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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian terdahulu terkait karakteristik perusahaan dan 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) ternyata 

menunjukkan hasil yang beragam, hal ini dikarenakan indeks pengukuran 

pengungkapan CSR dan objek penelitian yang berbeda. Razeed (2010) meneliti 

seluruh perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange pada tahun 2000, 

2004, dan 2008. Pada penelitian ini Razeed menggunakan indeks yang 

dikembangkan dari indeks GRI, KPMG, dan Ceres Principles sebagai indeks 

pengukuran pengungkapan CSR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan dan kinerja ekonomi berpengaruh terhadap pengungkapan CSR di 

internet, sedangkan ukuran kantor auditor berpengaruh negatif. 

 Eddy Rismanda Sembiring (2005) meneliti tentang karakteristik 

perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang 

tecatat pada Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil penelitian ini menunjukkan size, 

profile, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif.  

 Luciana Spica Almilia dan Ikka Retrinasari (2007) meneliti tentang 

analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan dalam laporan 

tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Berdasarkan hasil 

analisis didapat hasil bahwa variabel yang mempengaruhi kelengkapan 
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pengungkapan wajib yaitu variabel rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran 

perusahaan dan status perusahaan.  

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

 Responsibility/CSR) 

 Banyak pendapat yang berusaha mendefinisikan pengertian dari tanggung 

jawab sosial perusahaan atau biasa disebut CSR (Corporate Social 

Responsibility), namun sampai saat ini belum ada definisi yang diterima secara 

universal. Overland (2007) dalam penelitiannya memaparkan definisi CSR dalam 

beberapa versi, antara lain:  

The Commission of The European Union menjelaskan CSR sebagai: 

 ...concept whereby companies integrate social and environmental concerns 

in their operations and in the interaction with their stakeholders on a voluntary 

basis. 

Definisi berikutnya berasal dari The World Business Council for Sustainable 

Development mendefinisikan CSR sebagai: 

 ...the commitment of business to contribute to sustainable economic 

development working with employees, their families, the local community and 

society at large to improve their quality of life. 

Dari dua definisi di atas, secara sederhana CSR dapat diartikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan terhadap stakeholder (pemegang saham, 

karyawan, pemerintah, konsumen, dan masyarakat) atas dampak yang 

ditimbulkan dari kegiatan bisnis perusahaan. 

 Di Indonesia definisi CSR disepadankan dengan Tanggung jawab Sosial dan 

Lingkungan (TSL) dalam UU PT No. 40 tahun 2007, yaitu komitmen perseroan 
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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. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan juga diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 

tentang menanaman modal terkait dengan perusahaan yang terdaftar di pasar 

modal. 

 Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapan di dalam laporan yang 

biasa disebut sebagai sustainability reporting. Sustainability reporting adalah 

pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan 

kinerja organisasi, dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Sustainability reporting meliputi pelaporan mengenai 

ekonomi, lingkungan, dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi (ACCA, 

2004). Sustainability reporting harus menjadi dokumen strategik yang berlevel 

tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang sustainability development 

yang membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya. 

Sedangkan Zhegal & Ahmad (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasikan 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb: 

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

 perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan 

 pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.  

2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.  

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi pemberdayaan terhadap minoritas 

 dan perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab 

 sosial.  
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4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas,  dalam 

 kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.  

5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi.  

 Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga 

tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan tempat 

perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang menyatakan 

bahwa perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat untuk melakukan 

kegiatannya berdasarkan nilai-nilai justice, dan bagaimana perusahaan 

menanggapi berbagai kepentingan kelompok untuk melegitimasi tindakan 

perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa dkk., 2005). Jika terjadi ketidakselarasan 

antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan 

akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan 

hidup perusahaan (Lindblom, 1994, dalam Haniffa dkk, 2005). 

2.2.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga 

disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social 

accounting (Mathews, 1995) atau corporate social responsibility (CSR) 

(Hackston dan Milne, 1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak 

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok 

khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

Hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya 

perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan 

keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan 

tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung 
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jawab yang lebih luas dibandingkan hanya mencari laba untuk pemegang 

saham (Gray et. al., 1987). 

 Menurut Gray, Owen, dan Maunders (1988) dalam Sulistyowati 

(2004), tujuan pengungkapan CSR adalah :  

a. Untuk meningkatkan image perusahaan;  

b. Untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi 

 bahwa terdapat kontrak sosial antara organisasi dengan masyarakat;  

c. Untuk memberikan informasi kepada investor.  

 Sedangkan menurut Sofa (2010), alasan perusahaan melakukan 

pengungkapan CSR adalah :  

a. Internal decision making: Manajemen membutuhkan informasi untuk 

 menentukan efektivitas sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial 

 perusahaan. Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun 

 analisis secara sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali. 

b. Product differentiation: Manajer perusahaan memiliki insentif untuk 

 membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara 

 sosial kepada masyarakat. Akuntansi kontemporer tidak memisahkan 

 pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam 

 laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak peduli sosial akan 

 terlihat lebih sukses daripada perusahaan yang peduli sosial. Hal ini 

 mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk mengungkapkan 

 informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka 

 dari perusahaan lain. 
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c. Enlightened self interest: Perusahaan melakukan pengungkapan untuk 

 menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena 

 mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham 

 perusahaan. 

2.2.2 Indeks Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 (CSRDI) 

 Terdapat beberapa jenis indeks pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, salah satunya adalah GRI (Global Reporting Index) dari Global 

Reporting Initiative yang merupakan lembaga untuk mempromosikan 

standar yang diciptakan dengan memberi arahan bagi perusahaan-

perusahaan dalam menerbitkan laporan berkelanjutan tentang CSRnya. 

Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat 

diterima secara umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan 

sosial dari organisasi. Kerangka ini didesain untuk digunakan oleh berbagai 

organisasi yang berbeda ukuran, sektor, dan lokasinya. Kerangka pelaporan 

GRI mengandung isi bersifat umum dan sektor yang bersifat spesifik, yang 

telah disetujui oleh berbagai pemangku kepentingan di seluruh dunia dan 

dapat diaplikasikan secara umum dalam melaporkan kinerja berkelanjutan 

dari sebuah organisasi.  

 Dalam GRI dijelaskan indikator-indikator tentang beberapa kategori 

CSR, seperti indikator kinerja ekonomi, indikator kinerja lingkungan, 

praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak, hak asasi manusia, serta 

tanggung jawab produk. Menurut Ahmad Nurkhin (2007), indikator yang 

dikemukakan GRI dinilai kurang tepat digunakan dalam penelitian di 
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Indonesia karena item-item dalam kategori GRI cakupannya terlalu dalam 

dan bersifat khusus, sedangkan di Indonesia kegiatan CSR yang dilakukan 

masih bersifat umum. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur 

pengungkapan CSR adalah dengan menggunakan item-item yang terdapat 

dalam jurnal Eddy Rismanda Sembiring tahun 2005, yang menggunakan 

tujuh kategori yaitu, lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. 

Kategori ini diadopsi dari penelitian Hackston dan Milne (1996). Kategori-

kategori tersebut lebih cocok diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan CSR 

yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Ketujuh kategori tersebut 

terbagi dalam 90 item pengungkapan.  

 Berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan 

dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka 

kemudian dilakukan penyesuaian. 12 item dihapuskan karena kurang sesuai 

untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga tinggal tersisa 78 

item pengungkapan. 78 item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan 

masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang 

diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda (Sembiring, 2005). Skala 

pengukuran untuk pengungkapan CSR digunakan pengukuran dengan 

metode checklist. Metode ini mengukur pengungkapan informasi CSR yang 

dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan (annual report) dengan 

memberi skor 1 apabila item pengungkapan yang diharapkan untuk 

diungkapkan perusahaan ada dalam laporan tahunan dan/atau dalam laporan 

keberlanjutan (sustainability report) perusahaan, dan memberi skor 0, jika 
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item pengungkapan yang diharapkan untuk diungkapkan perusahaan tidak 

ada dalam laporan tahunan dan/atau dalam laporan keberlanjutan 

perusahaan.  

2.3 Karakteristik Perusahaan 

 Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang 

membedakannya dari perusahaan lain. Wallace et. al. (1994) dalam Cahyono 

(2010) mengklasifikasikan karakteristik perusahaan dalam 3 katagori berdasarkan 

konteks pelaporan keuangan, yaitu: 

 1. Karakteristik yang berhubungan dengan struktur perusahaan 

Merupakan karakteristik perusahaan yang menjelaskan tentang besarnya 

kekayaan riil perusahaan. Dapat dilihat dari ukuran perusahaan, 

kemampuan melunasi hutang, dan proporsi kepemilikan saham. 

 2. Karakteristik perusahaan dengan kinerja 

Merupakan karakteristik perusahaan yang menjelaskan tentang 

kemampuan perusahaan dalam beroperasi dan menghasilkan keuntungan. 

Contohnya adalah rentabilitas ekonomi, profitabilitas, dan likuiditas 

perusahaan. 

 3. Karakteristik berhubungan dengan pasar perusahaan 

Merupakan karakteristik perusahaan yang menjelaskan keberadaan 

perusahaan sebagai institusi yang berhubungan dengan daya tarik 

perusahaan yang bersifat non-keuangan. Dalam hal ini adalah faktor-

faktor yang mendorong perusahaan untuk berperilakuan tertentu yang 

terkait dengan eksistensi perusahaan. Contoh karakteristik ini adalah tipe 

industri, tipe auditor, dan status perusahaan. 
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 Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor 

kualitas pengungkapan (Lang dan Lundholm, 1993). Dalam penelitian ini 

karakteristik perusahaan yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah 

kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan. 

2.3.1 Kepemilikan Saham Publik 

 Kepemilikan saham publik (public shareholding) adalah proporsi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham 

perusahaan. Pengertian publik disini adalah pihak individu atau institusi 

yang memiliki saham di bawah 5% (< 5%) yang berada di luar manajemen 

dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Semakin besar 

proporsi kepemilikan saham publik, semakin banyak pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan, sehingga semakin banyak pula 

butir-butir informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Semakin 

besar saham yang dimiliki oleh publik, maka akan semakin banyak 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin 

memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta 

dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam 

perusahaan terpenuhi (A’inun Na’im dan Fuad Rakhman, 2000). 

 Kepemilikan saham oleh publik umumnya dapat bertindak sebagai 

pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik 

yang besar (> 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor 

manajemen. Semakin besar kepemilikan publik maka semakin efisien 
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pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai 

pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faizal, 

2004 dalam Arif, 2006). 

 Porsi saham publik diukur dengan rasio jumlah saham yang dimiliki 

publik dengan total saham secara keseluruhan. Rasio ini menunjukkan 

seberapa besar saham perusahaan yang dimiliki oleh publik. Perusahaan 

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan 

pengungkapan CSR yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang 

sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan bahwa biaya keagenan akan meningkat dengan besarnya nilai 

saham yang beredar berkaitan pula dengan proporsi kepemilikan saham 

perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak pemegang saham, maka 

semakin banyak pula pihak yang berkepentingan (Subiyantoro, 2006 dalam 

Bernardi, 2009). 

 Tekanan dari pemilik saham selaku stakeholder membuat manajemen 

perusahaan, selain mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi 

juga harus mengungkapkan CSR pada laporan tahunan perusahaan. Hal 

tersebut menunjukkan kepedulian pemilik saham publik terhadap isu-isu 

sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan 

sebagai isu penting untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan 

(Rustiarini, 2010 dalam Cahyono, 2010). 

 Sedangkan penelitian Susanto (1994) dalam Marwata (2006) dan 

Marwata (2006) meneliti luas pengungkapan sukarela dalam laporan 

tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ, menemukan pemilikan saham 
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oleh publik dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan dengan luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Tingkat kepemilikan yang 

tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak 

investor sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic manajer. 

Perusahaan dengan kepemilikan yang besar (> 5%) mengindikasikan 

kemampuannya untuk memonitor manajemen (Arif, 2006). Hal senada juga 

dikemukan oleh Shleifer and Vishny (1986) dalam Barnae dan Rubin (2005) 

dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau 

pengambilan keputusan perusahaan. 

2.3.2 Leverage 

 Leverage merupakan perbandingan antara hutang dengan aktiva. 

Menurut Bringham dan Houston (2006) rasio-rasio leverage memiliki 

sejumlah implikasi. Pertama, dengan memperoleh dana melalui hutang, para 

pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan 

tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. Kedua, 

kreditor akan melihat pada ekuitas, sebagai suatu batasan keamanan, 

sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh 

pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi oleh 

kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang 

didanai dengan dana dari hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang 

dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan besar. 

 Rasio Debt to Equity (DER) merupakan bagian dari leverage ratio 

yang dimaksudkan untuk mengukur proporsi penggunaan hutang dan 

ekuitas yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. DER 
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mengukur besar kecilnya penggunaan hutang dibandingkan modal sendiri 

perusahaan. Perusahaan yang memiliki nilai DER yang tinggi 

mencerminkan risiko keuangan perusahaan tersebut semakin besar karena 

hutang akan menimbulkan keterikatan yang tetap bagi perusahaan berupa 

kewajiban untuk membayar beban bunga beserta cicilan kewajiban pokok 

secara periodik, dibandingkan dengan perusahaan yang rasio DERnya lebih 

rendah.  

 Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), semakin tinggi tingkat leverage 

perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar 

perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan 

laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka 

manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk 

mengungkapkan CSR. Pelaporan laba sekarang lebih tinggi dilakukan 

perusahaan untuk mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya 

kesalahan teknis (Watts dan Zimmerman, 1990 dalam Deegan, 2004). 

 2.3.3 Likuiditas 

 Likuiditas perusahaan adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan 

melunasi hutang jangka pendeknya. Hasil penelitian Cooke, T.E (1991) 

menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan yang ditunjukan dalam rasio 

likuiditas yang tinggi diharapkan berhubungan dengan pengungkapan yang 

lebih luas. Hal ini didasarkan bahwa perusahaan yang secara keuangan 

sehat, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan informasi CSR 

dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah. Sebaliknya 
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apabila likuiditas dipandang oleh pasar sebagai ukuran kinerja, maka 

perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah perlu mengungkapkan 

informasi yang lebih rinci untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio likuiditas yang tinggi 

(Wallace, R., 1994 dalam Hadi, 2000). 

 Teori legistimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang 

ditunjukkan oleh rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan 

tingkat pengungkapan CSR yang tinggi pula. Hal ini didasarkan pada 

kuatnya keuangan suatu perusahaan akan cenderung memberikan informasi 

yang lebih luas daripada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang 

lemah. Perusahaan dengan tingkat likuiditas rendah akan lebih fokus 

terhadap perbaikan kinerja ekonomi mereka dan memberikan perhatian 

yang rendah terhadap lingkungan (Elijido-Ten, 2004). 

2.3.4 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri 

(Sartono, 1998). Investor jangka panjang akan sangat memperhatikan 

tingkat profitabilitas perusahaan, karena dapat memprediksi tingkat 

keuntungan yang diperoleh dalam bentuk deviden. Analisis profitabilitas 

sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan 

kreditor. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu 

perubahan nilai sekuritas. Sedangkan bagi kreditor, laba dan arus kas 

operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga pokok (Wild et. 

al., 2005). 
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 Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan berbagai rasio, antara lain 

yaitu Gross Profit Margin (GPM) yang mengukur tingkat profitabilitas 

perusahaan dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan atau Return of 

Investment (ROI) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan (Sartono, 1998). Rasio lain 

yang juga menggambarkan profitabilitas perusahaan adalah Return of Equity 

(ROE), ROE memusatkan perhatian pada pengembalian atas ekuitas 

pemegang saham (Brealey et. al., 2008). ROE merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham, sehingga banyak 

digunakan dalam penelitian untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan. 

Penelitian ini menggunakan ROE karena tujuan perusahaan mengungkapkan 

CSR untuk memperoleh keuntungan atau laba demi kelangsungan hidup 

perusahaan.  

 Profitabilitas yang dilaporkan manajemen akan dicermati oleh 

stakeholder karena perusahaan bisa saja mengabaikan CSR untuk menekan 

biaya sehingga mempengaruhi tingkat profitabilitas. Perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi seharusnya mampu melakukan 

pengungkapan yang lebih beragam, termasuk pengungkapan CSR karena 

memiliki sumber daya yang lebih banyak (Meek et. al.). 

2.3.5 Ukuran Perusahaan 

 Brigham dan Houston (2001: 119) mendefinisikan ukuran perusahaan 

sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu 

perusahaan dalam hubungannya dengan struktrur perusahaan. Menurut 
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Ferry dan Jones dalam Jaelani (2001: 79) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Jadi ukuran perusahaan 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar 

kecilnya modal yang digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total 

penjualan yang diperoleh. Oyelere et. al. (2001) menjelaskan bahwa ukuran 

perusahaan adalah proksi untuk sejumlah karakteristik perusahaan sehingga 

tidak mengherankan bahwa berbagai alasan telah dikemukakan dalam 

literatur yang mendukung hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan informasi yang dilakukan. Ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dari total aktiva yang dimiliki perusahaan. Definisi dari 

total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai perusahaan sebagai 

akibat dari transaksi masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat 

ekonomi bagi perusahaan di masa depan (IAI, 2009). 

 Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Terdapat beberapa penjelasan mengenai 

hal tersebut. Untuk mendapatkan legistimasi, perusahaan besar akan 

melakukan aktivitas sosial lebih banyak agar mempunyai pengaruh terhadap 

pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan 

terhadap perusahaan. Teori legistimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat 

bertahan apabila masyarakat disekitar perusahaan merasa bahwa perusahaan 

melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki 

masyarakat (Gray et. al, 1986 dalam Rahma Yuliani, 2003). Selain itu, 

semakin besar perusahaan maka tuntutan stakeholder atas manfaat 

keberadaan perusahaan tersebut cenderung lebih besar. Perusahaan besar 
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akan berusaha mempengaruhi opini publik dan mengurangi tekanan 

stakeholder dengan jalan pengungkapan yang lebih luas dan beragam 

(Cahyono, 2010). Perusahaan besar kemungkinan mengungkapkan lebih 

banyak informasi dibandingkan dengan perusahaan kecil karena perusahaan 

yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public demand akan 

informasi yang lebih tinggi dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil 

(Bernardi, 2009). 

 Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil 

mungkin tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, 

sehingga perlu ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat 

melakukan pengungkapan selengkapnya yang dilakukan perusahaan besar. 

Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat 

dengan perusahaan yang lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati 

dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam 

persaingan sehingga perusahaan kecil cenderung tidak melakukan 

pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai,1971 ; 

Buzby,1975) dalam Marwata (2001). 

2.4 Teori Legitimasi 

Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi 

bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan 

yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan, 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Rosita 

Candra, 2009). Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan 
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legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi 

perkembangan perusahaan ke depan.  

O’Donovan (2000) berpendapat, legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 

diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi 

memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan 

(going concern).  

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang 

diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Ahmad dan Sulaiman, 

2004). Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan 

agar kongruen dengan masyarakat luas. Gray et al (1996:46) dalam Ahmad dan 

Sulaiman (2004) berpendapat bahwa legistimasi merupakan: 

”… ...a systems-oriented view of the organisation and society ...permits us 

to focus on the role of information and disclosure in the relationship between 

organisations, the State, individuals and groups”. 

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), 

pemerintah, individu, dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem 

yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi 

perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. 

Deegan (2004) menyatakan teori legitimasi menjelaskan bahwa organisasi 

berusaha terus-menerus untuk menyakinkan pihak eksternal bahwa mereka 

beroperasi sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku di lingkungan 
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masyarakat masing-masing serta berusaha agar aktivitas yang mereka lakukan 

dilihat oleh pihak eksternal sebagai aktivitas yang legal. 

Teori legitimasi menyatakan bahwa ada kontrak sosial antara organisasi dan 

masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi. Konsep kontrak sosial tidak 

mudah untuk dijelaskan tetapi konsep ini mewakili harapan masyarakat baik 

secara implisit maupun eksplisit tentang bagaimana seharusnya organisasi 

menjalankan kegiatan operasional (Deegan, 2004). Untuk memenuhi kontrak 

sosial ini, menurut Elijido-Ten (2004), teori legitimasi menyarankan perusahaan 

untuk menyeimbangkan antara tujuan finansial dengan norma sosial yang ada. 

Menurut Deegan (2004), kegagalan perusahaan untuk memenuhi harapan 

masyarakat yang berupa kontrak sosial ini akan menimbulkan sanksi dari 

masyarakat, misalnya dalam bentuk pembatasan beroperasi, pembatasan sumber 

daya (modal dan tenaga kerja) yang disediakan, dan pengurangan permintaan atas 

produk dari perusahaan tersebut. 

Terkait dengan teori legitimasi, Chariri (2008) berpendapat bahwa 

organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat 

pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial 

masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua 

sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi 

perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi antara kedua 

sistem nilai tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus 

berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi 

untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori 
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legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan 

tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya 

penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat 

mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi. 

Carroll dan Bucholtz (2003) menyatakan perkembangan tingkat kesadaraan 

dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap 

kesadaran kesehatan lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa legitimasi 

perusahaan dimata stakeholder dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan 

etika dalam bebisinis (business ethic integrity) serta meningkatkan CSR. 

Wibisono (2007) menyatakan bahwa CSR memiliki manfaat untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. 

2.5 Teori Stakeholder 

 Teori lain yang mendasari perlunya pengungkapan informasi lingkungan 

adalah teori stakeholder. Teori stakeholder memiliki dua perspektif, yaitu etika 

(moral) dan manajerial. Perspektif etika beragumen bahwa seluruh stakeholder 

memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus 

mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder. Dari perspektif 

manajerial, teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan menyesuaikan 

kegiatannya dengan ekspektasi stakeholder agar mendapat dukungan dari 

stakeholder untuk mempertahankan eksistensinya. Semakin kuat posisi 
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stakeholder semakin besar tekanan agar perusahaan beradaptasi. Perusahaan tidak 

mampu untuk memenuhi seluruh ekspektasi dari semua stakeholder secara adil, 

sehingga cenderung hanya mengikuti eskpektasi dari stakeholder yang paling kuat 

(Deegan, 2004). 

 Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholders (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, dan pihak lain) (Chairi, 2008). Dengan demikian kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders, semakin powerfull 

stakeholder, maka makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dilihat sebagai media komunikasi 

antara stakeholder dan perusahaan. Teori stakeholder umumnya berkaitan dengan 

cara-cara yang digunakan perusahaan untuk stakeholder (Grey et.al., 1995). 

 Berdasarkan kajian tentang teori stakeholder dan teori legitimasi, dapat 

disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda 

tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi di 

dalam laporan tahunan perusahaan. Teori stakeholder lebih mempertimbangkan 

posisi stakeholder yang dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah yang 

menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak 

mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan tahunan. Sedangkan teori 

legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama 

dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan tahunan 

perusahaan (Fatayaningrum, 2011).  
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2.6 Indeks Saham LQ45 

 Indeks saham LQ45 yaitu 45 perusahaan yang memiliki saham paling 

likuid, yaitu mampu melunasi kewajiban-kewajiban finansialnya pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Indeks LQ45 

menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham 

yang disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus) 

yang akan selalu berubah (Rahayu, 2007: 37 dalam Rosy, 2009). 

2.7 Kerangka Konsep Pemikiran dan Perumusan Hipotesis 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara karakteristik 

perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Variabel karakteristik perusahaan yang digunakan adalah kepemilikan saham 

publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Berikut adalah 

penjelasan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini: 

2.7.1 Pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan 

 tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

 Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga 

akan memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak 

dimiliki oleh publik. Hal ini dikarenakan semakin banyak pemegang saham, 

maka semakin banyak pula pihak yang berkepentingan. Keberadaan pemilik 

saham publik ini sangat berpengaruh terhadap CSR yang dijalankan 

perusahaan (Cahyono, 2009). 

 Puspitasari (2009) dan Amalia (2005) menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan 
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CSR. Hasil yang tidak konsisten ditunjukkan oleh Cahyono (2010) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan lingkungan. Rahajeng (2010) dan Putra (2011) juga 

menunjukkan hasil dimana kepemilikan saham publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang dapat dibangun adalah: 

H1: Kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap 

 pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

 2.7.2 Pengaruh leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

  perusahaan (CSR). 

 Leverage menunjukkan besarnya aktivitas perusahaan yang dibiayai 

dengan hutang. Dalam penelitian ini, tingkat leverage perusahaan diukur 

dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Perusahaan dengan 

tingkat DER yang tinggi artinya perusahaan membiayai sebagian besar 

kegiatan operasionalnya dengan menggunakan hutang, sehingga 

kemungkinan perusahaan melakukan pelanggaran perjanjian hutang akan 

semakin besar. Untuk mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya 

kesalahan teknis, perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba 

sekarang lebih tinggi (Watts dan Zimmerman, 1990 dalam Deegan, 2004). 

Salah satu cara yang ditempuh perusahaan untuk melaporkan laba yang 

lebih tinggi adalah dengan mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pernyataan 

tersebut didukung oleh pendapat Belkaoui dan Karpik (1989), keputusan 

untuk mengungkapkan informasi CSR akan mengikuti suatu pengeluaran 
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untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Perusahaan dengan 

biaya hutang yang tinggi akan mengurangi biaya-biaya lain, termasuk 

mengurangi biaya terkait pengungkapan CSR. Sulkowski et. al. (2010) juga 

menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi cenderung memiliki 

banyak permasalahan hukum dan lingkungan, sehingga akan mengurangi 

pengungkapan CSR dalam laporan tahunannya. 

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

terkait pengaruh leverage terhadap CSR, Sulkowski et. al (2010), Cormier 

dan Magnan (2003), Meek et. al. (1995), Yuen et. al., dan Cahyono (2010) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

CSR. Namun Miranti (2009), Razeed (2010), dan Elijido-Ten (2004) 

menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dibangun adalah: 

H2: Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

 tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

 2.7.3 Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab  

  sosial perusahaan (CSR) 

 Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan 

mendanai operasional perusahaan dan melunasi kewajiban jangka 

pendeknya. Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi cenderung 

melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar 

karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kredibel (Cooke, 

1989). Tetapi di lain pihak, ada pula yang menyatakan bahwa perusahaan 

dengan likuiditas rendah justru akan mengungkapkan lebih banyak 
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informasi kepada pihak eksternal untuk menjelaskan lemahnya kinerja 

manajemen (Wallace, 1994). 

 Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten 

terkait pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR, Andi Kartika 

(2010), Rahajeng (2010), dan Sutomo (2004) yang menyatakan bahwa 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Syarir dan Suhendra (2010) menunjukkan 

bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat dibangun adalah: 

H3: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

 tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

 2.7.4 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab  

  sosial perusahaan (CSR) 

 Profitabilitas merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen 

dalam mengelola kekayaan perusahaan. Dengan profitabilitas yang 

diperoleh perusahaan, maka pihak manajemen dapat menyakinkan para 

investor bahwa kinerja keungan dalam kondisi yang baik. Profitabilitas yang 

dilaporkan manajemen akan dicermati oleh stakeholder karena perusahaan 

bisa saja mengabaikan program-program sosial dan lingkungan untuk 

menekan biaya sehingga memenuhi tingkat profitabilitas. 

 Berdasarkan bonus schemes dalam teori agensi, sudah menjadi praktik 

yang umum dilakukan bahwa manajer diberikan kompensasi atau bonus 

sesuai dengan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan (Deegan, 2004). 

Hal ini memberikan dorongan kepada manajer untuk membuat 
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pengungkapan sukarela karena kekayaan mereka ditentukan oleh kinerja 

perusahaan. Berhubungan dengan kompensasi yang akan diterima, 

pengungkapan lingkungan digunakan oleh manajer perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi untuk menyakinkan para investor atas 

profitabilitas perusahaan serta untuk mendukung keberlangsungan dan 

kompensasi manajemen. 

 Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan lebih fokus 

terhadap perbaikan kinerja ekonomi mereka dan memberikan perhatian 

yang rendah terhadap lingkungan (Elijido-Ten, 2004). Mendukung 

pernyataan tersebut, Meek et. al. (1995) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya yang lebih 

banyak untuk melakukan pengungkapan lingkungan. 

 Razeed (2010), Miranti (2009), dan Cahyono (2010) menunjukkan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

lingkungan, hal ini konsisten dengan penelitian Rahajeng (2010) yang 

menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dengan pengungkapan 

CSR. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Elijido-Ten (2004) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan lingkungan dan Putra (2011), Rahman & Widyasari (2008), 

dan Sembiring (2003) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis yang dapat dibangun adalah: 

H4: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

 tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 
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 2.7.5 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung  

  jawab sosial perusahaan (CSR) 

 Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti oleh 

stakeholders, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki dampak yang 

besar terhadap lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumber bahan baku, 

sumber energi, maupun pengolahan limbah berbahaya. Menurut teori 

stakeholder kegiatan perusahaan tidak hanya berguna bagi kepentingan 

perusahaan, tetapi juga harus memiliki manfaat bagi stakeholder.  

 Teori legistimasi menyatakan bahwa perusahaan dapat bertahan 

apabila masyarakat disekitar perusahaan merasa bahwa perusahaan 

melakukan aktivitas bisnisnya sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki 

masyarakat (Gray et.al, 1986 dalam Rahma Yuliani, 2003). Jadi, untuk 

mendapatkan legitimasi, perusahaan besar akan melakukan aktivitas sosial 

lebih banyak agar mempunyai pengaruh terhadap pihak-pihak internal 

maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. 

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang memadai sehingga 

memungkinkan untuk memberikan informasi yang relevan bagi stakeholder 

dalam jumlah yang lebih banyak dan luas dibandingkan dengan perusahaan 

kecil (Kokubu et. al., 2002). 

 Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa terdapat 

hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan CSR. 

Penelitian tersebut antara lain: Sembiring (2005), Farook & Lanis (2005), 

Reverte (2008), Nurkhin (2009), Murcia & Souza (2009), Yuen et. al. 

(2009), dan Waryanto (2010). Hasil tidak konsisten ditunjukkan Miranti 
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(2009), Elijido-Ten (2004), dan Permatasari (2009) yang mana 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang dapat 

dibangun adalah: 

H5: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

 tanggung  jawab sosial perusahaan (CSR). 

Gambar 2.1 Kerangka konsep pemikiran 
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2.8 Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.2 Kerangka berpikir 
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