
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Peneliti Terdahulu 

Dalam penelitian ini hal-hal yang diutarakan oleh peneliti yang sifatnya 

mendukung adanya penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang 

terdahulu, antara lain : 

2.1.1 Virgiwan Aditya Permana, Raharja (2012) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap CSR disclosure, size dengan CSR, profitabilitas dengan CSR, 

profile dengan CSR, ukuran dewan komisaris dengan CSR, leverage dengan CSR. 

Penelitian ini menggunakan alat uji analisis regresi. Hasil dari penelitian ini 

adalah dari enam faktor yang diteliti (kinerja lingungan, size, profitabilitas, 

profile, ukuran dewan komisaris dan leverage), terbukti bahwa kinerja lingungan, 

size, profitabilitas dan profile berpengaruh terhadap CSR disclosure. Hal ini 

berarti kinerja lingkungan, size, profitabilitas dan profile mendorong perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sedangkan ukuran 

dewan komisaris dan leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap CSR 

disclosure. Persamaan adalah sama-sama meneliti tentang size perusahaan, ukuran 

dewan komisaris, leverage dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab social. Perbedaan adalah tidak terdapat profitabilitas dan profile 

pada penelitian saat ini. 
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2.1.2 Cut Munawwarah  Dkk (2012) 

Hasil dari penelitian ini yaitu pengaruh ukuran dan umur perusahaan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR 

disclousure. Hasil analisis data menunjukkan adanya pengaruh antara ukuran 

perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar ukuran perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan CSR yang 

dilakukan. begitu juga dengan Perusahaan yang berumur lebih tua lebih mengerti 

informasi-informasi apa saja yang sebaiknya diungkapkan dalam laporannya agar 

memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan. Penelitian ini 

mengunakan alat uji analisis regeresi lenier berganda. Persamaan sama-sama 

melakukan penelitian tentang ukuran perusahaan dan umur perusahaan. 

Perbedaan (1) pada penelitian saat ini terdapat kinerja lingkungan, leverage, 

ukuran dewan komisaris sedangkan penelitian cut munawaraah dkk tidak meneliti 

hal tersebeut (2) pada penelitian cut munawarrah mengunakan data semua 

perusahaan manufaktur namun data pada penelitian saat ini hanya pada 

perusahaan manufaktur yang telah mengikuti PROPER. 

 

2.1.3 Aldila Noor Rakhiemah dan Dian Agustia (2009) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap CSR disclosure, kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan, CSR disclosure terhadap kinerja financial. Penelitian ini mngunakan 

alat uji analisis regeresi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) kinerja 
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lingkungan yang diukur dengan menggunkan PROPER memiliki pengaruh positif 

yang signinifikan terhadap CSR disclosure yang dilakukan perusahaan, (2) kinerja 

lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, (3) CSR disclosure tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhdap 

kinerja keuangan perusahaan (4) CSR disclosure dapat berfungsi sebagai variable 

intervening dalam pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan terhdap kinerja 

keuangan perusahaan. Persamaan (1) Meneliti tentang pengaruh kinerja 

lingkungan terhadap CSR disclosure (2) cara pengukuran kinerja lingkungan 

menggunakan data PROPER. Perbedaan (1) pada penelitian sebelumnya 

mengunakan tahun penelitian 2004-2006, sedangkan penelitain sekarang 

menggunakan tahun penelitian 2010-2012. 

2.1.4 Eddy Rismanda Sembiring (2005) 

Karakteristik perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial: study 

empiris pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, menemukan bahwa 

size perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. hal ini menunjukkan dukungan 

terhadap teori agensi dan teori legitimasi seperti yang dipaparkan Cowen et. al., 

(1987) yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan 

lebih banyak aktivitas, memberikan dampak yang lebih besar terhadap 

masyarakat, mempunyai lebih banyak pemegang saham yang boleh jadi terkait 

dengan program sosial perusahaan, dan laporan tahunan akan menjadi alat yang 

efisien untuk menyebarkan informasi ini. Persamaan dari penelitian saat ini 

dengan penelitan sembiring (2005) adalah sama-sama meneliti tentang size 
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perusahaan, ukuran dewan komisaris dan profile pada pengungkapan tanggung 

jawab social, Perbedaannya pada variable profitabilitas dan profile, pada 

penelitian sekarang tidak menggunakannya namun mengunakan umur perusahaan. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis 

perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang yaitu 

investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. 

Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan 

Agency Theory (teori keagenan).  

Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan 

riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi 

keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. 

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan 

manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada 

hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. 

2.2.2 Definisi  Corporate Social Responsibility ( CSR ) 

Johshon and Johshon ( 2006 ) mendefinisikan “ corporate social responsibility 

(CSR) is about how companies manage the business processes to produce an 

overall positive impact on society”.  
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Definisi tersebut pada dasarnya berangkat dari filosofi bagaimana cara 

mengelola perusahaan baik sebagian maupun secara keseluruhan memiliki 

dampak positif bagi dirinya dan lingkungan. Untuk itu, perusahaan harus mampu 

mengelola bisnis operasinya dengan menghasilkan produk yang berorentasi secara 

positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Noor Hadi ( 2011:46 ) 

Dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 

suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan 

perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap social atau 

lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. contoh bentuk tanggungjawab 

itu bermacam-macam, mulai dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa untuk 

anak tidak mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, 

sumbangan untuk desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk 

masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan 

tersebut berada. corporate social responsibility (CSR) merupakan fenomena 

strategi perusahaan yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan 

stakeholder-nya. CSR timbul sejak era dimana kesadaran akan sustainability 

perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability. 

2.2.3 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Ada dua ungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah ditetapkan oleh 

Bapepam No. Kep. 38/PM/1996. Pertama adalah pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh 

peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua adalah 
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pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu pengungkapan yang 

dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang 

ada. Sudaryanto (2011). Pengungkapan informasi sosial perusahaan melebihi 

persyaratan minimal dari peraturan pasar modal yang berlaku. Oleh karenanya, 

perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi sosialnya dalam 

laporan tahunan sehingga menyebabkan keragaman hasil atau variasi luas 

pengungkapan sukarela antar perusahaan. 

Chariri dan Ghozali (2007) dalam Sudaryanto (2011) mengungkapkan 

bahwa informasi yang diungkapkan dapat mengakibatkan kegagalan pasar, hal 

tersebut disebabkan karena adanya pembenaran akan intervensi pemerintah untuk 

memaksa perusahaan yang cukup. Pengungkapan itulah yang disebut 

pengungkapan wajib (mandatory disclosure). Di Indonesia yang menjadi otoritas 

pengungkapan wajib adalah Bapepam. Sedangkan pengungkapan sukarela 

(voluntary disclosure) dilakukan di luar kewajiban dan dilakukan sukarela.  

2.2.4 Peraturan Tentang Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pemerintah telah melakukan regulasi pelaksanaan CSR dengan 

mencantumkan kewajiban melaksanakan CSR bagi perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usaha dibidang sumber daya alam dan berkaitan dengan sumber daya 

alam, sebagaimana tercantum pada pasal 74 ayat 1-4 UU nomor 40 tahun 2007 

tentang perseroan terbatas Hendrik Budi Untung (2008:89), yaitu : 



17 
 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab 

social dan lingkungan. 

2.  Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai 

3. Biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperatikan 

kepatutan dan kewajaran. 

4. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab social dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pada pasal 74 tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, dibatasi namun dalam penjelasannya dapat diketahui bahwa semua 

perseroan terkena kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan, karena 

penjelasan pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat dilihat pada 

bunyi pasal 74 ayat 1 dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya 

dibidangdan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sedangkan pada penjelasan pasal 74 

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegitan 

usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Berikutnya yang dimaksud 
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dengan perseroan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya 

alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber 

daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi sumber daya alam. 

Dengan demikian jelas tidak ada satupun perseroan terbatas yang tidak berkaitan 

atau tidak memanfaatkan sumber daya alam. Peraturan ini diharapkan dapat 

menjadi wacana baru bagi perundang-undangan di Indonesia. Peraturan ini juga 

mengandung makna tentang kepastian hukum bagi modal yang telah ditanamkan 

oleh para investor baik dalam maupun luar negri, sehingga dapat menjamin 

keselamatan dan kenyamanan bagi para investor. 

2.2.5 Definisi Kinerja Lingkungan 

Pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi organisasi. Kinerja lingkungan adalah usaha perusahaan untuk 

menjadikan lingkungan perusahaan menjadi hijau (Aldilla dan Dian, 2009). 

Kinerja lingkungan perusahaan yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi 

perusahaan. Kinerja lingkungan adalah bagaimana perusahaan untuk ikut andil 

dalam melestarikan lingkungan. Kinerja lingkungan dibuat dalam bentuk 

peringkat oleh suatu lembaga yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kinerja 

lingkungan perusahaan dalam penelitian ini diukur melalui Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) 

yang merupakan instrumen yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 

untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. 
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Pelaksanaan PROPER difokuskan kepada perusahaan yang memenuhi 

kriteria perusahaan yang berdampak cukup besar terhadap lingkungan hidup, 

perusahaan yang berorientasi ekspor dan/atau produknya bersinggungan langsung 

dengan masyarakat, serta perusahaan publik. PROPER menggunakan standar 

pengukur kualitas limbah perusahaan dengan menggunakan teknis tertentu dengan 

memiliki lima peringkat warna berdasarkan kualitas limbah perusahaan, melalui 

pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami 

kinerja penaatan dan tingkat kepedulian perusahaan dalam pelestarian lingkungan. 

PROPER diumumkan secara rutin kepada publik, sehingga perusahaan yang 

dinilai akan memperoleh insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung kepada 

tingkat ketaatannya.  

Eksistensi perusahaan di tengah lingkungan berperan mengubah dua 

kondisi, yaitu positif (positive externalities) dan negatif (negative externalities). 

Positive externalities, perusahaan memberikan manfaat peningkatan ekonomi, 

sosial dan lingkungan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, tata 

social, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif (negative externalities), 

keberadaan perusahaan memunculkan ketimpangan social, diskriminasi, relokasi 

masyarakat kecil termarginal akibat digunakan untuk kawasan industri, sebagai 

masyarakat kehilangan tempat kerja akibat relokasi, polusi, pencemaran 

lingkungan, global warming dan sejenisnya. 

Penelitian dari Tuwaijri, et al. (2004) dalam Raharja dan Permana ( 2012) 

yang menemukan hubungan positif signifikan antara environmental disclosure 

dengan environmental performance menunjukkan hasil yang konsisten dengan 
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teori tersebut. Begitu pula halnya dengan penelitian serupa di Indonesia oleh 

Suratno dkk. (2006) yang menemukan hubungan yang positif dan signifikan 

secara statistik antara kinerja lingkungan dengan kinerja ekonomi. 

2.2.6 Definisi Ukuran Perusahaan 

Menurut Riyanto (1999:313), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai total aktiva. 

suatu perusahaan yang besar yang sahamnya tersebar sangat luas, setiap perluasan 

modal saham hanya akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan 

hilangnya atau tergesernya pengendalian dari pihak yang dominan terhadap 

perusahaan bersangkutan. Sebaliknya, perusahaan yang kecil, dimana sahamnya 

tersebar hanya di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak dominan 

terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian perusahaan dengan 

ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber 

pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari 

krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki 

probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam 

industri. Pada sisi lain, perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam 

menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap 

perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar 

tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil. 

Ukuran perusahaan (size) merupakan skala pengukuran atas suatu 

perusahaan baik dari segi aset maupun unsur lainnya. Size sebagai suatu proksi 
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digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan 

perusahaan mengenai informasi lingkungan suatu perusahaan (Riyadi, 2006). 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran 

perusahaan adalah total aktiva sesuai dengan yang digunakan dalam penelitian 

Luciana dkk (2011) yaitu dengan mengambil data total aktiva dari laporan 

keuangan tahunan perusahaan dan mentransformasikan data tersebut kedalam 

bentuk logaritma natural (ln). 

2.2.7 Definisi Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur. Anggota dewan komisaris 

diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari anggota Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan 

HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian dewan 

komisaris. Dalam pengangkatan dewan komisaris diusulkan oleh anggota RUPS 

yang memiliki wewenang untuk mengusulkan dewan komisaris. Dalam 

melakukan tugas, dewan direksi harus melaksanakan berdasarkan kepada 

kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. 

Kewenangan yang khusus pada dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat 

diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu 

direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu. 

2.2.8 Definisi Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan 

hidup dan menjalankan operasionalnya. Dalam kondisi normal, perusahaan yang 
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telah lama berdiri akan mempunyai publikasi perusahaan yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang masih baru. Umur perusahaan digunakan 

untuk mengukur pengaruh lamanya perusahaan beroperasi terhadap kinerja 

perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan perusahaan tetap eksis, mampu 

bersaing dan memanfaatkan peluang  bisnis dalam suatu perekonomian. Dengan 

mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula sejauh mana perusahaan 

tersebut dapat survive. Alasan yang mendasari memasukan umur perusahaan ini 

adalah bahwa semakin tua umur perusahaan, maka memiliki pengalaman yang 

lebih banyak dalam pengunkapan tanggung jawab sosialnya. 

2.2.9 Definisi Leverage 

Financial leverage yaitu sebuah ukuran mengenai resiko keuangan 

pembiayaan sebagian aktiva perusahaan, ditunjukkan pada pembiayaan bagian 

aktiva tetap yang menanggung beban pembiayaan tetap dengan harapan akan 

membantu meningkatkan keuntungan bagi pemiliknya (Siegel,Joel G & Sim Jae 

K,2000). Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar 

untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. 

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. Secara teoritis 

perusahaan menggunakan hutang untuk meminimumkan biaya modal perusahaan. 
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Rasio leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal 

yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya 

suatu utang. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi 

mempunyai kewajiban lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Melihat adanya hubungan dari kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR ) maka kerangka pemikiran untuk 

penelitian ini disusun sebagai berikut : 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.3 
Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

2.4.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap CSR disclousure 

Suratno Dkk (2006) menemukan hubungan yang signifikan antara kinerja 

lingkungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana 
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kinerja lingkungan merupakan usaha perusahaan dalam menciptakan lingkungan 

yang baik (green) yang diukur melalui PROPER.  

Dengan adanya kinerja perusahaan yang diungkapkan didalam laporan 

tahunan tentunya akan menarik banyak investor untuk lebih melihat bagaimana 

kinerja dari perusahaan yang akan mereka tanamkan investasi ataupun di dalam 

memutuskan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Jika perusahaan menaikkan 

kualitas kinerjanya terhadap lingkungan dan mengungkapkan kinerjanya tersebut 

ke dalam laporan tahunannya, akan semakin baik pula perusahaan di mata para 

investor maupun masyarakat. Semakin banyak perusahaan berperan di dalam 

kegiatan lingkungan maka tentunya semakin banyak pula yang harus diungkapkan 

oleh perusahaan mengenai kinerja lingkungan yang dilakukannya dalam laporan 

tahunannya.  

Hal ini akan mencerminkan bahwa perusahaan juga berkepentingan dan 

bertanggung jawab terhadap apa yang telah dikerjakannya sehingga masyarakat 

juga akan tahu seberapa besar andil perusahaan terhadap lingkungannya.  Dengan 

demikian hipotesis pertama : 

H1  : kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap CSR disclousure 

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap CSR Disclousure 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian 

untuk menentukan seberapa besar tingkat pengungkapan suatu informasi dalam 

laporan tahunan perusahaan. Menurut Siregar dan Utama dalam  Indah dan 

Rahmawati (2009) semakin besar ukuran perusahaan, informasi yang tersedia 
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untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi saham 

semakin banyak. Sembiring (2005) dan  Apriwenni (2009) menemukan pengaruh 

yang signifikan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Namun tidak semua penilitian memperlihatkan hasil yang signifikan. 

Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini seperti 

Anggraini (2006) dan Devinta (2012) tidak menemukan hubungan antara kedua 

variable ini. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik hipotesis kedua 

sebagai berikut ini : 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap (CSR) Disclousure 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap CSR Disclousure 

Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern 

tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. 

Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan 

terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Dalam 

penelitian ini ukuran dewan komisaris yang diproksikan dengan jumlah personil 

dewan komisaris dan independensi dewan komisaris terhadap  pengaruh terhadap 

corporate social responsibility disclosure. Penelitian Sembiring (2005) 

menunjukan hubungan yang posiitif antara keduanya. Sehingga hipotesis dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

H3: ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap CSR disclousure 
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2.4.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap CSR Disclousure 

Indah Dewi dan Rahmawati (2009) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat 

menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing. Dengan 

demikian, umur perusahaan dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Perusahaan yang berumur lebih tua memiliki pengalaman lebih 

banyak dan mengetahui kebutuhan konstituennya atas informasi tentang 

perusahaan. Hasil dari penelitian Indah Dewi dan Rahmawati (2009) menyatakan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik 

hipotesis ke empat sebagai berikut ini. 

H4 : Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap (CSR) Disclousure  

2.4.5 Pengaruh Leverage Terhadap CSR Disclousure 

Penambahan utang akan meningkatkan tingkat risiko atas arus pendapatan 

perusahaan, yang mana pendapatan  dipengaruhi  faktor  eksternal sedangkan 

utang menimbulkan beban tetap tanpa  memperdulikan besarnya pendapatan. 

Semakin besar utang, semakin besar kemungkinan terjadinya perusahaan tidak 

mampu membayar kewajiban berupa bunga dan pokoknya. Ketergantungan 

perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya tercermin 

dalam tingkat leverage. Berdasarkan teori agensi, tingkat leverage mempunyai 

pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Leverage ini 

juga dengan demikian mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. 

Sembiring (2005), Virgiwan (2012) dan Sri Sulantini (2007) menyatakan bahwa 
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leverage tidak memiliki pengaruh atau bergaruh negative terhadap CSR 

disclousure.  Dengan demikian hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

H5: leverage berpengaruh negatif terhadap CSR disclousure 

 


