al., 2014;
Muttakin & Subramaniam, 2015), rata-rata usia dewan direksi, dan dewan direksi
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wanita (Giannarakis et al., 2014; Rusmanto et al., 2014).
Amran dan Devi (2008), Sukcharoensin (2012), Akrout dan Othman
(2013), Haji (2013), Muttakin dan Subramaniam (2015) meneliti pengaruh
kepemilikan pemerintah terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Variabel
struktur kepemilikan lainnya yang ditambahkan dalam penelitian pengungkapan
tanggung jawab sosial antara lain kepemilikan asing (Amran & Devi, 2008;
Soliman et al., 2012; Sufian & Zahan, 2013; Muttakin & Subramaniam, 2015),
kepemilikan manajerial (Uwuigbe, 2011; Soliman et al., 2012; Sufian & Zahan,
2013; Haji, 2013), kepemilikan institusi (Mulyadi & Anwar, 2012; Soliman et al.,
2012), konsentrasi kepemilikan (Sufian & Zahan, 2013; Haji, 2013), kepemilikan
disperse (Sukcharoensin, 2012), kepemilikan keluarga (Akrout & Othman, 2013),
dan kepemilikan blokholder (Hassn, 2014).
Roberts (1992) dan Uyar et al. (2013) meneliti pengaruh kreditur dan
Return on Equity (ROE) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Penelitian Roberts (1992) menambahkan variable kekuatan pemegang saham,
pengaruh pemerintah dan regulasi, staf urusan publik, yayasan filantropi, risiko
sistematis dengan variabel kontrol usia, klasifikasi industri dan ukuran perusahaan
sedangkan Uyar et al. (2013) menambahkan variabel kepemilikan institutional,
dispersi kepemilikan, direktur independen, ukuran dewan direksi, umur
perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran KAP.
Hackston & Milne (1996), Lucyanda dan Siagian (2012), Alkababji
(2014), Akbas (2014), Giannarakis (2014) dan Al-Ajmi et al. (2015) melakukan
penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan
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tanggung jawab sosial. Penelitian menggunakan variabel ukuran perusahaan, jenis
industry dan profitabilitas sebagai variable independen. Penelitian tersebut juga
menambahkan variabel independen lainnya seperti leverage dan umur perusahaan
(Lucyanda dan Siagian, 2012; Akbas, 2014; Giannarakis, 2014; Al-Ajmi et al.,
2015), dewan komisaris, kepemilikan manajemen, EPS, kepedulian lingkungan,
peluang pertumbuhan perusahaan (Lucyanda dan Siagian, 2012), dualitas CEO,
ukuran dewan, rapat dewan direksi, dewan wanita (Giannarakis, 2014),
kepemilikan pemerintah dan likuiditas (Al-Ajmi et al., 2015).
Ghazali (2007), Rahman dan Widyasari (2008), Pahuja (2009), Li et al.
(2011), Suttipun dan Stanton (2012), Khasharmeh dan Desoky (2013), Naser dan
Hassan (2013) meneliti hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan dan tipe
industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Variable independen lain
ditambah pada penelitian, seperti variabel leverage (Rahman & Widyasari, 2008);
Pahuja, 2009; Khasharmeh & Desoky, 2013); Naser dan Hassan, 2013),
konsentrasi kepemilikan (Ghazali, 2007), kepemilikan manajemen (Ghazali, 2007;
Rahman & Widyasari, 2008), kepemilikan pemerintah (Ghazali, 2007; Pahuja,
2009; Suttipun & Stanton, 2012; Naser dan Hassan, 2013), kontrol oleh
perusahaan besar, ekspor, environmental performance (Pahuja, 2009), negara asal
perusahaan (Li et al., 2011; Suttipun & Stanton, 2012; Naser & Hassan, 2013),
KAP (Naser & Hassan, 2013; Khasharmeh & Desoky, 2013) dan kepemimpinan
dewan (Khasharmeh & Desoky, 2013)
Penelitian yang dilakukan Huafang dan Jianguo (2007) serta Khan,
Muttakin dan Siddiqui (2012) tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap
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pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan variabel kepemilikan
manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, dualitas CEO dan
direktur independen sebagai variabel independen. Dalam penelitiannya, Huafang
dan Jianguo (2007) menambahkan variabel kepemilikan blockholder dan
kepemilikan badan hukum. Sementara itu, Khan et al. (2012) menambahkan
variabel komite audit.
Khlif dan Souissi (2010), Mia dan Al-Mamun (2011), Abriyani et al.
(2012), Chek et al. (2013) dan Juhmani (2014) melakukan penelitian mengenai
karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dengan
menggunakan variable leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai
variabel independen. Penelitian terebut menambah variabel seperti umur
perusahaan (Juhmani, 2014), KAP (Khlif & Souissi, 2010; Juhmani, 2014),
disperse kepemilikan (Khlif & Souissi, 2010), multinasional (Khlif & Souissi,
2010), komisaris independen (Abriyani et al. 2012), kepemilikan manajerial,
kepemilikan institutional, dewan komisaris dan komite audit (Abriyani et al.
2012).
Lungu et al. (2011), Uwuigbe (2011), Sufian (2012), Ebringa et al.
(2013), Soliman (2013), Muttakin et al. (2015), Das et al. (2015) meneliti
pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial. Pengembangan model penelitian dilakukan peneliti lain dengan
menambahkan variabel umur perusahaan (Sufian, 2012; Soliman, 2013; Das et al.,
2015), KAP (Uwuigbe, 2011; Soliman, 2013), direktur non-eksekutif (Das et al.,
2015), direktur wanita, kepemilikan asing (Muttakin et al., 2015), multinasional
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(Sufian, 2012), kepemilikan keluarga (Muttakin et al., 2015), kepemilikan
institutional, dualitas CEO, ukuran direksi (Das et al., 2015).
Giannarakis (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola
perusahaan dan karakteristik finansial terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah
rapat dewan direksi, rata-rata usia dewan direksi, dewan direksi wanita, ukuran
dewan direksi, dualitas CEO, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan,
komposisi dewan direksi dan komitmen tanggung jawab sosial seperti pada
gambar dibawah ini:
Ukuran Perusahaan
Leverage
Profitabilitas
Dualitas CEO
Ukuran Dewan Direksi
Rapat Dewan Direksi

Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial

Rata-rata Usia Dewan Direksi
Dewan Direksi Wanita
Komposisi Dewan Direksi
Komitmen CSR
Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh tata kelola perushaaan dan karakteristik
finansial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sumber: Giannarakis,
2014.
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2.3

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tingggi tentunya memiliki

skala yang besar. Semakin besarnya ukuran suatu perusahaan diharapkan
memberikan kontribusi yang tinggi juga terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosialnya, dengan hal ini perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang
luas mengenai tanggung jawab sosialnya. Perusahaan besar lebih mungkin untuk
terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan pengungkapan yang lebih banyak dari
pada perusahaan kecil. Perusahaan besar juga mendapatkan pengawasan yang
lebih ketat dari pemangku kepentingan dibandingkan perusahaan kecil. Oleh
karena itu, perusahaan-perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi
yang lebih sukarela seperti informasi tanggung jawab sosial untuk menjamin
pemangku kepentingan sekaligus mengurangi biaya agensi yang timbul akibat
dari potensi konflik antara manajemen dan pemangku kepentingan, seperti yang
dikemukakan oleh Archel (2003), Cormier dan Magnan (2003), dan Othman et al.
(2009) dalam Naser dan Hassan (2013), serta untuk mengurangi biaya politik
karena mereka biasanya lebih terlihat secara publik dibandingkan perusahaan
kecil.
Penelitian yang dilakukan oleh Naser dan Hassan (2013) menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Fauzi et al. (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Amran dan Devi
(2008), Pahuja (2009), Uwuigbe (2011), Li et al. (2011), Lucyanda dan Siagian
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(2012), Soliman, Din, dan Sakr (2012), Setyorini dan Ishak (2012), Haji (2013),
Soliman (2013), Wang et al (2013), Uyar et al. (2013), Chek et al. (2013), Akrout
dan Othman (2013), Rusmanto, Waworuntu, dan Syahbandiah (2014), Alkababji
(2014), Giannarakis (2014), Akbas (2014), Das et al. (2015), Muttakin et al.
(2015), serta Muttakin dan Subramaniam (2015) yang menyatakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial.
Hasil penelitian tersebut berbeda dengan Roberts (1992), Rahman dan
Widyasari (2008), Khlif dan Souissi (2010) Rouf (2011), Bayoud et al (2012),
Haji (2013), serta Juhmani (2014) yang tidak menemukan hubungan signifikan
antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.4

Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Umur perusahaan adalah lama berdirinya suatu perusahaan. Semakin

lama perusahaan didirikan, semakin banyak yang dipelajari dan semakin banyak
perbaikan yang dilakukan. Sebagai perusahaan yang beroperasi lebih lama, akan
ada lebih banyak komunikasi dan tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat luar.
Perusahaan akan berusaha untuk memenuhi tuntutan dari lingkungan di sekitarnya
dengan mengungkapkan kegiatan sosial mereka dalam laporan tahunan, sehingga
perusahaan meningkatkan praktek pelaporan tahunan keuangan mereka dari waktu
ke waktu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra perusahaan di mata
investor dan juga publik (Lucyanda & Siagian, 2012).
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Penelitian yang dilakukan oleh Bayoud et al. (2012) menyatakan bahwa
umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung
jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini berarti semakin lama jangka
waktu berdirinya suatu perusahaan semakin luas informasi tanggung jawab sosial
yang akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Hal yang serupa dengan yang
dinyatakan oleh Roberts (1992), Soliman et al. (2012), Al-Shubiri et al. (2012),
Soliman (2013), Muttakin et al (2015), serta Muttakin dan Subramaniam (2015).
Hasil penelitian tersebut berbeda dengan yang dilakukan oleh Sufian
(2012), Lucyanda dan Siagian (2012), Sukcharoensin (2012), Uyar et al. (2013),
Soliman (2013), Wang et al. (2013), Juhmani (2014), Akbas (2014), Al-Ajmi et
al. (2015), Das et al. (2015) yang mengungkapkan bahwa umur perusahaan tidak
menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial.

2.5

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

untuk menunjang pertumbuhan jangka pendek maupun jangka panjang (Lucyanda
& Siagian, 2012). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan
rasio laba bersih terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan kemampuan dari
keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin
tinggi rasio ini maka semakin tinggi profitabilitas perusahaan. Jika profitabilitas
perusahaan tinggi, perusahaan akan memiliki kapasitas tambahan untuk menyerap
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kenaikan biaya. Sehingga posisi perusahaan akan menjadi stabil dan kuat dalam
menghadapi persaingan di pasar (Pahuja, 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe dan Egbide (2012) menemukan
adanya pengaruh signifikan positif antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin besar laba yang
dihasilkan akan membuat perusahaan cenderung menginvestasikan dana yang
dimiliki untuk mengembangkan keberlangsungan lingkungan di sekitarnya. Hasil
yang serupa juga dibuktikan oleh Roberts (1992), Pahuja (2009), Akhtaruddin
(2010), Gamerschlag et al. (2011), Rouf (2011), Uwuigbe (2011), Lucyanda dan
Siagian (2012), Khasharmeh dan Desoky (2013), Ebiringa et al. (2013), dan
Soliman (2013), Akrout dan Othman (2013), Giannarakis (2014), Al-Ajmi et al.
(2015) dan Muttakin et al (2015).
Namun, dalam penelitian Naser dan Hassan (2013), Akbas (2014)
ditemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan
signifikan negatif antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial. Mia dan Mamun (2011) tidak menemukan adanya hubungan yang
signifikan antara profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil
penelitian tersebut konsisten dengan Hackston dan Milne (1996), Alsaeed (2006),
Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Rahman dan Widyasari (2008), Khlif
dan Souissi (2010), Li et al. (2011), Suttipun dan Stanton (2012), Sufian (2012),
Uyar et al. (2013), Haji (2013), Chek et al. (2013), Juhmani (2014), Giannarakis
(2014), Alkababji (2014), Das et al. (2015) yang juga membuktikan bahwa
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profitabilitas tidak mempengaruhi perusahaan secara signifikan dalam melakukan
pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.6

Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab
Sosial
Leverage adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam

membiayai kegiatan operasinya (Abriyani, Wiryono & Sumirat, 2012).
Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan cenderung mengungkapkan
informasi sosial. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan untuk
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para krediturnya (Alsaeed, 2006).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992) menemukan bahwa
leverage memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan perusahaan melakukan pengungkapan
untuk memenuhi tuntutan dari para krediturnya. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Shubiri et al. (2012) dan Juhmani
(2014).
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Khlif dan Souissi (2010), Mia
dan Mamun (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Setyorini dan Ishak (2012),
Haji (2013), Naser dan Hassan (2013), Chek et al. (2013), Giannarakis (2014),
Akbas (2014), Al-Ajmi et al. (2015) serta Muttakin et al. (2015) tidak
menemukan adanya hubungan yang signifikan antara leverage dan pengungkapan
tanggung jawab sosial. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa
leverage terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan
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tanggung jawab sosial (Sukcharoensin, 2012; Uwuigbe & Egbide, 2012; Chek et
al., 2013; Akrout dan Othman, 2013; Uyar et al., 2013; Giannarakis, 2014).

2.7

Pengaruh

Kepemilikan Institutional Terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh
institusi atau lembaga. Pemegang saham institusi umumnya memiliki presentase
kepemilikan saham yang cukup besar karena mereka memiliki sumber dana yang
besar. Investasi pemegang saham institusi begitu besar sehingga pemegang saham
institusi memiliki kemampuan yang lebih kecil dibandingkan pemegang saham
individu untuk masuk dan keluar dari sebuah investasi. Akibatnya, pemegang
saham institusi memiliki minat yang kuat tidak hanya dalam kinerja keuangan
perusahaan dimana mereka berinvestasi, tetapi juga dalam strategi, kegiatan dan
pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Sehingga perusahaan dengan
kepemilikan institusional yang besar akan melaksanakan tanggung jawab sosial
dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan untuk membangun reputasi
perusahaan, meningkatkan nilai perusahaan dan pada akhirnya pemegang saham
institusi dapat melihat manfaat jangka panjang dari keterlibatan perusahaan dalam
kegiatan tanggung jawab sosial tersebut (Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007).
Soliman et al. (2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Abriyani, Wiryono, dan Sumirat (2012), Uyar et al. (2013), dan
Wang et al. (2013) juga mengemukakan hal yang serupa. Akan tetapi, penelitian
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yang dilakukan oleh Fauzi, Mahoney dan Rahman (2007), Al-Shubiri et al.
(2012), Lucyanda dan Siagian (2012) serta Mulyadi dan Anwar (2012) tidak
menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.8

Pengaruh

Kepemilikan

Manajerial

Terhadap

Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen
perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh
manajemen. Teori agensi menyatakan bahwa pihak manajemen papan atas
memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya guna memperoleh
dukungan dari para stakeholders. Teori ini juga menyatakan bahwa dengan
meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajer akan menyetarakan
kepentingan manajer dengan para pemilik perusahaan sehingga dapat mencegah
terjadinya konflik agensi (Jensen & Meckling, 1976).
Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe (2011) dan Haji (2013)
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki hubungan signifikan positif
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh Ghazali (2007) menemukan pengaruh yang negatif dan signifikan.
Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Khan et al. (2012) dan Soliman et al.
(2012).
Lucyanda dan Siagian (2012) tidak berhasil menemukan adanya
pengaruh yang signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan
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tanggung jawab sosial. Huafang dan Jianguo (2007), Rahman dan Widyasari
(2008), Abriyani et al (2012) serta Sufian dan Zahan (2013) juga mengemukakan
hal yang serupa.

2.9

Pengaruh

Kepemilikan

Pemerintah

Terhadap

Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial
Kepemilikan pemerintah adalah jumlah saham yang dimiliki pemerintah.
Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar lebih sensitif secara
politis karena kegiatan perusahaan ini lebih disorot mata publik. Perusahaan ini
menjadi sorotan publik karena secara tidak langsung perusahaan tersebut dimiliki
oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat luas memiliki ekspektasi yang lebih
besar terhadap perusahaan yang dimiliki pemerintah dibandingkan perusahaan
swasta. Dengan demikian, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar
lebih terlibat dalam kegiatan sosial. Selanjutnya harus bertanggung jawab dalam
mengungkapkan kegiatan sosial tersebut untuk melegitimasi keberadaan mereka
(Ghazali, 2007).
Ketika sebuah perusahaan dimiliki pemerintah, isu akuntabilitas publik
dapat menjadi sangat penting juga. Oleh karena itu, perusahaan dengan
kepemilikan

pemerintah

yang

besar

memiliki

tekanan

lebih

untuk

mengungkapkan informasi tambahan karena isu visibilitas dan akuntabilitas yang
dihasilkan dari jumlah pemangku kepentingan yang besar. Ini memungkinkan
perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang besar untuk terlibat dalam
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kegiatan sosial atau masyarakat dan mengungkapkan kegiatan tersebut dalam
laporan tahunan (Khan, Muttakin & Siddiqui, 2012).
Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009), Sukcharoensin
(2012), Khan, Muttakin & Siddiqui (2012), Haji (2013), serta Muttakin dan
Subramaniam (2015) menemukan kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan
positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Sedangkan hasil penelitian Al-Ajmi et al. (2015) mengungkapkan bahwa
kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial. Di sisi lain, Huafang dan Jianguo (2007), Naser dan
Hassan (2013) serta Akrout dan Othman (2013) tidak menemukan adanya
pengaruh signifikan antara kepemilikan pemerintah dan pengungkapan tanggung
jawab sosial.

2.10

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial
Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing

baik berupa institusi maupun perorangan. Tingkat kepemilikan asing yang
semakin tinggi menunjukkan pengaruh yang lebih besar dari praktek asing. Tren
pelaksanaan tanggung jawab sosial di negara berkembang telah banyak
dipengaruhi oleh praktek manajemen gaya barat, dimana mereka memiliki tingkat
keterlibatan sosial yang tinggi (Soliman et al., 2012). Sebagian besar negaranegara asing memiliki persyaratan pengungkapan wajib untuk mengungkapkan
kegiatan tanggung jawab sosial di dalam atau di luar laporan keuangan. Sehingga
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sebagian besar investor berasal dari negara-negara asing menempatkan prioritas
tinggi pada pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, perusahaan dengan
kepemilikan asing yang tinggi akan mengikuti tren, strategi rencana bisnis dan
kebijakan mereka yakni melaksanakan kegiatan sosial dan memastikan informasi
tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Amran dan Devi,
2008).
Soliman, et al. (2012) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan
positif kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007),
Muttakin dan Subramaniam (2015) serta Muttakin et al. (2015). Namun berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009),
Sufian dan Zahan (2013) yang tidak menemukan hubungan signifikan antara
kepemilikan asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.11

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis
Model penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan replika

dari penelitian yang dilakukan oleh Soliman et al. (2012), Sufian & Zahan (2013),
Naser dan Hassan (2013). Variable dependen yang ditetapkan dalam model
penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial. Variabel independen
yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur
perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan institutional, kepemilikan
manajerial, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing. Model penelitian
tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Kepemilikan Institutional
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Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Asing

Gambar 2.2 Model Penelitian Pengaruh Karakteristik dan Struktur Kepemilikan
Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan uraian kerangka
teoretis yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:
H1:

Ukuran

perusahaan

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
H2:

Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.

H3:

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.

H4:

Leverage berpengaruh

signifikan

positif terhadap

pengungkapan

tanggung jawab sosial.
H5:

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
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H6:

Kepemilikan

manajerial

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
H7:

Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.

H8:

Kepemilikan

asing

berpengaruh

signifikan

positif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
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