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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan  

Jensen dan Mecking (1976) menyatakan bahwa  hubungan  keagenan  

dianggap sebagai suatu kontrak, dimana satu atau beberapa orang 

(pemberi kerja atau  principal) mempekerjakan orang  lain  (agent)  untuk  

melaksanakan sejumlah jasa atas nama principal dan mendelegasikan  

wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen untuk membuat  

keputusan yang terbaik bagi principal. Beberapa tujuan dari teori agensi  

adalah pertama, untuk meningkatkan kemampuan pengambilan  

keputusan bagi principal maupun agen dalam  mengevaluasi  lingkungan  

(The belief  revision role). Kedua, untuk mengevaluasi hasil keputusan  

yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil kontrak  

kerja antara prinsipal. 

Yip et al (2011) menyatakan bahwa pihak principal mempunyai 

keinginan memperoleh pengungkapan CSR yang sebanyak-banyak 

sedangkan bagi pihak manajemen mempunyai pertimbangan atas biaya 

dan manfaat ketika mengambil keputusan melaksanakan pengungkapan. 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengungkapan terkait aspek politik 

diistilahkan dengan political visibility. Biaya-biaya ini merupakan biaya 

ekternal perusahan timbul dari pandangan kecemasan, tekanan politik 
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masyarakat, lingkungan, serta pemerintah dari aktivitas operasional 

perusahaan. 

Biaya pengawasan (monitoring cost) merupakan biaya untuk 

mengawasi perilaku agen dengan melaporkan secara akurat atas semua 

aktivitas yang telah ditugaskan oleh prinsipal  bahwa agen telah bertindak 

sesuai dengan kepentingan prinsipal atau tidak. Pengawasan atau 

monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya 

dalam bentuk biaya audit.  Biaya audit ini merupakan salah satu dari 

agency cost (Jensen dan Meckling, 1976). 

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang melakukan pengungkapan 

informasi tanggung jawab sosia dalam hal ini adalah corporate 

environmental disclosure memiliki  tujuan untuk membangun image positif 

terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian  dari masyarakat. Dalam 

rangka memberikan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan  

memerlukan biaya, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan 

menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan 

dan biaya kontrak yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan 

cenderung untukmengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. 

Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan 

berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan 

corporate environmental disclosure sebagai tindakan CSR. Corporate 

environmental disclosure merupakan sinyal yang dapat mengalihkan 

perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu 
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lainnya dan sebagai hasilnya harga saham dipasar modal akan meningkat 

seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi 

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan( Rochlinasari, 2016). 

2. Teori stakeholder 

Teori Stakeholder (stakeholder theory) menyatakan bahwa  

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi  

stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Yulfaida, 2012). 

Teori stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh 

melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana.Teori ini menyatakan 

bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan 

informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, 

melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi  

sesungguhnya atau yang  diakui oleh stakeholder. Teori stakeholder 

memiliki  bidang etika  (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen 

bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan secara adil 

oleh organisasi, danmanajer harus mengelola organisasi untuk 

keuntungan seluruh stakeholder( Rochlinasari, 2016). 
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Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas  perusahaan  juga 

mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat 

stakeholder, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan 

stakeholder. Pengungkapan sosial dan lingkungankemudian dipandang 

sebagai dialog antara perusahaan dengan stakeholder. Beberapa alasan 

yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan 

stakeholder, yaitu: Pertama, isu lingkungan melibatkan kepentingan 

berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas 

hidup mereka. Kedua, dalam era globalisasi telah mendorong produk-

produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan. 

Ketiga, para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk 

memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan 

program  lingkungan. Keempat, LSM dan pencinta lingkungan makin 

banyak dalam mengkritik perusahaan perusahaan yang kurang peduli 

terhadap lingkungan ( Rochlinasari, 2016). 

Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajer korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan 

melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan 

hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, 

tujuan yang lebih luas dari teori stakeholder adalah untuk menolong 

manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-

aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi stakeholder. 
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Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa 

yang akan terjadi ketika korporasidan stakeholder menjalankan hubungan 

mereka ( Rochlinasari, 2016). 

3. Teori legitimasi 

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori stakeholder. Teori 

legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari 

cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang 

berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, suatu 

perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika  

manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan 

komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 

kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat di mana  perusahaan  

tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan 

sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya 

organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, 

namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini  menuntut  perusahaan 

untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi. Jika 

perusahaan merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan maka dapat 

mengambil beberapa strategi perlawanan, yaitu: Pertama, perusahaan 

dapat berupaya untuk mendidik dan menginformasikan kepada 

stakeholder mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Kedua, 

perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan stakeholder tanpa 

mengganti perilaku perusahaan. Ketiga, perusahaan dapat berupaya untuk 
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memanipulasi persepsi stakeholder dengan cara membelokkan perhatian 

stakeholder dari isu yang menjadi perhatian  kepada isu lain yang 

berkaitan dan menarik. Keempat, perusahaan dapat berupaya untuk 

mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja 

(performance) perusahaaan ( Rochlinasari, 2016). 

Dalam teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan 

menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan 

nilai sosial. Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan 

(disclosure) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan 

disclosure untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai 

sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan 

keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi. Sejumlah studi 

terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela  

laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan 

sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon 

tekanan publik. 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 keuangan perusahaan. 

Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang  

dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi 

pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan  atau tidak 

mengungkapkan  suatu informasi di dalam  laporan keuangan. Sedangkan  
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teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai  

dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di 

dalam laporan keuangan. 

4. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif adalah ekspresi dari teori ekonomi non-

klasik.Yang mendasarinya adalah kepercayaan dalam teori pilihan 

rasional yaitu, bahan kepentingan biasanya di sebut perilaku sebagai 

oportunistik yang menjadi dasar untuk semua kegiatan ekonomi. Oleh 

karena itu dalam teori akuntansi positif, kepentingan (perilaku 

oportunistic) adalah alasan untuk pilihan metode akuntansi dan teknik 

serta keputusan kebijakan. Teori ini mengungkapkan tiga hipotesis, yaitu 

the bonus plan hypothesis, debt/equity hypotesis, dan political cost 

hypothesis (Watts dan Zimmerman, 1990). 

Teori akuntansi positif dapat dipergunakan sebagai landasan dalam 

menjelaskan hubungan antara political visibility terhadap pengungkapan 

CSR. Teori tersebut menyatakan makin besar political visibility yang 

ditemui oleh perusahaan maka makin tinggi cost yang dibutuhkan dalam 

mengungkapkan CSR yang menjadikan laba periode berjalan disajikan 

lebih rendah (Setyorini and Ishak, 2012). 

5. Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Definisi corporate social responsibility 

Corporate Social Responsibility merupakan  suatu bentuk 

kepedulian sosial sebuah perusahaan untuk melayani kepentingan 
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organisasi maupun kepentingan publik eksternal. Corporate Social 

Responsibility juga dapat diartikan sebagai komitmen perusahaan  

untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi  

sosial, ekonomi serta lingkungan (Tamba, 2011). 

CSR didefinisikan sebagai suatu komitmen yang berkelanjutan 

oleh para pembisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi 

pada pengembangan ekonomi, bahkan meningkatkan kualitas hidup 

bagi tenaga kerja dan keluarganya dan masyarakat luas. 

Menurut World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia 

usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat 

luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta 

seluruh keluarganya. 

Tujuan dari adanya CSR yaitu sebagai wujud tanggung jawab 

sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang  

ditimbulkannya. Kondisi dunia yang tidak menentu  seperti  terjadinya  

global warming, kemiskinan yang semakin meningkat serta  

memburuknya kesehatan masyarakat memicu perusahaan untuk 

melakukan tanggung jawabnya (Tamba, 2011). 
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b. Manfaat corporate social Responsibility 

Pada dasarnya dengan menerapkan CSR ada banyak manfaat yang akan 

di terima oleh perusahaan.Menurut Fahmi (2014) manfaat tersebut 

terdapat antara lain: 

1) Mempertahankan dan mendongkrak reputasi/ citra perusahaan. 

2) Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3) Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 

4) Melebarkan akes sumber daya bagi operasional usaha. 

5) Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6) Mereduksi biaya,misal terkait dampak pembuangan limbah. 

7) Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 

8) Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9) Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan. 

c. Prinsip- prinsip CSR 

Prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial  yang  menjadi  dasar  

bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam  

pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial menurut 

ISO 26000 meliputi: 

1) Kepatuhan kepada hukum 

2) Menghormati instrumen/badan-badan internasional 

3) Menghormati stakeholders dan kepentingannya 

4) Akuntabilitas 

5) Transparansi 
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6) Perilaku yang beretika 

7) Melakukan tindakan pencegahan 

8) Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia 

6.  Luas pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan (disclosure) mengandung arti tidak 

menyembunyikan atau menutupi sesuatu kaitannya dalam laporan  

keuangan, mengandung arti bahwa laporan keuangan harus 

memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil 

aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian, informasi tersebut harus 

lengkap, jelas, serta mampu menggambarkan secara tepat, mengenai 

kejadian-kejadian ekonomi yang  berpengaruh  terhadap  hasil  operasi  

unit usaha (Laksmitaningrum, 2013). 

Pengungkapan dalam laporan keuangan dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib 

adalah ketentuan yang harus diikuti oleh setiap perusahaan atau 

institusi yang berisi tentang hal-hal yang harus dicantumkan dalam 

laporan keuangan menurut standar yang berlaku. Sebaliknya, 

pengungkapan yang bersifat sukarela ini tidak disyaratkan oleh 

standar, tetapi dianjurkan dan akan memberi nilai tambah bagi 

perusahaan yang melakukannya. Sehingga keberhasilan perusahaan 

tidak hanya pada laba saja tetapi juga ditentukan pada kepedulian 

perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya (Nadiah, 2012). 
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Menurut Global Reporting Initiative (GRI) dalam konten analisis 

terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, 

yang terdiri dari:  

1. Ekonomi  

Tema iniberisi meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar, 

dampak ekonomi tidak langsung, dan praktek pengadaan. 

2. Lingkungan  

Tema ini berisi meliputi aspek lingkungan daribahan, energi, air, 

keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah, produk dan jasa, 

kepatuhan, transportasi, assesmen pemasok atas lingkungan, 

mekanisme pengaduan masalah lingkungan dan lainya. 

3. Praktek ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja 

Tema ini berisi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang 

dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut  meliputi: kepegawaian, 

hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja VV, pelatihan 

dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan 

remunerasi perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok terkait praktik 

ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. 

4. Hak Asasi Manusia  

Tema ini berisi meliputi aspek hak asasi manusia yang terdiri dari 

investasi, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian kerja 

bersama, pekerja anak, pekerja paksa atau wajib kerja, praktik 
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pengamanan, hak adat, asesmen, asesmen pemasok atas hak asasi 

manusia, mekanisme pengduan masalah hak asasi manusia.  

5. Masyarakat 

Tema ini mencakup masyarakat lokal, anti korupsi, kebijakan 

publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas dampak 

terhadap masyarakat dan mekanisme pengaduan terhadap masyarakat. 

6. Tanggung jawab atas Produk   

Tema ini berisi meliputi kesehatan keselamatan pelanggan, 

pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan, 

dan kepatuhan. 

Suwardjono (2006) menyatakan  bahwa  pengungkapan  laporan 

keuangan memiliki tiga tujuan, yaitu : Pertama, tujuan melindungi 

(proactive) yaitu tujuan melindungi ditujukan  terutama  bagi  pemakai  

laporan keuangan  yang  kurang  memahami  substansi  ekonomi  yang 

melandasi suatu pos statemen keuangan. Pemakai laporan keuangan  

perlu dilindungi dari perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil  

dan terbuka dalam penyajian laporan keuangan. Tujuan melindungi  

biasanya dilakukan oleh badan atau pihak yang mempunyai  

wewenang untuk mengatur perusahaan seperti Securities  Exchange  

Comission (SEC). Kedua, tujuan informatif  (Informative) yaitu tujuan 

informatif  didasarkan pada asumsi bahwa pemakai laporan keuangan 

mempunyai pengetahuan yang cukup untuk membaca laporan 

keuangan. Tujuan informatif lebih bersifat membantu pemakai laporan 
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keuangan dalam hal keefektifan dalam pengambilan keputusan.  

Ketiga, tujuan kebutuhan khusus (differential) yaitu tujuan kebutuhan 

khusus merupakan gabungan antara tujuan perlindungan dan tujuan  

informatif. Jadi, apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi 

dengan apa yang dipandang berguna  bagi  pemakai  yang  dituju. 

Sebaliknya, untuk tujuan pengawasan informasi tertentu harus 

disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan  peraturan  yang  

menuntut pengungkapan secara rinci.   

7. Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan perusahaan adalah struktur kepemilikan 

saham suatu perusahaan, yaitu perbandingan jumlah saham yang 

dimiliki oleh “orang dalam” perusahaan dengan jumlah saham yang 

dimiliki oleh investor (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan saham di 

bagi menjadi tiga yaitu: 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah suatu kondisi yang 

menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dan menjadi 

pemegang saham dalam suatu perusahaan (Tamba, 2011). 

Kepemilikan manajerial biasanya dimiliki oleh mereka yang duduk 

di posisi dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Adanya 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan 

suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh 

manajemen. 
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Kepemilikan manajerial memperoleh keuntungan khusus atas 

biaya CSR dari pemegang saham lainnya, struktur kepemilikan 

modal harus memegang peranan dalam penetapan jumlah 

pengeluaran CSR. Sembiring (2005) menyatakan tingkat 

kepemilikan manajemen yang tinggi cenderung untuk tetap 

bertahan, dimana manajemen dapat melakukan program CSR 

dengan mudah, semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, 

semakin tinggi pula untuk melakukan program CSR.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa berdasarkan 

teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dengan 

pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa 

disebut agency conflic. Konflik kepentingan yang sangat potensial 

ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan 

guna melindungi kepentingan pemegang saham. Konflik 

kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar 

ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. 

Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan 

kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. 

Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam 

perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak 

dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan 

mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk 
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meningkatkan image perusahaan, meskipun manajer harus 

mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. 

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

bahwa pihak - pihak yang berbentuk institusi, seperti yayasan, bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT), dan institusi lainnya sebagai pihak yang 

memiliki saham dan menjadi pemegang.Institusi biasanya dapat 

menguasai mayoritas saham karena institusi memiliki sumber daya 

yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh 

karena itu, pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap 

kebijakan manajemen secara lebih kuat dibandingkan dengan 

pemegang saham lainnya. Peningkatan kepemilikan institusional 

menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen. 

Semakin besar insitusional ownership maka semakin kuat kendali 

yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan (Tamba, 2011). 

Hal tersebut akan meminimalisir biaya keagenan, karena dengan 

meningkatnya kepemilikan institusional, maka semakin bertambah 

pula institusi yang mengawasi agen (Jensen dan Meckling, 1976). 

Struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar 

biasanya mempunyai prosentase kepemilikan lebih 50%, sehingga 

pemilik perusahaan dari luar perusahaan mempunyai kekuatan yang 

besar dalam mempengaruhi kondisi dan hasil kerja perusahaan. 
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Dengan adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar maka akan 

mengubah pengelolaan oleh perusahaan yang semula berjalan dengan 

sekehendak hati menjadi perusahaan yang berjalan dengan 

pengawasan. Akibatnya keleluasaan menajemen menjadi terbatas. 

c. Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing dijelaskan oleh Undang-undang No. 25 Tahun 

2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan 

warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang 

melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. 

Kepemilikan asing adalah jumlah presentase hak suara yang dimiliki 

oleh orang asing. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator presentase jumlah saham yang dimiliki pihak asing dari 

seluruh modal saham yangberedar. 

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan 

dan jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh perorangan, badan 

hukum, pemerintah serta bagian – bagiannya yang berstatus luar 

negeri (Tamba, 2011). Perusahaan yang sebagian besar sahamnya 

dimiliki secara asing cenderung mengungkapkan informasi CSR lebih 

luas. Hal ini disebabkan karena (Tamba, 2011):  

1) Perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang baik dalam 

bidang akuntansi dari perusahaan induk yang terdapat di luar 

negeri. 

Pengaruh Struktur Kepemilikan…, Erni Nurtiyastuti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 

32 
 

2) Perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang 

lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan 

perusahaan induk. 

3) Kemungkinan permintaan yang lebih besar dari pihak eksternal 

(pemasok, pelanggan, maupun masyarakat umum) terhadap 

perusahaan asing. 

Menurut teori legitimasi, apabila perusahaan memiliki kontrak 

dengan foreign  stakeholders, baik dalam ownership dan trade, maka 

stakeholder akan lebih mendukung perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi kepemilikan asing dalam suatu 

perusahaan, maka tingkat pengungkapan CSR juga akan semakin 

tinggi. 

8. Political Visibility 

Semakin besar political visibility yang dihadapi oleh perusahaan, 

maka manager akan memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa 

depan. Dengan demikian semakin tinggi political visibility yang 

dihadapi perusahaan maka perusahaan akan semakin banyak 

mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial sehingga 

laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah (Watt dan Zimmerman, 

1990). Political visibility perusahaan biasanya diukur dengan size yang 

lebih besar, mempunyai intensitas modal yang lebih besar dan 
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sistematis pasar yang tinggi. Keputusan untuk mengungkapkan 

informasi tanggung jawab sosial akan di ikuti oleh suatu pembiayaan 

untuk aktivitas sosial yang bagaimanapun akan menurunkan 

pendapatan perusahaan. Political visibility diproksikan dengan size 

(ukuran perusahaan) dan tipe industri. 

Pada perusahaan besar biasanya melakukan perencanaan berupa 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan dari aktivitas pengungkapan sosial 

(political visibility), penyiapan informasi pengungkapan sosial secara 

detail, dan merencanakan resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. 

Sehingga perusahaan besar mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan kecil, ini dibuktikan bahwa tindakan-

tindakan yang dilakukan perusahaan besar memungkinkan perusahaan 

tersebut untuk memperoleh keuntungan melalui pengungkapan sosial 

yang bermanfaat dan dapat memberikan fasilitas informasi kepada 

pemegang saham di pasar modal. 

a. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan (corporate size) merupakan suatu skala 

yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu 

entitas bisnis. Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. 

Perusahaan besar lebih memiliki respon yang tinggi untuk 

memperoleh kelonggaran dari legislatif dan agensi pelaksana 

berkenaan dengan pembebanan dan pemenuhan standart CSR. 
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Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kebiasaan perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan CSR antara pengungkapan 

sukarela (voluntary disclosure) dan mandatory disclosure. 

Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi sosial atau tanggung jawab sosial lebih banyak dari pada 

perusahaan kecil. Hal ini dapat dijelaskan secara teoritis bahwa 

perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang tidak lepas dari 

risiko tekanan politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan 

kecil. Tekanan politis ialah tekanan untuk entitas bisnis yang 

banyak disoroti oleh masyarakat luas agar lebih mengungkapkan 

tanggung jawab sosial atas aktivitas usahanya terhadap lingkungan 

sekitarnya. Adanya pengungkapan aktivitas sosial yang lebih besar 

merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan, sehingga 

perusahaan dalam waktu jangka panjang akan terhindar dari biaya 

yang sangat besar akibat tuntutan masyarakat (Hackston dan milne, 

1996). 

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(mediumsize), dan perusahaan kecil (small firm). Ukuran 

perusahaan ini didasarkan pada total aset perusahaan yang dimiliki, 

total sumber daya yang dimiliki, volume penjualan, kapitalisasi 

pasar. Pengelompokkan perusahaan atas dasar skala operasi (besar 

atau kecil) dapat dipakai oleh investor sebagai salah satu variabel 
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dalam menentukan keputusan investasi. Semakin besar ukuran 

perusahaan maka sumber informasi perusahaan tersedia semakin 

luas dan mudah diakses oleh publik. 

b. Tipe Industri 

Para peneliti sosial tertarik untuk melakukan pengujian 

terhadap pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang 

memiliki perbedaan karakteristik. Salah satu perbedaan 

karakteristik yang menjadi perhatian adalah tipe industri. Tipe 

industri adalah sejenis entitas bisnis berdasarkan sektor usaha yang 

digerakkannya.Tipe industri diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu tipe industri high-profile dan tipe industri low-profile. 

Angraini (2006) menjelaskan bahwa tipe industri high-profile 

merupakan perusahaan yang mempunyai tingkat sensivitas yang 

tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko politik yang tinggi atau 

tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut membuat 

perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat 

luas mengenai aktivitas usaha yang digeraknya. Sedangkan, tipe 

industri low-profile merupakan perusahaan yang mempunyai 

tingkat consumer visibility, tingkat risiko politik, dan tingkat 

kompetisi yang rendah, sehingga tidak terlalu mendapat sorotan 

dari masyarakat luas mengenai aktivitas yang digerakannya, 

meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan 

melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil 
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produksinya. Adapun perusahaan yang termasuk dalam kelompok 

industri low-profle terdiri dari bangunan, keuangan dan perbankan, 

supplier peralatan medis, property, retailer, tekstil dan produk 

teksril, produk personal, dan produk rumah tangga. 

Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan industri yang high-

profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko 

politis yang tinggi atau menghadapi persaingan yang tinggi. 

Hackston dan Milne (1996) mengatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki aktivitas ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti 

industri ekstraktif, lebih mungkin mengungkapkan informasi 

mengenai dampak lingkungan dibandingkan industri yang lain. 

Perusahan-perusahaan high profile, pada umumnya merupakan 

perusahaan yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena 

aktivitas operasinya memiliki potensi untuk bersinggungan dengan 

kepentingan luas. Masyarakat umumnya lebih sensitif terhadap tipe 

industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan proses 

produksi dan hasil produksi dapat membawa dampak yang besar 

bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

Hackston dan Milne (1996) perusahaan yang terklasifikasi dalam 

kelompok industri high-profile antara lain perusahaan perminyakan 

dan pertambangan lain, kimia, hutan, kertas, otomotif, 

penerbangan, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan 
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minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), enggenering, 

kesehatan serta transportasi dan pariwisata. 

9. Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar  

perusahaan pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan  

yang  mempunyai  tingkat leverage  yang tinggi berarti sangat tergantung 

pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan  

yang mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai  

asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan dengan  

demikian menggambarkan resiko keuangan perusahaan (Sembiring, 

2005).  

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio  

leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak  informasi,  

karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu 

lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). 

F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitia

n 

Variabel Hasil 

1 Dewi 

Yulfaida 

(2012) 

Pengaruh 

size, 

profitabilitas, 

profile, 

leverage dan 

ukuran dewan 

komisaris 

size, 

profitabilitas, 

profile, 

leverage dan 

ukuran dewan 

komisaris. 

Size, 

profitabilitas,pro

file danukuran 

dewan komisaris 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 
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terhadap 

pengungkapa

n tanggung 

jawab sosial 

pada 

perusahaan 

manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia 

tanggungjawab 

sosial 

perusahaan. 

Sedangngkan 

leverage,  tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

sosial 

perusahaan. 

2 Ari Ben 

Lahan 

(2012) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

dan kinerja 

keuangan 

perusahaan 

terhadap 

pengungkapa

n corporate 

social 

responsibility 

pada 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusi dan 

ROE. 

Kepemilikan 

manajerial dan 

ROE 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Sedangkan 

kepemilikan 

institusi tidak 

berpengaruh 

terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

3 Virgiawan 

Aditya 

Permana 

(2012) 

Pengaruh 

kinerja 

lingkungan 

dan 

karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

corporate 

social 

responsibility 

(CSR) 

disclosure 

Kinerja 

lingkungan, 

profitabilitas, 

size, profil, 

ukuran dewan 

komisaris dan 

leverage. 

Kinerja 

lingkungan, 

profitabilitas, 

size, profildan 

ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

disclosure.Seme

ntara 

,leveragetidak 

berpengaruh  

terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

disclosure. 
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4 Rizkia 

Anggita Sari 

(2012)  

 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan 

terhadap 

corporate 

social 

responsibility 

disclosurepad

a perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI 

Tipe industri, 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

pertumbuhan 

perusahaan 

tipe industri 

berpengaruh 

negatif terhadap 

terhadap 

corporate social 

responsibility 

disclosure, 

ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positifterhadap 

corporate social 

responsibility 

disclosure, 

sementara 

variabel 

leverage dan 

pertumbuhan 

perusahaan tidak 

berpengaruhterh

adap corporate 

social 

responsibility 

disclosure. 

5 Chintya 

Fadila 

Laksmitanin

grum (2013) 

Analisis 

pengaruh 

karakteristik 

perusahaan, 

ukuran dewan 

komisaris dan 

struktur 

kepemilikan 

terhadap 

pengungkapa

n CSR. 

Profitabilitas, 

likuiditas, 

leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

ukuran dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

dan 

kepemilikan 

asing. 

Profitabilitas,lik

uiditas, ukuran 

dewan ,ukuran 

perusahaan,kepe

milikan 

manajerial, dan  

kepemilikan 

asing 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

CSR. Sedangkan 

leverage 

berpengaruh 

negatif terhadap 

pengungkapan 

CSR. 

6 Gusti Ayu 

Wiwik 

Sriayu 

(2013) 

Pengaruh 

karakteristik 

terhadap 

corporate 

Leverage,ukura

n 

perusahaan,kep

emilikan 

Leverage,ukuran 

perusahaan,kepe

milikan 

asing,kepemilika
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social 

responsibility 

disclosure 

asing,kepemili

kan 

manajerial,uku

ran dewan 

komisaris,dan 

profitabilitas 

n 

manajerial,ukura

n dewan 

komisaris,dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

disclosure 

7 Ni Made 

Yuli 

Kusumadew

i (2014) 

Pengaruh 

struktur 

kepemilikan 

dan political 

visibility pada 

luas 

pengungkapa

n corporate 

sosial 

responsibility 

Struktur 

kepemilikan 

yang di ukur 

dengan 

kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional 

dan political 

visibility yang 

di ukur dengan 

tipe industri 

Kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh 

pada luas 

pengungkapan 

corporate sosial 

responsibility.  

Sedangkan 

kepemilikan 

institusional dan 

tipe industri 

berpengaruh 

positif pada luas 

pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

8 Ni Wayan 

Oktariani 

(2014) 

Pengaruh 

karakteristik 

perusahaan 

dan tanggung 

jawab 

lingkungan 

pada 

pengungkapa

n tanggung 

jawab sosial 

perusahaan 

Ukuran 

perusahaan, 

kepemilikan 

saham asing, 

komposisi 

dewan 

komisaris, 

hutang, 

profitabilitas 

dan tanggung 

jawab 

lingkungan 

Ukuran 

perusahaan, 

kepemilikan 

saham asing, dan 

komposisi 

dewan komisaris 

tidak 

berpengaruh 

signifikan pada 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial. 

Sedangkan 

hutang, 

profitabilitas 

dan tanggung 

jawab 

lingkungan 

berpengaruh 
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signifikan pada 

pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial 

perusahaan. 

 

G.  Kerangka Pemikiran  

Perusahaan besar cenderung memiliki biaya keagenan yang besar. 

Dengan demikian, untuk mengurangi biaya keagenan perusahaan tentu akan 

berinisiatif melakukan pengungkapan sukarela secara lebih luas, termasuk luas 

pengungkapancorporate social responsibility. 

Tingkat kepemilikan manajemen yang tinggi cenderung untuk tetap 

bertahan, dimana manajemen dapat melakukan program CSR dengan mudah, 

semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, semakin tinggi pula untuk 

melakukan program CSR (Sembiring, 2005). 

Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan pengawasan yang 

ketat terhadap kinerja manajemen. Semakin besar insitusional ownership maka 

semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan corporate social responsibility (Tamba, 2011). 

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan dan 

jumlah presentase hak suara yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, 

pemerintah serta bagian – bagiannya yang berstatus luar negeri. Perusahaan 

yang sebagian besar sahamnya dimiliki secara asing cenderung 

mengungkapkan informasi CSR lebih luas (Tamba, 2011). 

Semakin besar ukuran  perusahaan yang dilihat dari total aset, semakin 

besar juga tingkat pengungkapan corporate social responsibility yang 
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diungkapkan oleh perusahaan. Perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang 

tidak lepas dari risiko tekanan politis yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil. Tekanan politis ialah tekanan untuk entitas bisnis yang 

banyak disoroti oleh masyarakat luas agar lebih mengungkapkan tanggung 

jawab sosial atas aktivitas usahanya terhadap lingkungan sekitarnya (Hackston 

dan Milne, 1996) 

Tipe industri diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe industri high-

profile dan tipe industri low-profile. Perusahaan yang memiliki aktivitas 

ekonomi yang memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih 

mungkin mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan 

dibandingkan industri yang lain (Hackston dan Milne, 1996). 

Semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha 

untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di masa depan. 

Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi kemungkinan 

perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode 

akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak utang biasanya 

berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage 

tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas 

pemegang saham (Watt dan Zimmerman, 1990). 

Pada penelitian ini luas pengungkapan corporate social responsibility (csr) 

digunakan sebagai variabel dependen yang menjadi pusat perhatian penelitian. 

Luas pengungkapan corporate social responsibility dapat memberikan informasi 
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yang dibutuhkan stakeholder sehingga proses pembentukan niai perusahaan bisa 

berjalan lebih baik. 

 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

 

 

 H1 (+) 

H2 (+)                 H2(+) 

H3 (+)                  H3(+) 

 

                H4 (+) 

      H5 (+) 

 

     H6(-) 

     

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

 

 

 

Struktur Kepemilikan: 

Kepemilikan Manajerial (X1) 

Kepemilikan Institusional (X2) 

Kepemilikan Asing (X3) 

Political Visibility: 

Ukuran perusahaan (X4) 

Tipe Industri (X5) 

Luas 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility(Y) 

Variabel independen 

Variabel dependen 

Leverage (X6) 
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H. Perumusan Hipotesis 

 Atas dasar kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Struktur kepemilikan Manajerial terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility 

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen 

dengan pemegang saham, rawan terjadinya masalah keagenan. 

Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah 

dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan 

menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan 

merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka 

ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan 

Meckling, 1976). 

Teori keagenan menyatakan bahwa jika semakin besar 

kepemilikan manajerial, maka pengungkapan CSR yang dilakukan 

akan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin besar  

kepemilikan manajer di dalam  perusahaan maka semakin produktif 

tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan 

kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Manajer 

perusahaan akan mengungkapkan informasi  sosial  dalam  rangka  

untuk  meningkatkan  image  perusahaan, meskipun manajer harus 
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mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut dalam 

pengungkapan corporate social responsibility. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sriayu (2013) dan 

Laksmitaningrum (2013) menunjukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate social responsibility. Akan tetapi, tidak semua penelitian 

mendukung hubungan variabel ini, penelitian yang di lakukan oleh 

Kusumadewi (2014) tidak berhasil menemukan hubungan antara 

kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan corporate 

sosial responsibility. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat di 

simpulkan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan corporate social responsibility 

2. Pengaruh Struktur kepemilikan Institusional terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dari 

persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan 

menyebabkan tingkat pengawasan terhadap kebijakan manajemen 

menjadi lebih efektif. Dengan demikian semakin tinggi tingkat 

kepemilikan institusi, maka pengungkapan CSR akan semakin luas. 

Penelitian terdahulu yang berhasil menunjukkan kedua hubungan 

variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) 

yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, 
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maka semakin tinggi pengungkapan CSR yang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan kepemilikan institusional yang besar akan 

menyebabkan tekanan terhadap manajemen untuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih luas. Tekanan 

terhadap manajer terjadi karena pihak institusional memiliki 

peranan yang besar atas saham yang dimiliki di perusahaan tersebut 

di banding kepemilikan saham manajerial sehingga tingkat 

pengawasan terhadap kebijakan manajemen menjadi lebih efektif 

karena pihak institusional memiliki kepentingan untuk memperoleh 

laba yang besar dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atas 

pengungkapan corporate social responsibility yang di ungkapkan 

perusahaan. 

Teori stakeholder menyatakan bahwa stakeholder merupakan 

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang dapat 

mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. 

Kepemilikan institusional yang besar akan sangat berpengaruh dan 

berdampak pada keputusan manajemen yang akan diambil. Salah 

satu keputusannya adalah pengungkapan informasi corporate social 

responsibility. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Laksmitaningrum 

(2013) dan Kusumadewi (2014) menunjukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate social responsibility. Akan tetapi, tidak semua penelitian 
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mendukung hubungan variabel ini, penelitian yang di lakukan oleh 

Lahan (2012) tidak berhasil menemukan hubungan antara 

kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan corporate 

sosial responsibility. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility 

3. Pengaruh Struktur kepemilikan Asing terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility 

Kepemilikan asing dalam suatu perusahaan merupakan pihak 

yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial.Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan dapat bertahan 

hidup apabila masyarakat di sekitarnya merasa bahwa perusahaan 

telah melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan nilai – nilai 

yang dimiliki oleh masyarakat. 

Berdasarkan teori legitimasi tersebut, perusahaan multinasional 

atau perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing 

melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholder-nya 

berdasarkan atas home market yang dapat memberikan eksistensi 

yang tinggi dalam jangka waktu panjang. 

Teori legitimasi mendasari bahwa jika perusahaan memiliki 

kontrak dengan foreign stakeholder baik dalam ownership maupun 
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trade, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Karena kontrak dengan 

foreign stakeholder baik dalam ownership maupun trade dapat 

meningkatkan reputasi perusahaan secara globag karena 

mendapatkan kepercayaan dari pihak asing. Jadi, semakin tinggi 

kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka akan semakin 

luas pula pengungkapan corporate social responsibility. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Sriayu (2013) dan 

Laksmitaningrum (2013) menunjukan bahwa kepemilikan asing 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung 

hubungan variabel ini, penelitian yang di lakukan oleh Oktariani 

(2014) tidak berhasil menemukan hubungan antara kepemilikan 

asing terhadap luas pengungkapan corporate sosial responsibility.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan hipotesis 

sebagai berikut : 

H3 : Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap luas pengungkapan 

corporate socialresponsibility 

Berdasarkan teori keagenan, yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang lebih besar memiliki biaya keagenan yang lebih 

besar pula dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Biaya 

Pengaruh Struktur Kepemilikan…, Erni Nurtiyastuti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



 

49 
 

keagenan yang besar dapat dikurangi dengan cara mengungkapkan 

informasi yang lebih luas. Dengan kata lain, teori keagenan 

memprediksi bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. 

Selain itu berkaitan dengan teori stakeholder, perusahaan yang 

besar cenderung memiliki kepemilikan saham yang lebih banyak 

sehingga jumlah pemilik saham yang lebih banyak akan 

memerlukan informasi keuangan yang lebih besar pula. Hal ini 

menyebabkan perusahaan harus mengungkapkan informasi 

keuangan yang lebih luas dan lengkap supaya mendapat dukungan 

dari stakeholder. 

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi besarnya 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara 

umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan 

menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan 

kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan 

politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial 

karena dalam aktivitas operasi usahanya dapat bersinggungan 

dengan kepentingan luas. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Yulfaida (2012) dan 

Permana (2012) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate social 
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responsibility. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung 

hubungan variabel ini, penelitian yang di lakukan oleh Oktariani 

(2014) tidak berhasil menemukan hubungan antara ukuran 

perusahaan terhadap luas pengungkapan corporate sosial 

responsibility. Berdasarkan penjelasan di atas, makadapat 

disimpulkan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan corporate social responsibility 

5. Pengaruh Tipe Industri terhadap luas pengungkapan corporate 

social responsibility 

Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan high-profile 

companies sebagai perusahaan yang memiliki consumer visibility, 

tingkat risiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi. Industri 

yang high-profile diyakini melakukan pengungkapan sosial yang 

lebih banyak daripada industri yang low-profile. Hackston dan 

Milne (1996) menambahkan sebagai berikut: 

‘’Consumer-oriented companies can be expected to exhibit 

greater concern with demonstrating their social responsibility to 

the community, since this is likely to enhance corporate image and 

influence sales.’’ 

Perusahaan yang berorintasi pada konsumen diperkirakan akan 

memberikan informasi mengenai pertanggungjawaban sosial karena 

hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan mempengaruhi 
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penjualan. Sementara itu, Hackston dan Milne (1996) mengatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki aktivitas ekonomi yang 

memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, lebih mungkin 

mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan 

dibandingkan industri yang lain. 

Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Permana (2012) dan 

Kusumadewi (2014) menunjukan bahwa tipe industri berpengaruh 

positif terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. 

Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan variabel 

ini, penelitian yang di lakukan oleh Sari (2012) tidak berhasil 

menemukan hubungan antara tipe industri terhadap luas 

pengungkapan corporate sosial responsibility.  Berdasarkan uraian 

di atas, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Tipe industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

corporate social responsibility 

6. Pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility 

Leverage  merupakan  alat  untuk  mengukur  seberapa  besar  

perusahaan  pada kreditur  dalam  membiayai  aset  perusahaan.  

Perusahaan  yang  mempunyai  tingkat leverage  yang tinggi berarti 

sangat tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.  

Sedangkan  perusahaan  yang  mempunyai  tingkat  leverage  rendah  

lebih banyak  membiayai  asetnya  dengan  modal  sendiri.  Tingkat  
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leverage perusahaan dengan demikian menggambarkan  resiko  

keuangan  perusahaan  (Sembiring, 2005).  

Teori  keagenan  memprediksi  bahwa  perusahaan  dengan  rasio  

leverage  yang  lebih tinggi  akan  mengungkapkan  lebih  banyak  

informasi,  karena  biaya  keagenan perusahaan dengan struktur modal 

seperti itu lebih tinggi (Jensen dan Meckling, 1976). 

Semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan 

mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan 

berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan 

laba di masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan 

mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. 

Manajer akan memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan 

laba sekarang. Kontrak utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa 

perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu (rasio 

utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang 

saham. Oleh karenaitu semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang/ 

ekuitas) 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 informasi sosial), (Watt dan Zimmerman, 

1990). 
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Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Yulfaida (2012) dan 

Laksmitaningrum (2013) menunjukan bahwa leverage  

berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan corporate social 

responsibility. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung 

hubungan variabel ini, penelitian yang di lakukan oleh sriayu 

(2013) berhasil menemukan hubungan positif antara leverage 

terhadap luas pengungkapan corporate sosial responsibility.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 : berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan corporate 

social responsibility 
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