
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1  Teori Agensi (Agency Theory) 

 

Agency theory  menekankan pada pentingnya pemilik modal (investor) 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional (agent) 

yang lebih mengerti dalam menjalan bisnis sehari-hari.  

 

Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah ketika pihak-pihak yang 

berkepentingan mempunyai tujuan yang berbeda.Herawaty (2008) menyatakan 

bahwa konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agent) 

muncul ketika pemilik modal menghendaki kekayaan dan kemakmurannya 

bertambah, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan 

bagi para manajer. 

 

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan salah satu komitmen manajemen 

untuk meningkatkan kinerjanya terutama dalam kinerja sosial. Dengan demikian, 

manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari stakeholders. 

 

2.1.2  Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menyatakan suatu perusahaan akan bisa bertahan, jika masyarakat 

dimana perusahaan tersebut berada merasa bahwa perusahaan telah beroperasi  
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berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh 

masyarakat sekitarnya. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi 

perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan. Hal itu, dapat dijadikan 

sebagai wahana untuk mengontruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan 

upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju 

(Komalasari dan Anna, 2013). Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau 

perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa 

organisasi beroprasi untuk sistem nilai organisasi itu sendiri. Teori legitimasi 

menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya 

dapat diterima oleh masyarakat (Winarsih dkk., 2014). 

 

 

2.1.3  Teori Stakeholder 

 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal tahun 

1970 an, yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya sebagai 

kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-

nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, 

serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. 

 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya, dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut (Ghozali dan Chariri, 2007). 
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Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan 

memaksimalkan laba untuk kepentingan masing-masing pemegang saham 

(stakeholder), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan 

oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, 

tetapi juga untuk kepentingan stakeholder, yaitu semua pihak yang mempunyai 

keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan. Mereka adalah pemasok, pelanggan, 

pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi 

perdagangan. 

 

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan 

perusahaan.Oleh karena itu power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya 

power yang dimiliki stakeholderatas sumber tersebut.Power tersebut dapat berupa 

kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal 

dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk 

mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, ketika stakeholder 

mengendalikan sumber daya ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka 

perusahaan  akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan keinginan 

stakeholder (Ghozali dan Chariri, 2007 dalam Meythi dkk, 2012). 

 

 

2.1.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk 

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta tata 
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kelola perusahaan yang semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk 

memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya.Masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas 

sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan 

karyawan, dan keamanan penggunaan produk dapat terpenuhi. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang tertuang dalam pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf  9 yang menyatakan bahwa : 

 

“ Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value edded statement), 

khususnya bagi industry dimana factor-faktor lingkungan hidup memegang 

peranan penting bagi insustry yang menganggap pegawai sebagai kelompok 

pengguna laporan yang memegang peranan penting “. 

 

Dengan berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu 

bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta 

merasakan dampak atas aktivitas operasional perusahaan.CSR diwujudkan agar 

terjaga keseimbangan diantara pelaku bisnis dan masyarakat sekitarnya agar 

semua pihak tidak ada yang dirugikan. 

 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

perusahaan terhadap masyarakat (Rustiarini, 2010). 

 

Dalam penelitian ini yaitu menggunakan  indeks GRI yang dalam hal ini memiliki 

3  kriteria yaitu berdasarkan ekonomi, sosial dan lingkungan. Indeks GRI 
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menjelaskan bagaimana data dapat diproksikan berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ada.Oleh karena itu pertanggungjawaban sosial harus diungkapkan dalam bentuk 

laporan keuangan. 

 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan tahunan 

(annual report) perusahaan. Pelaporan kegiatan CSR dapat dilakukan dengan tiga 

pendekatan, yaitu pengungkapan (1) Pelaporan keuangan, (2) melalui format 

terpisah atau (3) melalui sosial (Darwin, 2004) dalam Kartadjumena et al (2011). 

Ketika pengungkapan CSR dilakukan dalam laporan keuangan yang disusun 

dalam format laporan tahunan, maka laporan tersebut harus mendukung perbaikan 

karakteristik kualitatif  laporan keuangan. Oleh karena itu, pengungkapan CSR 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 

 

 

2.1.5 karakteristik Perusahaan  

 

2.1.5.1  Ukuran Perusahaan 

Size perusahaan adalah variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan 

pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan yang 

dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar akan 

menghadapi risiko politis yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban 

sosial.  

 

Size atau ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, 

nilai pasar saham, dan lain-lain.Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi 
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dalam tiga katagori yaitu: perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium size), dan perusahaan kecil (small firm).  

 

Besarnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan itu.Perusahaan 

besar memiliki banyak pemegang kepentingan, oleh karena itu semakin besar 

perusahaan maka semakin besar informasi untuk memenuhi kebutuhan para 

pemegang kepentingan (Amran et al., 2009). 

 

Ukuran yang biasa digunakan  adalah penjualan, total aset dan juga kapitalisasi 

pasar.Semakin besar nilai total penjualan, total aset dan kapitalisasi pasar maka 

semakin besar ukuran perusahaan.Penelitian ini menggunakan total asset sebagai 

proksi dari ukuran perusahaan.Dalam hal ini penulis mengambil total aset dalam 

penelitian, dikarenakan total aset merupakan ukuran yang relative stabil 

dibandingkan dengan ukuran lain dalam mengukur ukuran perusahaan (Sudarmaji 

dan Sulastro,2007). Meningkatnya total aset diikuti dengan meningkatnya modal 

yang ditanam sehingga tingkat penjualan semakin tinggi. Ketika penjualan 

perusahaan meningkat, perputaran uang akan semakin besar menyebabkan 

tingginya kapitalisasi pasar.Kapitalisasi pasar yang tinggi akan menyebabkan 

semakin dikenal oleh masyarakat sehingga menyebabkan pengungkapan risiko 

yang dilakukan perusahaan semakin besar (Sudarmadji dan Sulastro, 2007). 

Perusahaan dengan ukuran yang besar tentu saja memiliki usaha yang lebih 

kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap 

masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan informasi 
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yang lebih untuk menunjukan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik 

(Milne, 1996).  

 

2.1.5.2 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang 

saham sehingga semaikin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan 

semakin besar pengungkapan informasi sosial (Gray, et al. 1976). 

Perusahaan harus  melaporkan pengungkapan CSR yang  merupakan cerminan 

suatu pendekatan manajemen dalam menghadapi lingkungan yang dinamis dan 

multidimensional serta kemampuan untuk mempertemukan tekanan sosial dengan 

reaksi kebutuhan masyarakat.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  ROA untuk mengukur kemampuan 

perusahaan  dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada. 

 

2.1.6Corporate Governance 

 

Menurut Organization for Economic Corporation and Development/ OCED 

(2004), corporate governance adalah suatu struktur untuk menetapkan tujuan 

perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut untuk menentukan pengawasan 

atas kinerja perusahaan. Corporate Governance penting untuk dilakukan, karena 

pengungkapan Corporate Governance yang akurat, tepat waktu, dan terbuka 

(transparan) akan menambah nilai (value) bagi semua kepentingan (stakeholders). 
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Sebaliknya, tanpa adanya pengungkapan Corporate Governance yang jelas, para 

stakeholder tidak dapat mengetahui bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan yang 

dilakukan oleh manajemen benar-benar untuk kepentingan mereka (Emirzon, 

2006). 

Menurut komite nasional kebijakan corporate governace menyebutkan bahwa 

setiap perusahaan harus memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan. 

Corporate governance yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  komisaris 

independen, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan publik.  

 

2.1.6.1 Komisaris Independen  

Dewan komisaris merupakan wakil shareholder dalam entitas bisnis yang 

berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang berfungsi mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung-jawab 

untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan  dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Nur 

dan Priatinah,2012). Sedangkan komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung 

dengan organisasi tersebut dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham 

pengendali. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam 

tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-

transaksi pihak ketiga. 
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Komisaris independen berfungsi untuk melerai sengketa antara manajemen 

(direksi), antara pemegang saham atau dewan komisaris. Selain itu menurut 

Hanifa dan Cooke (2005) dalam Oktariani dan Mimba (2014) menyatakan bahwa 

komisaris independen berusaha mempublikasikan aktivitas perusahaan dan 

memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan laporan 

keberlanjutan dalam rangka memastikan tindakan perusahaan dengan nilai sosial.  

 

2.1.6.2 Konsentrasi Kepemilikan  

 

Konsentrasi kepemilikan merupakan hak suara terbanyak yang dipegang oleh 

suatu institusi maupun perorangan.  

 

Said et al. (2009) berpendapat bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi 

mengakibatkan pemegang saham minoritas menjadi powerless untuk mencegah 

pemegang saham mayoritas dan penerapan rencana mereka terhadap perusahaan.  

 

2.1.6.3 Kepemilikan Publik 

 

Kepemilikan saham publik adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Nilai ini digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai pengaruh kepemilikan saham publik terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar saham 

yang dimiliki oleh publik, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan 

dalam laporan keuangan tahunan, investor ingin memperoleh informasi seluas-

luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, 

sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Amalia,2005).  
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian  terdahulu mengenai karakteristik dan corporate governace  terhadap 

pengungkapan CSR yang banyak diteliti adalah sebagai berikut: 

No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Jurica Lucianda 

(2012 

The Influence of Company 

Characteristics Toward Corporate Social 

Responsibility Disclosure.Proceeding 

The 2012 IBSM International 

Conference on Business Management. 

Phuket, Thailand, 6-7 September 2012. 

Leverage, ukuran dewan 

komisaris, size, 

kepemilikan manajemen, 

dan peluang 

pertumbuhan, dan tidak 

memiliki pengaruh 

sitnifikan, terhadap 

disclousure. 

 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, profil 

perusahaan, earning 

pershare, kepedulian 

lingkungan mempunyai 

pengaruh yang sitnifikan 

terhadap CSR 

disclousure. 

2 Rita Yuliana 

(2008) 

Pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan 

Tingkat keluasan CSR 

berpengaruh positif  

terhadap reaksi investor  

yang diukur 
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dampaknya terhadap reaksi investor. 

Jurnal Akuntansi dan Keuangan 

Indonesia. Volume 5- Nomor 2, 

Desember 2008. 

menggunakan upnormal 

returndan volum 

perdagangan saham. 

 

Hasil ini menunjukan 

bahwa investor sudah 

mulai merespon dengan 

baik informasi-informasi 

sosial yang disajikan 

dalam laporan keuangan 

tahunan. 

3 Jayanti dan Drs. 

Sudarno 

Analisis pengaruh size, profitabilitas, 

dan laverage terhadap pengungkapan 

CSR pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.  Jurnal Akuntansi 

Indonesia. UNDIP. 2009. 

Secara simultan variabel 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

leverage berpengaruh 

secara sitnifikan terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan  

yang terdaftar dalam 

Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2009. 

 

Secara parsial ukuran 

perusahaan berpengaruh 

positif dan sitnifikan 

terhadap pengungkapan 
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tanggung jawab sosial 

perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009. 

4 Riskia Anggita 

(2012)  

Pengaruh karakteristik Corporate 

Governance terhadap luas 

pengungkapan CSR. Jurnal/ Vol.1/ 

No:1 2012. 

Variabel ukuran 

perusahaan (size)  yang 

diukur denga log natural 

(total asset) berpengaruh 

positif  terhadap CSR.  

 

Semakin besar aset suatu 

perusahaan maka biaya 

keagenan  yang muncul 

juga semakin besar 

sehingga untuk 

mengurangi biaya 

keagenan tersebut, 

perusahaan cenderung 

mengungkapkan 

informasi yang lebih 

luas. 

5 Said et al. (2009) Hubungan karakteristik corporate 

governance dan pengungkapan CSR 

pada perusahaan-perusahaan publik 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kepemilikan pemerintah, 

konsentrasi kepemilikan 
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yang terdaftar di Malaysia dan komite audit 

berpengaruh positif dan 

sitnifikan terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

 

Variabel yang paling 

berpengaruh adalah 

kepemilikan pemerintah 

6 Khan et al. (2012 Hubungan  corporate governance 

dengan luas pengungkapan CSR pada 

perusahaan-perusahaan publik yang 

terdaftar di Bangladesh . 

Perusahaan ini 

menggunakan sampel 

116  perusahaan yang 

terdaftar di Dhaka Stock 

Exhchange tahun 2005-

2009. 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kepemilikan publik, 

kepemilikan pemerintah, 

dan keberadaan komite 

audit berpengaruh positif 

terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

7 Ahmad Nurkhin 

(2010) 

Corporate governance dan profitabilitas  

pengaruhnya terhadap pengungkapan 

CSR sosial perusahaan.  Jurnal. 

Unnes.ac.id/index.php/jda 

 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap CSR, 

yang kedua dewan 

komisaris independen 

berpengaruh positif 



25 
 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan dan ketiga 

profitabilitas dengan 

proksi ROE terbukti 

secara signifikan 

berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

perusahaan.  

 Sumber : Reviwdari berbagai sumber. 
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2.3 Model Penelitian 

Adapun model penelitian ini adalah : 

 

Gambar 2.1 

 

Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1  Pengaruh  Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan  CSR 

Ukuran perusahaan akan menentukan banyaknya sumber daya yang digunakan 

dalam perusahaan. Bersarnya sumber daya, seperti sumber daya manusia dan 

sumber daya modal akan menjadikan suatu ukuran atau besarnya perusahaan. 

Ukuran perusahaan (size) mencerminkan bahwa suatu perusahaan yang mapan 

dan besar memiliki akses yang lebih mudah ke pasar modal, sedangkan 

Karakteristik Perusahaan  

- Ukuran Perusahaan 

- Profitabilitas 

Corporate Governance  

- Komisaris Independen 

- Konsentrasi kepermilikan 

- Kepemilikan Publik 

Pengungkapan Corporate 

Social Responcibility 

(CSR) 
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perusahaan kecil sebaliknya. Perusahaan yang dapat mengakses ke pasar modal, 

maka perusahaan tersebut akan mampu mendapatkan dana dalam waktu yang 

relatif cepat. 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar tentu saja memiliki usaha yang lebih 

kompleks yang mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap 

masyarakat luas dan lingkungannya, sehingga dilakukan pengungkapan informasi 

yang lebih untuk menunjukan pertanggungjawaban perusahaan kepada publik 

(Milne, 1996). 

H1  : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responcibility. 

 

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap CSR 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan dalam 

menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai 

ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan  maupun modal sendiri 

(shareholders equity) (Hendra S. Raharjaputra, 2009:205). 

Hubungan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan menurut 

Belkaoui  dan Karpik (1989)  dalam Angling (2010) paling baik jika 

menggunakan profitabilitas, hal ini disebabkan karena pandangan bahwa 

tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang 

diminta untuk membuat perusahaan memperoleh laba. Selain itu tingkat 

profitabilitas dapat menunjukan seberapa baik pengelolaan manajemen 

perusahaan maka pengungkapan Corporate Sosial Responsibility cenderung 
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semakin luas. Dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba yang semakin besar 

akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas.  

ROA merupakan salah satu rasio yang mengukur besarnya laba bersih yang dapat 

diperoleh dari operasional perusahaan dengan menggunakan seluruh 

kekayaannya.Tinggi rendahnya ROA tergantung pada pengelolaan asset 

perusahan yang perusahaan yang menggambarkan efisiensi operasional 

perusahaan.Semakin tinggi ROA semakin efisien operasional perusahaan. 

 

Sedangkan  profitabilitas menurut  penelitian  Lucianda (2012), menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR 

2.4.3  Pengaruh Komisaris independen terhadap Pengungkapan CSR 

Keefektifan  pengawasan dan  aktivitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

bagaimana dewan komisaris dibentuk dan diorganisir. Kinerja dewan komisaris 

akan mampu mewujutkan good corporate governance bagi perusahaan. Dalam 

penerapannya, pelaksanaan GCG sangat bergantung pada fungsi-fungsi dari 

dewan komisaris yang dipercaya sebagai pihak yang mengurus perusahaan. 

 

Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak menandakan bahwa dewan 

komisaris yang melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan 

semakin baik (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Selain itu komisaris independen  
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merupakan pihak yang tidak terafiliasi, yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan 

bisnis dan kekeluargaan terhadap para pemegang saham pengendali, anggota 

direksi dan dewan komisaris lain serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 

2006). 

 

Karena semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka tingkat 

integritas pengawasan terhadap dewan direksi yang dihasilkan semakin tinggi, 

dengan begitu maka akan semakin mewakili kepentingan stakeholder lainnya 

selain daripada kepentingan pemegang saham mayoritas atas dampaknya akan 

semakin baik terhadap nilai pasar. 

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpukan hipotesis yang akan 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H3 : Komisaris Independen  berpengaruh positif terhadap Pengungkapan 

CSR 

2.4.4 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap pengungkapan  CSR 

Konsentrasi kepemilikan ditunjukan dari besarnya hak suara (voting right) 

pemegang saham (baik  individu maupun institusi) dalam suatu perusahaan. Suatu 

perusahaan dikatakan terkonsentrasi apabila hak suara terbanyak dipegang oleh 

suatu institusi maupun perorangan.Said et al. (2009) berpendapat bahwa 

konsentrasi kepemilikan yang tinggi mengakibatkan pemegang saham minoritas 

menjadi powerless untuk mencegah pemegang saham mayoritas dalam penerapan 

rencana mereka terhadap perusahaan. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan,  

akan semakin tinggi pula kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Apabila 
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pemegang saham mayoritas beranggapan bahwa pelaksanaan CSR akan 

mengurangi return yang diperoleh,maka pemegang saham mayoritas dapat 

memaksa manajemen untuk tidak melaksanakan CSR, sehingga hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H4: Konsentrasi Kepemilikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR. 

 

2.4.5 Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Pengungkapan CSR 

Adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat 

mempengaruhi kelengkapan pengungkapan (disclousure) oleh perusahaan. Hal ini 

karena  semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang 

perusahaan,semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk dibuka 

dan dengan  demikian pengungkapan perusahaan akan semakin lebih luas. 

 

Khan et al. (2012) menyebutkan bahwa ketika perusahaan mulai go public, secara 

langsung akuntabilitas terhadap publik yang merupakan pemegang saham sangat 

diperlukan. Ada penekanan terhadap akuntabilitas akan menyebabkan perusahaan 

akan mengungkapkan informasi-informasi tambahan yang berkaitan dengan 

visibility dan accountability perusahaan terhadap sejumlah besar stakeholder. 

Untuk itu diperlukan keterlibatan perusahaan yang lebih dalam kegiatan sosial 

diungkapkan.Hal ini berarti konsentrasi kepemilikan publik berpengaruh terhadap 

luas kegiatan sosial.Penelitian oleh Khan et al. (2012) menemukan bahwa 

kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan corporate 

social responcibility. Berdasarkan asumsi bahwa publik dapat menekan 



31 
 

perusahaan agar lebih akuntabel sehingga dapat mendorong perusahaan untuk 

mengungkapkan CSR, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H5:  Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 


