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BAB III 
KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 

3.1  Kerangka Konseptual 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang membutuhkan, 

seperti masyarakat, pemegang saham, pemerintah, karyawan, dan calon 

investor. Perusahaan yang melaksanakan dan mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan berarti perusahaan tersebut ikut dalam 

pelaksanaan pelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Perusahaan ini 

tidak hanya memikirkan laba untuk jangka pendek, tetapi juga memikirkan 

laba untuk jangka panjang. Semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan, diharapkan semakin dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah menciptakan nilai tambah 

perusahaan bagi stakeholders. Jika penerapan kualitas tata kelola 

perusahaan tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan calon 

investor terhadap perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan 

sesuai harga yang pantas. Jika hal ini terjadi, kinerja keuangan perusahaan 

akan meningkat. Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 
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3.2  Perumusan Hipotesis 

3.2.1  Tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja keuangan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 

komunikasi dari dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan 

terhadap masyarakat. Kewajiban perusahaan atas tanggung jawab sosial 

perusahaan diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseron 

Terbatas. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mendukung hubungan antara 

perusahaan dengan masyarakat agar serasi, seimbang, sesuai dengan 

lingkungan, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tujuan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah mewujudkan pembangunan ekonomi 

yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya. 

Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh para stakeholdersnya (Devina, et al. 2004). Ghozali dan  Chariri 

(2007)  menyatakan  bahwa  dalam  stakeholders  theory, perusahaan bukanlah 

entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus  

memberikan manfaat bagi  stakeholdersnya (pemegang saham kreditor, 

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dijadikan alat manajemen 

untuk mengelola kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kelompok 

stakeholders. Oleh karena itu, manajer menggunakan kebutuhan informasi ini 

dalam mengelola stakeholders agar mendapatkan dukungan oleh para 

stakeholders yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

(Gray, et al. 1996). 
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Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan untuk membangun, 

mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi perusahaan dari sisi ekonomi dan 

politis. 

Menurut Harjoto dan Hoje (2007), pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Almilia 

dan Wijayanto (2007) menemukan adanya pengaruh positif pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hal ini 

memberikan penjelasan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan memberikan akibat pada kinerja keuangan pada perusahaan yang 

tercermin pada tingkat return tahunan perusahaan. 

Tsoutsoura (2004) melakukan pengujian pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja keuangan (ROE, ROA, ROS) pada 422 perusahaan 

di Amerika. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Fiori, et al. (2007) 

meneliti pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan menggunakan harga pasar saham dengan variabel kontrol 

Debt/Equity Ratio, ROE dan  Beta levered. Penelitian dilakukan pada 

perusahaan di Italy ini dengan sampel 25 perusahaan dan periode penelitian 

2004-2006. Hasil empirisnya menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan 

tidak memengaruhi kinerja keuangan perusahanaan. 

Penelitian Titisari et al. (2010) yang menguji pengaruh tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan stock return, 

baik tanggung jawab sosial perusahaan secara keseluruhan maupun 

berdasarkan pada parameternya (environment, employment, dan community) 
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menunjukkan variabel environment dan community berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan, sedangkan parameter employment justru berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan. 

 

3.2.2  Tanggung Jawab Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan, dan Kinerja 

Keuangan. 

Menurut Gray et al. (2001) pengungkapan didefinisikan sebagai suatu 

proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah 

seputar social accountability yang dapat dipertanggungjawabkan dalam media-

media, seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan-iklan yang 

berorientasi sosial. Oleh karena itu, perusahaan dengan environtmental 

performance yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu 

lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang environmental 

performancenya lebih buruk.  

Dengan menerapkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

diharapkan perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan 

memaksimumkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan mengharapkan akan mendapat respon positif oleh para 

pelaku pasar. Selain itu, diharapkan pula investor mempertimbangkan informasi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan 
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perusahaan sehingga dalam pengambilan keputusan investor tidak semata-mata 

mendasarkan pada informasi laba saja. Laporan tahunan merupakan salah satu 

media yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi langsung dengan 

para investor. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan 

memberikan informasi tambahan kepada para investor selain dari yang sudah 

tercakup dalam laba akuntansi. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu wujud 

pelaksanaan tata kelola perusahaan (corporate governance). Tata kelola 

perusahaan maupun tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja finansial. Perusahaan yang telah menerapkan tata kelola 

perusahaan seharusnya juga melakukan penerapan tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar kegiatan perusahaan. 

Dengan kata lain, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung 

jawab perusahaan untuk tujuan eksternal. Selanjutnya, tata kelola perusahaan 

merupakan tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak lain yang 

berkepentingan atas kegiatan ekonomi dan segala dampaknya ketika 

pengendalian perusahaan  tidak lagi dilakukan principal, maka permasalahan 

yang muncul adalah potensi konflik dalam hubungan antara pemilik (principal) 

dengan pengelola (agent) seperti yang dinyatakan dalam teori agensi bahwa 

dalam suatu organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas 

pengendalian dengan aktivitas operasional. Dengan kata lain, tata kelola 

perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan untuk tujuan internal.   
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Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  telah dilakukan oleh Said et 

al. (2009) di Malaysia. Hasil dari penelitian tersebut, menemukan bukti bahwa 

kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit (indikator dari corporate 

governance) berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Akhtaruddin et al. (2009) melakukan penelitian tentang pengaruh 

corporate governance (yang di ukur dengan jumlah dewan komisaris dan 

proporsi direktur) terhadap pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa corporate governance (jumlah dewan komisaris dan 

kepemilikan institusional) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Tujuan pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia bertujuan 

mendorong kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan pelestarian lingkungan sekitarnya sehingga dapat terjaga 

pelestarian lingkungan yang berkesinambungan untuk jangka waktu yang 

panjang.  

Klapper dan Love (2002) serta Leng (2004) menemukan adanya 

hubungan positif antara tata kelola perusahaan dengan kinerja perusahaan. 

Gruszczynski (2006) menemukan bahwa penerapan tata kelola perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian 

Brown and Caylor (2004) menunjukkan bahwa tata kelola berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Darmawati et al. (2005) menemukan bahwa tata 

kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian 

Setiyowati (2011) meneliti pengaruh pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan dengan mekanisme tata kelola sebagai 

moderasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial 



60 

 

perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur  dengan ROA. 

Dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

moderasi terbukti memperkuat pengaruh penerapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja finansial. Sementara itu, komite audit dan 

kepemilikan manajerial tidak terbukti sebagai variabel moderasi karena tidak 

memperkuat atau memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya, hasil penelitian Hastuti (2005) 

menemukan bahwa tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Selain itu, penelitian Trisnanigsih (2007) menemukan hasil bahwa 

tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan bukti-bukti empiris di atas, diindikasikan bahwa 

penerapan tata kelola perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi 

yang akan memperkuat atau memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hartono (2010:142) menyatakan 

variabel moderasi dapat diidentifikasi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya 

yang mempunyai simpulan hubungan kausal yang hasilnya bertentangan, baik 

bertentangan signifikansinya maupun arahnya. Hal yang demikian juga terjadi 

pada variabel tata kelola perusahaan, hasil penelitian sebelumnya juga 

mengalami pertentangan, yaitu hasil penelitiannya ada yang berhubungan positif 

dan ada yang tidak berpengaruh. Begitupun hasil penelitian sebelumnya dari 

variabel tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan juga 

hasilnya bertentangan. Oleh karena itu, semakin kuat penerapan tata kelola 

perusahaan dalam suatu perusahaan, maka diharapkan dapat memoderasi 

pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan yang nantinya akan berdampak 

pula terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kondisi yang seperti itu, maka 



61 

 

menempatkan variabel tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi yang 

akan memperkuat atau memperlemah pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena dengan adanya tata 

kelola perusahaan diharapkan kinerja keuangan perusahaan akan semakin 

meningkat. 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, maka semakin tinggi 

kinerja keuangan perusahaan. 


