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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Laporan Keuangan 

   Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk 

meneliti kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan 

laba rugi, ikhtisar laba yang ditahan dan laporan arus kas. Laporan keuangan 

merupakan suatu informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

berkomunikasi  kepada investor, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan 

atas informasi tersebut. Selain berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, 

laporan keuangan juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

investor atau calon investor. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan, dan merupakan suatu ringkasan dari 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan 

dalam nilai uang sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada 

investor 

  Transaksi yang tidak dapat dicatat dengan nilai uang tidak akan 

terlihat dalam laporan keuangan, karena itu hal-hal yang belum terjadi dan 

masih berupa potensi tidak dicatat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan informasi historis,  tapi untuk melengkapi analisis proyeksi masa 

depan perusahaan, informasi kualitatif dan informasi-informasi lain yang 

sejenis perlu ditambahkan. 
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2. Teori Agensi  

  Teori keagenan menyatakan bahwa karena pemegang saham itu 

beragam, maka keputusan finansial akan diserahkan kepada agen. Seperti yang 

diketahui, para pemegang saham atau prinsipal akan selalu memperhatikan 

kepentingan perusahaan, berbeda dengan agen dimana agen lebih 

memperhatikan tentang kepentingannya sendiri dibandingkan dengan 

kepentingan perusahaan yang dikelolanya. 

  Teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal 

yang disebut juga dengan hubungan keagenan (agency relationship). Secara 

umum hubungan keagenan ada apabila terdapat  satu atau lebih individu yang 

disebut dengan pemegang sahambekerjasama dengan individu atau organisasi 

lain yang disebut agen, principal atau pemegangsahamakan menyediakan 

fasilitas dan menyerahkan kebijakan pembuatan keputusan kepada agen. 

  Teori asimetri informasi berkaitan dengan teori keagenan di mana 

pada teori keagenan terjadi masalah agen dengan prinsipal. Masalah keagenan 

ini muncul ketika terdapat asimetri informasi berkaitan dengan 

ketidakseimbangan informasi yang diketahui antara agen (manajemen) dengan 

prinsipal (pemilik), di mana agen mempunyai beberapa informasi yang tidak 

diketahui oleh prinsipal. Hal ini terjadi karena agen mempunyai kepentingan 

pribadi yang sebagian besar bertentangan dengan kepentingan pemilik 

perusahaan. 

  Teori keagenan sangat erat hubungannya dengan luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan, ini disebabkan oleh 

perbedaan tujuan atau kepentingan antara para pemegang saham (prinsipal) 

dengan kepentingan agen (manajemen) dimana agen cenderung hanya 
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memikirkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan perusahaan yang 

dikelolanya. Pengungkapan tanggug jawab sosial merupakan suatu nilai yang 

dapat mengungtungkan agen karena agen dengan mengungkapkantanggung 

jawab sosial dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan, sedangakan menurut 

prinsipal karena adanya pengungkapan sosial tersebut maka ada biaya. Karena 

perbedaan itu maka akan terjadi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. 

 

3. Corporate Social Responsibility 

a. Pengertian 

  Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan suatu 

upaya manajemen yang dijalankan entitas bisnis untuk mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan berdasar keseimbangan ekonomi, sosial, 

dan lingkungan, dengan meminimumkan dampak negaitif dan 

memaksimumkan dampak positif. 

  Darwin dalam Anggraini (2006: 5) berpendapat bahwa 

pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan 

sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang 

melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. 

  Menurut Lawrence, Weber dan Postdalam Dwi Kartini 

(2009:2), pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

sebagai berikut: 

“CSR means that a corporation should be held accountable for any of 

its actions that affect people, their communities dan their 

environment” 
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  Sedangkan Edi Suharto(2010:4) mendefinisikan CSR 

sebagai  operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan secara financial, melainkan pula 

untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistic, 

melembaga dan berkelanjutan. 

  Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa 

pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya sampai sebatas 

shareholders maupun stakeholders tetapi juga kepada masyarakat yang 

berada di kawasan perusahaan dan masyarakat luas. Menurut Carrol 

dalam Dwi Kartini (2009:5)  CSR mengandung empat kategori 

tanggung jawab sosial, yaitu economic responsibilities, legal 

responsibilities, ethical responsibilities dan discretionary 

responsibilities. 

 

b. Struktur dan Indikator Kinerja CSR 

 Struktur dan indikator kinerja CSR penelitian ini diambil dari 

penelitian Sembiring (2005) yang merupakan hasil modifikasi dari 

penelitian Hackston dan Milne yang mana sudah disesuaikan. Berikut 

item-item pengungkapan CSR : 

 

(1.) Lingkungan  

 

(a) Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan 

pengembangan untuk pengurangan polusi. 
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(b) Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan 

peraturan polusi. 

(c) Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau 

akan dikurangi. 

(d) Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat 

pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau 

reboisasi. 

(e) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, 

minyak, air dan kertas.  

(f) Penggunaan material daur ulang.  

(g) Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan 

yang dibuat perusahaan.  

(h) Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan. 

(i) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah 

lingkungan.  

(j) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.  

(k) Pengolahan limbah. 

(l) Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 

lingkungan perusahaan.  

(m) Perlindungan lingkungan hidup.  

 

(2.) Energi  

(a) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi.  

(b) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi.  
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(c) Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur 

ulang.  

(d) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi 

energi. 

(e) Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk.  

(f) Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari 

produk.  

(g) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 

 

 

(3.) Kesehatan Dan Keselamatan Tenaga kerja  

(a) Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja. 

(b) Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik 

atau mental. 

(c) Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja.  

(d) Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja. 

(e) Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja. 

(f) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja. 

(g) Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja. 

(h) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja. 

 

(4.) Lain-lain tentang Tenaga Kerja 

(a) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat. 

(b) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang 

cacat dalam tingkat managerial. 
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(c) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang 

cacat dalam pekerjaan. 

(d) Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat. 

(e) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja.  

(f) Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan.  

(g) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.   

(h) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja 

yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat 

kesalahan. 

(i) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

(akomodasi). 

(j) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.  

(k) Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun.  

(l) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan. 

(m) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. 

(n) Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada.  

(o) Mengungkapkan disposisi staff -di mana staff ditempatkan 

(p) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia 

mereka. 

(q) Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga 

kerja. 

(r) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

(s) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja. 

(t) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 
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(u) Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga 

kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja.  

(v) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan 

masa depan perusahaan.  

(w) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.  

(x) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh.  

(y) Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja. 

(z) Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 

dinegosiasikan.  

(å) Peningkatan kondisi kerja secara umum. 

(ä) Informasi re-organisasi perusahaan yang memengaruhi tenaga 

kerja.  

(ö) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.  

 

(5.) Produk  

(a) Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, 

termasuk pengemasannya. 

(b) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk. 

(c) Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk 

memperbaiki produk. 

(d) Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan.  

(e) Membuat produk lebih aman untuk konsumen. 

(f) Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan.   

(g) Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam 

pengolahan dan  
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penyiapan produk.  

(h) Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan. 

(i) Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan. 

(j) Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah 

meningkat (Misalnya ISO 9000).  

 

(6.) Keterlibatan Masyarakat  

(a) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni.  

(b) Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar.  

(c) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat.  

(d) Membantu riset medis. 

(e) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau 

pameran seni.  

(f) Membiayai program beasiswa.  

(g) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.  

(h) Mensponsori kampanye nasional.  

(i) Mendukung pengembangan industri lokal 

 

(7.) Umum  

(a) Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat.   
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(b) Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan selain yang disebutkan di atas. 

 

4. Pengungkapan Laporan Keuangan 

a. Pengertian Pengungkapan 

 Secara konseptual pengungkapan merupakan bagian integral dari 

pelaporan keuangan, sedangakan secara teknispengungkapan adalah 

merupakan tahap akhir dalam segala proses akuntansi. Proses akhir ini yaitu 

penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. 

 Menurut Evans dalam Suwardjono (2010:578), 

pengertianpengungkapan atau disclosure adalah  sebagai berikut: 

“Disclosure means supplying information in the financial statements, 

including the statements themselves, the notes to the statements, and 

the supplementary disclosures associated with the statements. It does 

not extend to public or private statements made by management or 

information provided outside the financial statements.” 

 

 Jadi bisa disimpulkan bahwa pengungkapan merupakanpenyampaian 

informasi (the releas of information) dan tingkat akhir dari suatu rangkaian 

proses akuntansi. Pengungkapan sering juga diartikan sebagai penyediaan 

suatu informasi lebih, dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk 

statemen keuangan formal. Pengungkapan harus menyatakan suatu 

informasi ekonomi tentang entitas akuntansi, dalam bentuk laporan 

keuangan atau catatan-catatan yang berhubungan dimana disclosure 

tersebut akan berdampak pada keputusan yang akan diambil oleh para 

pengguna laporan keuangan, contohnya pengambilan keputusan investasi 

bagi para penanam modal. 
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 Dalam memahami pengungkapan laporan keuangan lebih lanjut, 

maka digunakan dasar persepektif hubungan keagenan. Hubungan keagenan 

muncul ketika para pemegang saham menyerahkan pembuatan keputusan 

finansial dan keputusan-keputusan yang lain pada para manajer (agent) 

dalam perusahaan (Santosa Tri Prabawa, 2011). 

 Teori Keagenan merupakan suatu basis yang mendasari praktek 

bisnis suatu perusahaan selama ini. Prinsip utama dari teori ini menyatakan 

bahwa hanya hubungan kerja antar pemberi wewenang (principal) dalam 

hal ini adalah investor dan pihak yang menerima wewenang  (agent) yaitu 

manajer dalam bentuk kontrak kerja sama. Literatur akuntansi tentang 

pengungkapan sendiri seringkali mengacu pada konsep keagenan dengan 

menyediakan dorongan untuk  melakukan pengungkapan wajib maupun 

sukarela terhadap laporan keuangan. Dorongan ini ditunjukkan pada 

literatur sebagai alat penggerak yang digunakan untuk  mengurangi asimetri 

informasi antara prinsipal dan agen. 

 

b. Tujuan Pengungkapan 

 Suwardjono (2010:580), menyebutkan bahwa tujuan pengungkapan 

adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan 

pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai 

kepentingan berbeda-beda. Pengungkapan diwajibkan untuk : 

(1) Tujuan melindungi  

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua 

pemakai laporan keuangan cukup canggih untuk membaca substansi 

ekonomis dari pengungkapan tersebut, sehingga pemakai yang tidak 
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canggih perlu dilindungi. Artinya, pengungkapan dimaksudkan untuk 

melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan 

terbuka (unfair). Dengan tujuan ini, tingkat atau volume 

pengungkapan akan menjadi tinggi. Tujuan melindungi biasanya 

menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk 

melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti Badan Pengawas 

Pasar Modal (BAPEPAM). 

 

(2) Tujuan informatif  

Tujuan informatif dilandasi oleh dasar pemikiran bahwa sudah 

pengguna yang dituju sudah dapat membaca substansi ekonomis dari 

pengungkapan tersebut. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan 

untuk menyediakan informasi yang dapat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan penggunanya tersebut. Tujuan ini yang 

biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan 

tingkat pengungkapan. Dalam kenyataannya, badan pengawas seperti 

BAPEPAM bekerja sama dengan penyusun standar (profesi) untuk 

menentukan tingkat keluasan pengungkapan. Untuk tujuan 

pengawasan oleh badan kepemerintahan, terdapat pula pengungkapan 

yang khusus ditujukan ke badan pengawas . 

 

(3) Tujuan kebutuhan khusus 

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan 

tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi 

oleh apa yang dianggap bermanfaat bagi pengguna yang dituju. Untuk 
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tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada 

badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir 

yang menuntut pengungkapan secara rinci. Klasifikasi tujuan di atas 

lebih menggambarkan penekanan atau orientasi badan pengawas. 

 

c. Tingkat-Tingkat Pengungkapan 

 Evans dalam Suwardjono (2010:581) berpendapat bahwa pada 

umumnya jenis pengungkapan ada tiga: 

 

(1) Adequate disclosure (pengungkapan yang memadai) 

Adequate disclosure atau tingkat pengungkapan yang memadai  

adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar informasi 

keuangan secara menyeluruh tidak menyesatkan untuk kepentingan 

pengambilan keputusan yang diarah. 

 

(2) Fair disclosure (pengungkapan yang wajar) 

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak 

mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. 

Artinya, tidak ada satu pihak pun yang kurang mendapat informasi 

sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.  

 

(3) Full disclosure (pengungkapan yang penuh) 

Full disclosure atau tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh 

semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang 

diarah. 
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d. Jenis-Jenis Pengungkapan 

Ada dua jenis pengungkapan menurut Suwardjono (2010: 583), yaitu: 

(1) Pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan berdasarkan apa yang telah diwajibkan 

oleh standar akuntansi dan badan pengawas. Dalam kerangka 

konseptual FASB yang termasuk tingkat pengungkapan wajib 

adalah: 

(a) Statemen keuangan. 

(b) Catatan atas statemen keuangan. 

(c) Informasi pelengkap. 

(d) Sarana pelaporan keuangan lain. 

(e) Informasi lain. 

 

(2) Pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukanperusahaan diluar dari pengungkapan yang diwajibkan 

oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. 

 

e. Metode Pengungkapan 

 Pengungkapan meliputi seluruh proses pelaporan keuangan. Metode 

pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana secara teknis informasi 

disajikan kepada pemakai dalam satu perangkat statemen keuangan beserta 

informasi lain yang berpaut (Suwardjono, 2010). Beberapa metode yang 
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digunakan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan Suwardjono (2010 

: 591) antara lain : 

(1) Pos statemen keuangan. 

(2) Catatan kaki (catatan atas statemen keuangan). 

(3) Penjelasan dalam kurung. 

(4) Penggunaan istilah teknis (terminologi). 

(5) Lampiran. 

(6) Komunikasi Manajemen dalam bentuk pernyataan resmi. 

(7) Penejelasan auditor dalam laporan auditor. 

 

5. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Luas Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

a. Ukuran Perusahaan 

  Perusahaan yang besar cenderung mempunyai biaya politis yang 

besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung akan 

memberikan informasi laba tahun berjalan lebih rendah dibandingkan 

perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung akan mengeluarkan 

biaya untuk pengungkapan informasi sosial yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil (Anggraini, 2006:9). Jika dikaitkan dengan teori agensi, 

mengindikasikan bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan 

yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut. Selain itu, perusahaan besar 

merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar 

merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan (Sembiring, 2005: 381) 
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  Akan tetapi penelitian Roberts dalam Eddy Rismanda Sembiring 

(2005)  tidak menemukan pengaruh antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal mungkin dikarenakan jumlah 

sampel yang belum cukup untuk membuktikan ada perngaruh antara ukuran 

perusahaan dan luas pengungkpan tanggungjawab sosial. 

 

b. Rasio Leverage 

  Dwi Prastowo dan Rifka Juliaty dalam Luciana Spica Almilia dan 

Ikka Retrinasari (2007:4) mengungkapkan bahwa rasio leverage merupakan 

proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio 

tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal 

yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagih 

suatu utang. Oleh sebab itu, perusahaan yang mempunyai rasio leverage 

tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas 

daripada perusahaan dengan rasio leverage yang lebih rendah.Menurut 

Ainun dan Fuad (2000) dalam Luciana dan Ikka (2007) mengemukan bahwa 

rasio leverage mempunyai hubungan positif dengan kelengkapan 

pengungkapan. Pendapat ini sejalan dengan yang diungkapkan Dwi 

Prastowo dan Rifka Juliaty..  

Pada penelitian Belkaoui dan Karpik dalam Anggraini (2006) 

menjelasakan hasil yang berbeda, dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

leverage semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar 

perjanjian kredit sehingga akan melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. 

Agar laba bisa tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya 

termasuk biaya pengungkapan informasi sosial.  



27 
 

Tingkat rasio leverage menggambarkan tingkat ketergantungan 

suatu perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan 

operasionalnya.  

 

c. Kepemilikan Manajerial 

  Jensen & Meckling dalam Anggraini (2006:8) menyatakan bahwa 

konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar 

ketika kepemilikan manajerialterhadap perusahaan semakin kecil. Dalam 

hal ini manajer akan berusaha untuk memprioritaskan kepentingan dirinya 

dibandingkan kepentingan perusahaan ataupun prinsipal. Sebaliknya 

semakin besar kepemilikan manajerialdi dalam perusahaan maka semakin 

produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, artinya 

biaya  keagenan dan pengawasan akan menjadi rendah. Gray et al dalam 

Anggraini (2006:8) Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi 

sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia 

harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut 

  Hasil yang berbeda pada penelitian Ni Wayan Rustiarini (2010) 

yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen tidak 

memengaruhi luasnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan 

dikarenakan secara statistik rata-rata jumlah kepemilikan saham oleh 

manajemen pada perusahaan relatif kecil sehingga belum ada keselarasan 

antara kepentingan prinsipal dengan kepentingan manajemen. 

  Teori keagenan akan menimbulkan konflik akibat perbedaan 

kepentingan antara agent (manajer) dan principal (pemegang 

saham/pemilik). Kepemilikan manajerial kemudian dipandang sebagai 
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mekanisme control yang tepat untuk mengurangi konflik tersebut, karena 

kepemilikan manajerial dipandang dapat menyamakan kepentingan antara 

pemilik dan manajer, sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial, 

semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

 

d. Profitabilitas 

 Donovan dan Gibson dalam Eddy Rismanda Sembiring (2005: 381) 

menyatakan bahwa berdasarkan teori legitimasi, salah satu argument dalam 

hubungan antar profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial adalah ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan 

menganggap bahwa tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu 

informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada tingkat 

profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan 

membaca “good news” kinerja perusahaandalam lingkup sosial, dan dengan 

demikian investor akan tetap berinvestasi. 

 Menurut Luciana dan Ikka (2007) rasio profitabilitas merupakan 

rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal. Novrianto (2012) 

mengatakan semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin besar 

pengungkapan informasi manajemen. 
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6. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ikhtisar Penelitian 

Nama Peneliti Agus Purwanto (2011) 

Judul Penelitian PengaruhTipe Industri, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas,Terhadap Corporate Social Responsibility 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan. 

 

Alat Analisis Analisis Regresi 

Hasil Penelitian Tipe industri dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

Tabel 2.2 

Ikhtisar Penelitian 

Nama Peneliti Binsar H. Simanjuntak (2004) 

Judul Penelitian Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelengakapan 

Pengungkapan Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah likuiditas,rasio leverage, 

profitabilitas, porsi saham publik, umur perusahaan 

berpengaruh terhadap kelengkaoan pengungkapan pelaporan 
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keuangan. 

Alat Analisis Analisis Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Rasio leverage, profitabilitas, dan porsi saham publik 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Sedangkan likuiditas dan umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan.. 

 

Tabel 2.3 

Ikhtisar Penelitian 

Nama Peneliti Lisna Untari (2010) 

Judul Penelitian Effect on Compa ny Characterristics Corporate Social 

Responsibilty Disclousures In Corporate Annual Report Of 

Consumption Listed in Indonesia Exchange 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

umur perusahaan dan rasio leverage berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan barang 

konsumsi di Indonesia. 

Alat Analisis Analisis Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Ukuran Perusahaan, profitabilitas, dan umur perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Sedangkan rasio leveragetidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Tabel 2.4 

Ikhtisar Penelitian 

Nama Peneliti Eddy Rismanda Sembiring (2005) 

Judul Penelitian Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan tanggung Jawab 

Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa 

Efek Jakarta 

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

profile, ukuran dewan komisaris, dan rasio leverage 

berpengaruh terhadap pengungkapan informasi dalam 

pelaporan keuangan. 

Alat Analisis Analisis Regresi Berganda 

Hasil Penelitian Ukuran Perusahaan, profil, dan ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan rasio leveragetidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

 

 

B. Kerangka Pemikiran  

 Berdasarkan apa yang telah dijelaskan dalam landasan teori serta tinjauan 

penelitian sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan 

bagaimana gambaran tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan. Hal itu dilakukan karena munculnya masalah-masalah antara 

lain, kewajiban utama manajemen adalah kepada pemegang saham tetapi juga tetap 

memperhatikan tuntutan masyarakat serta lingkungan sekitar dimana perusahaan 

tersebut berdiri. Dalam mengatasi masalah tersebut, peneliti mengambil variabel-
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variabel yang memengaruhi luas pengungkapanantara lain adalah ukuran 

perusahaan, rasiorasio leverage, kepemilikan manajerialdan profitabilitas. 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak daripada perusahaan kecil (Luciana dan Ikka, 2007). Semakin besar 

perusahaan, semakin diperlukan pengungkapan yang ada. Karena biasanya 

perusahaan besar lebih menjadi sorotan publik dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. 

2. Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap ekuitas pemegang 

saham. Belkaoui dan Karpik dalam Anggraini (2006) semakin tinggi tingkat 

leverage semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian 

kredit sehingga akan melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. Agar laba 

bisa tinggi, maka perusahaan harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya 

pengungkapan informasi sosial sehingga secara otomatis akan berkurang 

pengungkapannya. 

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Kepemilikan bisa memengaruhi laporan keuangan, karena manajer juga 

memiliki saham perusahaan. Jensen dan Meckling dalam Anggraini (2006) 

berpendapat konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi 

semakin besar ketika kepemilikan manajerialterhadap perusahaan semakin 

kecil.Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan 

dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Semakin besar kepemilikan oleh 

manajemen, maka semakin tinggi pengungkapan atas aktivitas yang dilakukan. 

4. Profitabilitas merupakan rasiolaba setelah pajak terhadap pendapatan. 

Profitabilitas menggambarkan tingkat kinerja perusahaan. Profitabilitas 
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merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk 

mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 

1976 dalam Anggraini, 2006). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan, semakin besar pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang 

dilakukan perusahaan. 

 

 

 Kerangka pemikiran yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

sebagaiberikut: 

 

Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran 
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C. Hipotesis 

 Dengan demikian berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan dan 

kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba mengambil hipotesis sebagai berikut: 

 Ha1  : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan       

           tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur. 

 Ha2 : rasio leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

         tanggungjawab sosial pada perusahaan manufaktur. 

 Ha3 : kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap luas   

         pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur. 

 Ha4 : profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan      

                  tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur. 


