
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengungkapan CSR 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), definisi CSR adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk 

berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sambil meningkatkan kualitas 

hidup tenaga kerja dan keluarganya serta komunitas dan masyarakat pada 

umumnya. 

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. 

 
Tilt (1999) dalam Uwigbe (2011) mengemukakan bahwa pengungkapan 

CSR dapat didefinisikan sebagai mekanisme dimana perusahaan mengungkapkan 

aspek-aspek sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan mereka kepada para 

pemangku kepentingan mereka. Hal ini juga dilihat sebagai proses 

mengkomunikasikan informasi (baik keuangan dan non-keuangan) mengenai 

sumber daya dan kinerja sosial dari entitas pelaporan seperti yang dikemukan oleh 

Dutta dan Bose (2007), Carrol (1991) dalam Uwigbe (2011), lebih lanjut juga 

dapat dilihat sebagai komitmen organisasi untuk beroperasi dengan cara yang 

ekonomis dan ramah lingkungan sambil mengakui kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan. 
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Pengungkapan informasi CSR dalam laporan keuangan di Indonesia 

dianjurkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 tentang 

Penyajian Laporan Keuangan yang menyatakan bahwa: 

Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan 
mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 
statement), khusunya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup 
memegang peranan penting dan bagi industri yang menggangap 
karyawan sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang 
memegang peranan penting. 

 
Selain diatur dalam PSAK, pengungkapan informasi CSR dalam laporan 

keuangan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 66 

Ayat 2c yang menyatakan bahwa laporan tahunan harus memuat laporan 

pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 

Luas dan isi pengungkapan CSR dapat dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikian perusahaan. Kepemilikan yang berbeda dapat menyebabkan tujuan 

dan pengambilan keputusan yang berbeda. Struktur kepemilikan dapat 

diklasifikasi 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 dari investor 

domestik dalam preferensi mereka (Won et al., 2011 dalam Soliman, Din & Sakr, 

2012). Dari perbedaan-perbedaan ini, diharapkan pemilik yang berbeda memiliki 

preferensi yang berbeda mengenai kebijakan pengungkapan CSR perusahaan. 

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, 
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tingkat leverage, kendala sosial yang dihadapi, umur perusahaan, profil 

perusahaan, struktur dewan, pemilik perusahaan, negara perusahaan berdiri 

(Veronica, 2009 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012). 

 

2.2 Good Corporate Governance 

World Bank mendefinisikan GCG sebagai suatu perpaduan antara hukum, 

peraturan perundang-undangan dan praktik yang dilakukan oleh sektor privat atas 

dasar sukarela yang memungkinkan perusahaan menarik modal keuangan dan 

tenaga kerja, berkinerja secara efisien, dan dengan semua itu dapat secara 

berkesinambungan menghasilkan nilai-nilai ekonomi jangka panjang bagi para 

pemegang sahamnya, dan pada saat yang bersamaan memperhatikan kepentingan 

para pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan (Maassen, 2000 

dalam Otoritas Jasa Keuangan, 2014).  

Dalam  Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good 

Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, “GCG adalah prinsip-

prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan 

berlandaskan  peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”.  

Pedoman umum GCG di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) pertama kali pada tahun 1999, yang kemudian 

direvisi pada tahun 2001 dan 2006. Pedoman umum GCG merupakan panduan 

bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan 

praktek GCG kepada pemangku kepentingan. Pedoman ini menjelaskan langkah-
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langkah yang perlu ditempuh untuk menciptakan situasi checks and balance, 

menegakkan transparansi dan akuntabilitas, serta merealisasikan tanggung jawab 

sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan. Ada lima asas GCG yang harus 

diterapkan perusahaan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan 

yaitu transparansi, akuntabilias, responsibilitas, indepensi serta kewajaran dan 

kesetaraan. Lima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha 

perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (KNKG, 2006). 

Praktik dan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan merupakan 

konsekuensi dari pelaksanaan GCG, di mana salah satu tujuan pelaksanaan GCG 

adalah untuk mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. Selain itu CSR sejalan dengan salah satu asas GCG yaitu 

responsibilitas yang mengaharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. (KNKG, 2006). 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian di bidang pengungkapan CSR dimulai pada akhir tahun 1970-

an. Penelitian awal dilakukan di negara maju oleh Ernst dan Ernst (1978) 

dengan melakukan serangkaian survei untuk 

mengukur tingkat pengungkapan sosial perusahaan dalam 

laporan tahunan 500 perusahaan US Fortune (Naser & Hassan,2013). 
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Penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR telah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

Variabel karakteristik perusahaan yang digunakan seperti 

profitabilitas (Gamerschlag et al., 2011; Mulyadi & Anwar, 2012; Sukcharoensin, 

2012), ukuran KAP (Sallehuddin, 2013; Uyar et al., 2013), leverage (Giannarakis 

et al., 2014), risiko sistematis (Giannarakis, Konteos & Sariannidis, 2014), 

dan tipe industri (Giannarakis et al., 2014). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan menunjukkan selain karakteristik 

perusahaan, tingkat pengungkapan CSR 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 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 CSR. Variabel struktur 

kepemilikan lainnya yang ditambahkan dalam penelitian pengungkapan CSR 

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), 
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kepemilikan institusi (Mulyadi & Anwar, 2012; Soliman et al., 2012), konsentrasi 

kepemilikan (Sufian & Zahan, 2013; Haji, 2013), kepemilikan dispersi 

(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 CSR. Penelitian Roberts (1992) 

menambahkan variabel 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 institusional, dispersi kepemilikan, 

direktur independen, ukuran dewan direksi, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage dan ukuran KAP. 

Milne (1996), Lucyanda dan Siagian (2012), Alkababji (2014), Akbas 

(2014), Kansal, Josh dan Batra (2014), Giannarakis (2014) dan Al-Ajmi et al. 

(2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. Penelitian menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, jenis industri dan profitabilitas sebagai variabel independen. 

Penelitian tersebut juga menambahkan variabel independen lainnya seperti 

leverage dan umur perusahaan (Lucyanda & Siagian, 2012; Akbas, 2014; Kansal 

et al., 2014; Giannarakis, 2014; Al-Ajmi et al., 2015), dewan komisaris, 

kepemilikan manajemen, EPS, kepedulian lingkungan, peluang pertumbuhan 

perusahaan (Lucyanda & Siagian, 2012), reputasi perusahaan (Kansal et al., 2014), 
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dualitas CEO, ukuran dewan, rapat dewan direksi, dewan wanita (Giannarakis, 

2014), kepemilikan pemerintah dan likuiditas (Al-Ajmi et al., 2015). 

Penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2005) dan Bowrin (2013) 

menguji pengaruh direktur independen dan kepemilikan asing terhadap 

pengungkapan CSR. Penelitian Haniffa dan Cooke (2005) menambahkan variabel 

dewan direksi, direktur keuangan, pemegang saham, dualitas CEO, sedangkan 

Bowrin (2013) menambahkan variabel ukuran perusahaan, tipe industri dan 

keanekaragaman jenis kelamin. 

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 CSR. Variabel independen lain ditambah pada 

penelitian, seperti variabel leverage (Rahman & Widyasari, 2008; Pahuja, 2009; 

Khasharmeh & Desoky, 2013; Naser & Hassan, 2013), konsentrasi kepemilikan 

(Ghazali, 2007), kepemilikan manajemen (Ghazali, 2007; Rahman & Widyasari, 

2008), kepemilikan pemerintah (Ghazali, 2007; Pahuja, 2009; Suttipun & Stanton, 

2012; Naser & 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), Said, Zainuddin 

dan Haran (2009), serta Khan, Muttakin dan Siddiqui (2012) tentang pengaruh 
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tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR 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, Said et al. (2009) menambahkan 

variabel ukuran direksi, komite audit dan konstentrasi kepemilikan. Sedangkan 

Khan et al. (2012) menambahkan variabel komite audit. 

Khlif dan Souissi (2010), Mia and Al-Mamun (2011), Rahman et al. 

(2011), Abriyani et al. (2012), Esa dan Ghazali (2012), Chek et al. (2013) dan 

Juhmani (2014) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR dengan menggunakan variabel leverage, ukuran perusahaan 

dan profitabilitas sebagai variabel independen. Penelitian tersebut menambah 

variabel seperti umur perusahaan (Rahman et al., 2011; Juhmani, 2014), KAP 

(Khlif & Souissi, 2010; Juhmani, 2014), dispersi kepemilikan (Khlif & Souissi, 

2010), multinasional (Khlif & Souissi, 2010), komisaris independen (Abriyani et 

al., 2012, Esa & Ghazali, 2012), kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris dan komite audit (Abriyani et al., 2012). 

Khan (2010), Galani et al. (2011), Lungu et al. (2011), Uwuigbe (2011), 

Sufian (2012), Ebiringa et al. (2013), Soliman (2013), Muttakin et al. (2015), Das 

et al. (2015) meneliti pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan CSR. 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 

Anita, Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository ©2016



(Khan, 2010; Das et al., 2015), direktur wanita, kepemilikan asing (Khan, 2010; 

Muttakin et al., 2015), gearing (Khan, 2010), status terdaftar (Galani et al., 2011), 

multinasional (Sufian, 2012), kepemilikan keluarga (Muttakin et al., 2015), 

kepemilikan institusional, dualitas CEO, dan ukuran direksi (Das et al., 2015). 

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik 

finansial terhadap pengungkapan CSR dilakukan oleh Giannarakis (2014) di 

Amerika. 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 CSR seperti dalam sajian gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik 

finansial terhadap pengungkapan CSR, sumber: Giannarakis, 2014. 
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2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan CSR 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki manajemen 

perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa dengan semakin meningkatnya 

jumlah saham yang dimiliki oleh manajer akan menyelaraskan kepentingan 

manajer dengan pemilik perusahaan. Manajemen akan merasakan dampak 

langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka telah menjadi 

pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Dengan memiliki kepentingan 

yang sama dengan pemilik akan meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan 

kinerja manajer sehingga manajer perusahaan akan melakukan kegiatan CSR dan 

mengungkapkan informasi CSR untuk meningkatkan citra sosial perusahaan dan 

memaksimalkan nilai perusahaan, bahkan dengan mengorbankan sumber daya 

untuk aktivitas tersebut (Fraser, 2005 dalam Lucyanda dan Siagian, 2012).  

 Uwuigbe (2011) dan Haji (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki hubungan signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. 

Sedangkan Ghazali (2007) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

hubungan signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian 

tersebut konsisten dengan penelitian Khan, Muttakin dan Siddiqui (2012) serta 

Soliman, Din dan Sakr (2012). 

Penelitian Huafang dan Jianguo (2007) tidak menemukan adanya 

hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan 

Widyasari (2008), Said et al. (2009), Abriyani, Wiryono dan Sumirat (2012), 

Lucyanda dan Siagian (2012) serta Sufian dan Zahan (2013). 
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2.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan CSR 

Kepemilikan institusional adalah jumlah saham yang dimiliki institusi 

atau lembaga. Pemegang saham institusi umumnya memiliki persentase 

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 di mana mereka berinvestasi, tetapi juga dalam strategi, kegiatan, dan 

pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan. Sehingga perusahaan dengan 

kepemilikan institusional yang besar akan melaksanakan CSR dan 

mengungkapkannya pada 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 CSR tersebut (Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007). 

Soliman, Din dan Sakr (2012) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan positif terhadap pegungkapan CSR. Hasil 

penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Abriyani, Wiryono dan Sumirat 

(2012), Wang, Song dan Yao (2013) serta Uyar, Kilic dan Bayyurt (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Lina (2013) serta Ghabayen, Mohamad 

dan Ahmad (2015) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzi, Mahoney, dan Rahman (2007), Mulyadi dan Anwar (2012) 
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dan Shubiri et al. (2012) tidak menemukan hubungan yang signifikan antara 

kepemilikan institusional dengan pengungkapan CSR.  

 

2.6 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan CSR 

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 social. 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 mengungkap-

kan 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 kegiatan sosial 

atau masyarakat dan mengungkapkan kegiatan tersebut dalam laporan tahunan 

(Khan, Muttakin & Siddiqui, 2012). 
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Ghazali (2007), Amran dan Devi (2008), Pahuja (2009), Said et al. 

(2009), Sukcharoensin (2012), Khan, Muttakin dan Siddiqui (2012), Haji (2013), 

serta Muttakin dan Subramaniam (2015) menemukan kepemilikan pemerintah 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. 

Sedangkan hasil penelitian Al-Ajmi et al. (2015) mengungkapkan bahwa 

kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan 

CSR. 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 CSR. 

 

2.7 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan CSR 

Kepemilikan asing adalah jumlah saham yang dimiliki investor asing. 

Tingkat kepemilikan asing yang semakin tinggi menunjukkan pengaruh yang 

lebih besar dari praktek asing. Tren pelaksanaan CSR di negara berkembang telah 

banyak dipengaruhi oleh praktek manajemen gaya barat, di mana mereka 

memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi (Soliman et al., 2012). Sebagian 

besar negara-negara asing memiliki aturan perlindungan lingkungan yang cukup 

ketat. Negara-negara tersebut juga memiliki persyaratan pengungkapan wajib 

untuk mengungkapkan kegiatan CSR di dalam atau di luar laporan keuangan. 

Sehingga 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 
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kebijakan mereka yakni melaksanakan kegiatan sosial dan memastikan informasi 

tersebut dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan (Amran dan Devi, 2008). 

Penelitian yang dilakukan Haniffa dan Cooke (2005), Huafang dan 

Jianguo (2007), Khan (2010), Soliman, Din dan Sakr (2012), Khan, Muttakin dan 

Siddiqui (2012), Bowrin (2013), Muttakin dan Subramaniam (2015) serta 

Muttakin et al. (2015) membuktikan kepemilikan asing berpengaruh signifikan 

positif terhadap pengungkapan CSR. Sebagian tidak dapat membuktikan 

hubungan signifikan antara kepemilikan asing dan pengungkapan CSR (Amran & 

Devi, 2008; Pahuja, 2009; Said et al., 2009; Sufian & Zahan, 2013). 

 

2.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR  

Sejumlah besar studi meneliti hubungan antara tingkat pengungkapan  

CSR dan ukuran perusahaan. Perusahaan-perusahaan besar diharapkan memiliki 

sumber daya keuangan dan manusia untuk mengkompilasi, menganalisis dan 

mengungkapkan informasi CSR lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Dengan 

memiliki sumber daya yang besar, mereka diharapkan dapat membayar jasa 

perusahaan audit internasional besar yang cenderung memaksa pengungkapan 

yang lebih baik daripada perusahaan audit kecil (Naser dan Hassan, 2013). 

Perusahaan besar lebih mungkin untuk terlibat dalam kegiatan yang 

membutuhkan pengungkapan 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 

Anita, Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository ©2016



seperti informasi CSR untuk menjamin pemangku kepentingan sekaligus 

mengurangi biaya agensi yang timbul akibat dari potensi konflik antara 

manajemen dan para 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 Hackston dan Milne (1996) menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghazali 

(2007), Fauzi et al. (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Amran dan Devi (2008), 

Pahuja (2009), Khan (2010), Rahman et al. (2011), Gamerschlag et al. (2011), 

Uwuigbe (2011), Li et al. (2011), Galani et al. (2011), Lucyanda dan Siagian 

(2012), Suttipun dan Stanton (2012), Al-Shubiri et al. (2012), Setyorini dan Ishak 

(2012), Haji (2013), Soliman (2013), Uyar et al. (2013), Bowrin (2013), Akrout 

dan Othman (2013), Wang et al. (2013), Chek at al. (2013), Alkababji (2014), 

Giannarakis (2014), Akbas (2014), Das et al. (2015), Muttakin et al. (2015), 

Muttakin dan Subramaniam (2015), serta Al-Ajmi (2015) yang membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

CSR. 

Roberts (1992) tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara 

ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Widyasari (2008), Khlif dan Souissi 

(2010), Rouf (2011), Esa dan Ghazali (2012), Bayoud et al. (2012), Ebiringa, 
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Yadirichukwu, Chigbu dan Ogochukwu (2013) Kansal et al. (2014), serta 

Juhmani (2014) yang juga tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran 

perusahaan dan pengungkapan CSR. 

  

2.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang telah sering 

digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan sejauh mana pengungkapan CSR 

perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio 

laba bersih terhadap total asset. 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 

kenaikan biaya. Sehingga posisi perusahaan akan menjadi stabil dan kuat untuk 

menghadapi persaingan di pasar (Pahuja, 2009). 

Menurut Pahuja (2009), jika margin laba perusahaan lebih tinggi dari 

pada margin laba industri, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar 

pada perusahaan. Perusahaan akan memilih untuk mengungkapkan informasi 

lebih lanjut untuk menginformasikan kepada publik tentang kegiatan sosial dan 

lingkungan yang dilakukan olehnya. Jika margin laba rendah, maka perusahaan 

tidak dapat diharapkan untuk menghabiskan lebih banyak dana pada kewajiban 

sosial dan juga akan ragu-ragu dalam mengungkapkan hal itu. Dengan demikian, 

sebuah perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi diharapkan untuk 
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mengungkapkan informasi rinci tentang kegiatan CSR dibandingkan perusahaan 

dengan profitabilitas rendah. 

Penelitian yang mengukur hubungan antara profitabilitas dan 

pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang beragam. Pahuja (2009), Khan 

(2010), Uwuigbe (2011), Rouf (2011), Mulyadi dan Anwar (2012), Lucyanda dan 

Siagian (2012), Ebiringa et al.(2013), Soliman (2013), Akrout dan Othman (2013), 

Kansal et al. (2014), Giannarakis (2014), Muttakin et al. (2015) dan Al-Ajmi et al. 

(2015) menemukan pengaruh signifikan positif antara profitabilitas 

dan pengungkapan CSR.  

Sedangkan dalam penelitian Naser dan Hassan (2013), Akbas (2014) 

menemukan hasil yang berbeda.  Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

signifikan negatif antara profitabilitas dan pengungkapan CSR. Sebagian hasil 

penelitian tidak dapat membuktikan adanya hubungan signifikan antara 

profitabilitas dan pengungkapan CSR (Hackston & Milne,1996; Ghazali, 

2007; Amran & Devi, 2008; Rahman & Widyasari, 2008; Khlif & Souissi, 2010; 

Galani et al., 2011; Li et al., 2011; Gamerschlag et al., 2011; Mia & Al-Mamun, 

2011; Rahman et al., 2011; Sufian, 2012; Esa & Ghazali, 2012; Suttipun & 

Stanton, 2012; Uyar et al., 2013; Bowrin, 2013; Chek et al., 2013; Haji, 2013; 

Juhmani, 2014; Alkababji, 2014; Giannarakis, 2014; Das et al., 2015) 

 

2.10 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan CSR 

Leverage adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam 

membiayai kegiatan operasinya (Abriyani, Wiryono & Sumirat, 2012). Leverage 

Anita, Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2016 
UIB Repository ©2016



yang sangat tinggi dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang berisiko. 

Akibatnya ketika leverage meningkat, umumnya perusahaan akan berada di 

bawah tekanan dari kreditur atau bank. Seringkali perusahaan perlu 

mempertahankan rasio leverage pada nilai tertentu. Jika rasio leverage naik terlalu 

tinggi, kemungkinan perusahaan akan melanggar kondisi perjanjian hutang. Oleh 

karena itu, perusahaan cenderung melaporkan laba yang tinggi dengan 

mengurangi biaya termasuk biaya pengungkapan CSR untuk meyakinkan kreditur 

mengenai kondisi kinerja perusahaan dan bahwa perusahaan tidak melanggar 

kondisi perjanjian hutang. 

Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) menunjukkan leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman 

dan Widyasari (2008), Khlif dan Souissi (2010), Mia dan Al-Mamun (2011), 

Rahman et al. (2011), Lucyanda dan Siagian (2012), Setyorini dan Ishak 

(2012), Naser dan Hassan (2013), Haji (2013), Chek et al. (2013), Akbas (2014), 

Giannarakis (2014), Muttakin et al. (2015), serta Al-Ajmi et al. (2015). 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa leverage terbukti 

berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (Uwuigbe & Egbide, 2012; Sukcharoensin, 2012; Akrout & 

Othman, 2013; Chek et al., 2013; Uyar et al., 2013; Giannarakis, 2014; Muttakin 

& Subramaniam, 2015). Sementara Al-Shubiri et al. (2012), Esa dan Ghazali 

(2012), Sedangkan Juhmani (2014) menemukan hubungan signifikan positif 

antara kedua variabel tersebut. 
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2.11 Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan CSR 

Hubungan antara tipe industri dan tingkat pengungkapan CSR telah 

diteliti dalam banyak studi teoritis dan empiris karena fakta bahwa masing-masing 

sektor memiliki beberapa karakteristik khas yang mungkin berhubungan dengan 

risiko kepada masyarakat, tingkat pertumbuhan potensial, pekerjaan, kompetisi 

dan campur tangan pemerintah (Ahmad et al, 2003; Gao et al, 2005 dalam Akbas, 

2014).  

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Ayat 1 tentang 

Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa  perseroan yang menjalankan kegiatan 

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

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan 

untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang 

dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam dan yang dimaksud dengan “perseroan yang 

menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah 

perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi 

kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Karena 

perseroan ini menghabiskan dana dalam jumlah yang signifikan untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perseroan akan 

mengungkapkan informasi CSR yang lebih banyak dalam laporan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan dibandingkan dengan perseroan lainnya.  
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Penelitian yang berkaitan dengan tipe industri kebanyakan mendukung 

bahwa tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibiliy seperti yang dibuktikan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Roberts (1992), Hackston dan Milne (1996),  Amran dan Devi 

(2008), Rahman dan Widyasari (2008), Pahuja (2009), Li et al. (2011), Bayoud et 

al. (2012), Naser dan Hassan (2013), Bowrin (2013), Akbas (2014), Kansal et al. 

(2014) dan Giannarakis (2014). Sementara Ghazali (2007), Fauzi et al. (2007), 

Suttipun dan Stanton (2012), Sukcharoensin (2012), serta Al-Ajmi et al. (2015) 

tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara tipe industri dan 

pengungkapan CSR. 

 

2.12 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR 

Umur perusahaan adalah lama berdirinya suatu perusahaan. 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bersaing 

dalam dunia bisnis yang perlu tantangan. Semakin lama perusahaan didirikan, 

semakin banyak hal yang dipelajari dan semakin banyak perbaikan yang 

dilakukan. Sebagai perusahaan yang beroperasi lebih lama, akan ada lebih 

banyak komunikasi dan tuntutan yang dibutuhkan untuk masyarakat 

luar. Perusahaan akan selalu berusaha untuk memenuhi tuntutan yang 

diberikan dengan mengekspresikan kegiatan sosial mereka dalam laporan 

tahunan. Perusahaan akan berusaha meningkatkan praktek pelaporan keuangan 

mereka dari waktu ke waktu. Semua ini adalah untuk meningkatkan citra 

perusahaan di mata investor dan publik serta untuk keberlangsungan perusahaan. 
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Penelitian yang dilakukan Roberts (1992), Bayoud et al. (2012),  Al-

Shubiri et al. (2012), Muttakin et al. (2015), Muttakin dan Subramaniam (2015) 

menunjukkan adanya hubungan signifikan positif antara umur perusahaan dan 

pengungkapan CSR. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rahman et al. (2011), Sufian (2012), Sukcharoensin (2012), Roberts, Lucyanda 

dan Siagian (2012), Soliman (2013), Uyar et al. (2013), Wang et al. (2013), 

Juhmani (2014), Kansal et al. (2014), Akbas (2014), Das et al. (2015), Al-Ajmi et 

al. (2015), dimana mengungkapkan bahwa umur perusahaan tidak menunjukkan 

hubungan yang signfikan terhadap pengungkapan CSR. 

 

2.13 Pengaruh Ukuran KAP terhadap Pengungkapan CSR 

Ukuran kantor akuntan publik dapat diklasifikasi menjadi KAP 

berukuran besar yaitu KAP yang berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4 

(Pricewaterhouse Coopers, KPMG, Ernst & Young, dan Deloitte & Touche) dan 

KAP berukuran kecil yang tidak berafiliasi dengan perusahaan audit Big 4. 

Menurut Malone et al. (1993) dalam Juhmani (2014), KAP kecil 

mencoba untuk memenuhi tuntutan klien dalam upaya untuk mempertahankan 

klien mereka karena kurangnya kekuatan ekonomi. Sedangkan, KAP besar telah 

berurusan dengan perusahaan multinasional yang melakukan kegiatan usaha 

mereka di seluruh dunia. Oleh karena itu, pekerjaan mereka lebih cenderung 

dipengaruhi oleh standar akuntansi internasional. KAP besar memiliki kekuasaan 

lebih dibandingkan KAP kecil untuk mempengaruhi kliennya sehingga klien 

mereka akan mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan dan non-
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keuangan dalam laporan tahunan mereka, termasuk informasi mengenai CSR. 

Selain itu, KAP besar lebih peduli dengan reputasi mereka, sehingga memerlukan 

pengungkapan yang lebih tinggi dari klien mereka.  

Penelitian Khlif dan Souissi (2010), Uwuigbe (2011), Uwuigbe dan 

Egbide (2012), Sallehuddin (2013), Uyar et al. (2013) dan Juhmani (2014) 

menemukan audit firm berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

CSR. Di sisi lain, Huafang dan Jianguo (2007), Naser dan Hassan (2013), Soliman 

(2013) serta Khasharmeh dan Desoky (2013) tidak menemukan hubungan 

signifikan antara audit firm dan pengungkapan CSR. 

 

2.14 Model Penelitian  

Model penelitian yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan replika 

dari penilitian yang dilakukan oleh Soliman et al. (2012), Naser dan Hassan (2013) 

dan Kansal et al. (2014). Variabel dependen yang ditetapkan dalam model 

penelitian ini adalah pengungkapan CSR. Variabel independen yang ditetapkan 

dalam model penelitian ini adalah kepemilikan manjerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, tipe industri, umur perusahaan dan ukuran KAP. Model 

penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh struktur kepemilikan dan karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

 

2.15 Perumusan Hipotesis 

Dari model penelitian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

H3:  Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

H4:  Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan CSR. 
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H5:  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

H6: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. 

H7: Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan CSR. 

H8: Tipe industri berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. 

H9:  Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

CSR. 

H10: Ukuran KAP berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan CSR. 
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