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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan merujuk pada beberapa penelitian 

terdahulu yang sudah pernah dilakukan : 

a. Amalia Ramdhaningsih dan I Made Karya Utama (2013) 

Penelitian Amalia dan I Made bertujuan untuk menguji pengaruh indikator 

Good Corporate Governance (GCG) dan profitabilitas terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). Terkait dengan indikator Good Corporate 

Governance (GCG) proksi yang digunakan antara lain : ukuran dewan 

komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dikhususkan 

pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Pemilihan sampel dilakukan dengan 

metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris dan komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan pada pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), 

sementara kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

profitabilitas berpengaruh signifikan pada pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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Persamaan : 

1. Memiliki variabel independen yang sama yaitu kepemilikan manajerial 

dan profitabilitas. 

2. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai variabel dependen. 

Perbedaan : 

1. Objek penelitian terdahulu menggunakan khusus pada perusahaan property 

dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Periode pengambilan data pada penelitian terdahulu pada tahun 2009 

sampai dengan 2011, sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2010 

sampai 2013. 

b. Fariati danWaseso Segoro (2012) 

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Fariati & Waseso Segoro 

yang berjudul pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan 

ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial pada 

perusahaan industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di BEI periode 

2010-2011 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Sementara variabel leverage tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial. 
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Persamaan :  

1. Memiliki variabel independen yang sama yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris. 

2. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu Tanggungjawab Sosial 

perusahaan  

Perbedaan :  

1. Sampel penelitian perusahaan industri dan kimia sedangkan sampel 

pada penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

2. Periode pengambilan data pada penelitian terdahulu pada tahun 2010 

sampai dengan 2011, sedangkan penelitian sekarang pada tahun 2010 

– 2013.  

c. Eddy Rismanda Sembiring (2005) 

Penelitian Eddy Rismanda Sembiring bertujuan untuk menguji beberapa 

faktor penentu corporate social pengungkapan tanggungjawab dalam 

perusahaan-perusahaan Indonesia Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Pemilihan 

sampel dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profil, dan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), sementara profitabilitas dan 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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Persamaan : 

1. Memiliki variabel independen yang sama ukuran perusahaan dan ukuran 

dewan komisaris. 

2. Memiliki variabel dependen yang sama yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

Perbedaan : 

1. Objek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ), sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

2. Periode pengambilan data pada penelitian terdahulu hanya menggunakan 

periode tahun 2002, sedangkan penelitian sekarang lebih lama yaitu pada 

tahun 2010 sampai 2013. 

 

2.2 Landasan Teori 

Stakeholder Theory 

Teori Stakeholder adalah semua pihak internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, 

bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. Teori 

stakeholder menyatakan bahwa stakeholder adalah sistem yang secara 

eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan 

lingkungannya, mengakui sifat saling mempengaruhi antara keduanya 

yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling 
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mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang 

berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Teori Stakeholder memiliki 

asumsi bahwa perusahaan tidak dapat melepaskan diri dengan lingkungan 

sosial sekitarnya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta 

mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, 

sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu 

stabilitas dan jaminan going concern (Adam.C.H, 2002 dalam Nor Hadi 

2011:94) 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham 

(shareholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. 

Anthony dan Govindarajan (2005), mendefinisikan dalam teori agensi 

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan 

mereka sendiri.  Teori agensi adalah hubungan atau kontrak 

antara principal dan agent. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan 

tidak hanya dari kompensasi, tetapi juga dari tambahan yang terlibat dalam 

hubungan suatu agensi, seperti luang waktu yang banyak, kondisi kerja 

yang menarik, keanggotaan klub dan jam kerja yang fleksibel. 

Dengan proporsi kepemilikan yang hanya sebagian dari perusahaan 

membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan 

bukan untuk memaksimumkan perusahaan. Inilah yang nantinya akan 

menyebabkan biaya keagenan (agency cost). Jensen dan Meckling (1976) 

mendefinisikan  agency cost sebagai jumlah dari biaya yang dikeluarkan 
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prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Hampir mustahil 

bagi perusahaan untuk memiliki zero agency cost dalam rangka menjamin 

manajer akan mengambil keputusan yang optimal dari pandangan 

shareholders karena adanya perbedaan kepentingan yang besar diantara 

mereka. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa asimetri 

informasi adalah suatu keadaan dimana manajemen perusahaan lebih 

mengetahui prospek atau kinerja perusahaan dibandingkan dengan 

investor. 

Menurut Supriyono (2000:186) asimetri informasi dapat timbul dalam 

beberapa bentuk, yaitu:  

a. Tanpa pemantauan, hanya agent yang mengetahui apakah bekerja 

dengan baik demi kepentingan principal.  

b. Agent mungkin mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan 

daripada principalnya. 

c. Agent dalam melaksanakan tugasnya mungkin diarahkan oleh 

informasi pribadi.  

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Hubungan antara principal 

dan agent dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi 

(asymmetrical information) karena agent berada pada posisi yang memiliki 
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informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan 

prinsipal. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri 

yang dimilikinya akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui principal. Kondisi yang asimetri tersebut, 

agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam 

laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba. 

 

2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan satu bentuk tindakan yang 

berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan 

ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan 

berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar 

dan masyarakat secara lebih luas (Nor Hadi 2011:48). Kewajiban mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility termuat dalam undang-undang Perseroan 

Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 66 dan Pasal 74.Pasal 66 ayat (2) bagian C 

menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan terbatas 

juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan / 

atau berkaitan dengan sumber daya alam. 

Basis CSR adalah Corporate Code of Conduct, maka menjadi suatu kebutuhan 

diperlukannya tata tertib etika bisnis agar tercipta praktik bisnis yang beretika 
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(Hendrik, 2008:23). Laporan tanggungjawab sosial merupakan laporan aktivitas 

tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan 

perhatian masalah dampak sosial maupun lingkungan (Noorhadi, 2011:206). 

Laporan ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari laporan tahunan suatu 

perusahaan. Saat ini penyusunan sustainability report perusahaan lebih banyak 

mengacu pada pedoman penyusunan sustainability report dalam Global Reporting 

Initiative (GRI). 

a. Jenis Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Kotler dan Lee (2006) dalam Ismail (2008:131) ada 6 jenis program 

Corporate Social Responsibility (CSR) kategori yaitu : 

1. Cause Promotions 

Dalam program ini perusahaan menyediakan dana atau sumber daya lainnya 

yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

terhadap suatu masalah social atau untuk mendukung pengumpulan dana, 

partisipasi dari masyarakat, atau perekrutan tenaga sukarela untuk suatu 

kegiatan tertentu. 

2. Cause Related Marketing 

Dalam program ini perusahaan memiliki komitmen untuk menyumbangkan 

presentase tertentu dari penghasilannya untuk suatu kegiatan social 

berdasarkan besarnya penjualan produk.Kegiatan ini biasanya didasarkan 

kepada penjualan produk tertentu, untuk jangka waktu tertentu, serta untuk 

aktivitas derma tertentu. 
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3. Corporate Social Marketing 

Dalam program ini perusahaan mengembangkan dan melaksanakan 

kampanye untuk mengubah perilaku masyarakat dengan tujuan 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan public, menjaga kelestarian 

lingkungan hidup, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Corporate Philanthropy 

Dalam program ini, perusahaan memberikan sumbangan langsung dalam 

bentuk derma untuk kalangan masyarakat tertentu.Sumbangan tersebut 

biasanya berbentuk pemberian uang secara tunai, paket bantuan, atau 

pelayanan secara cuma-cuma. 

5. Corporate Volunteering 

Dalam program ini, perusahaan mendukung serta mendorong para 

karyawan, para pemegang frinchise atau rekan pedagang eceran untuk 

menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-

organisasi masyarakat local maupun masyarakat yang menjadi sasaran 

program. 

6. Socially Responsible Business Practice (Community Development) 

Dalam program ini, perusahaan melaksanakan aktivitas bisnis melampaui 

aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hokum serta melaksanakan investasi 

yang mendukung kegiatan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 

komunitas dan memelihara lingkungan hidup. 
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b. Tujuan perusahaan menerapkan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Beberapa alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan  

menurut Deegan (2002) dalam Agus (2011), diantaranya adalah: 

1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. 

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). Atas dasar 

alasan ini, praktik pengungkapan pertanggungjawaban social memberikan 

keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan “hal yang benar” dan 

alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama. 

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk 

melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak 

yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan 

dan manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan 

informasi tersebut. 

4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi 

pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka, 

cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik 

memberikanberbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial 

dan lingkungannya. 

5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspetasi masyarakat. 

6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. 

8. Untuk menarik dana investasi. 
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9. Untuk memenuhi persyaratan industri (code of conduct) tertentu. Sehingga 

terdapat tekanan tertentu untuk mematuhi aturan tersebut yang selanjutnya 

dapat mempengaruhi persyaratan pelaporan. 

10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Hal ini memiliki     

implikasi positif terhadap reputasi perusahaan pada stakeholder. 

 

2.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial berpengaruh untuk pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Kepemilikan Manajerial dapat dilihat dari besarnya 

persentase kepemilikan saham pihak manajemen perusahaan. Manajer yang 

memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai 

manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan 

manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan (Ni Wayan, 2011). 

Rawi dan Munawar Muchlish (2010) dalam Amalia dan I Made (2013) 

penelitiannya menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan memiliki kepemilikan 

saham manajer yang tinggi, perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan 

reputasi perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, semakin 

tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) perusahaan yang dilakukan. Kepemilikan manajerial adalah 

pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 



20 
 

 
 

keputusan perusahaan. Prosentase kepemilikan manajerial merupakan rasio 

ukuran yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan (Utami dan Sawitri, 2011). 

2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan 

daripada perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil karena semakin besar 

perusahaan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut.  

Sumber daya yang dimiliki perusahaan maka tersebut akan lebih banyak 

berhubungan dengan stakeholder, sehingga diperlukan tingkat pengungkapan atas 

aktivitas perusahaan yang lebih besar termasuk dalam pengungkapan tanggung 

jawab sosial Kamil & Herusetya (2012). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

besar kecilnya dapat dilihat dari total aktiva, nilai tersebut digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam mengungkapkan 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. Profitabilitas dapat dilihat di laporan keuangan yang terdiri 

dineraca dan laba rugi.  Return on Asset merupakan alat analisis keuangan untuk 

mengukur profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Jika 

semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin tinggi pula tingkat pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan, karena profitabilitas perusahaan yang tinggi 
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dapat mengatasi timbulnya biaya-biaya atas pengungkapan tanggungjawab sosial 

tersebut CSR karena perusahaan tidak mau labanya berkurang dengan adanya 

biaya-biaya yang ditimbulkan oleh pengungkapan CSR tersebut. Jika perusahaan 

yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga perusahaan 

dapat meningkatkan tanggungjawab sosial dan melakukan penggungkapan 

tanggungjawab sosialnya (Kamil & Herusetya, 2012). 

2.2.5 Ukuran Dewan Komisaris 

Semakin banyak jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibuat oleh 

perusahaan akan semakin luas.  Wewenang yang dimiliki dewan komisaris dapat 

memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar 

mengungkapkan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) lebih banyak, 

sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan 

komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan, dewan 

komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR), karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi 

didalam entitas. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen 

yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan 

manajerial dapat dilihat dari besarnya persentase kepemilikan saham pihak 

manajemen perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka 

semakin besar tekanan yang dihadapi perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi lebih banyak dalam laporan tahunannya. 

Hasil penelitian dari Amalia dan I Made (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial memiliki hasil yang signifikan sebagai variabel 

independen. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan 

memilikikepemilikan saham manajer yang tinggi, perusahaan akan mengambil 

keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara 

Kepemilikan Manajerial 

Ukuran Perusahaan 

Profitabilitas 

Ukuran Dewan Komisaris 

Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) 
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mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk 

meningkatkan reputasi perusahaan. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif karena semakin besar 

kepemilikan manajerial didalam perusahaan maka akan semakin produktif 

tindakan manajer dalam memaksimalkan kegiatan CSR suatu perusahaan. 

H1 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

2.4.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

Perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih memadai, sehingga 

memungkinkan untuk memberikan informasi pengungkapan CSR yang relevan 

bagi stakeholder dalam jumlah yang lebih banyak dan luas dibandingkan dengan 

perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang besar memberikan sinyal positif 

kepada stakeholder, hal ini mendukung penelitian Kamil & Herusetya(2012)dan 

Sembiring (2005) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang tinggi akan 

berdampak tinggi pada pengungkapan kegiatan CSR. 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar dapat lebih bertahan 

dari pada perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih kecil, karena semakin 

besar perusahaan semakin besar pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut Kamil & Herusetya (2012). Besarnya sumber daya lebih banyak 

berhubungan dengan stakeholder, sehingga diperlukan tingkat pengungkapan atas 



24 
 

 
 

aktivitas perusahaan yang lebih besar termasuk dalam pengungkapan tanggung 

jawab sosial. 

Ukuran perusahaan berpangaruh positif, karena semakin besar ukuran 

perusahaan, maka semakin banyak informasi yang terkandung di dalam 

perusahaan. Hal ini akan berpengaruh pada tekanan untuk mengelola informasi 

yang semakin besar sehingga pihak manajemen semakin memiliki kesadaran yang 

lebih tinggi mengenai pentingnya, yaitu informasi dalam mempertahankan 

kelangsungan usaha perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 

2.4.3 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi, maka memiliki 

kemampuan pendanaan yang lebih tinggi untuk membiayai aktifitas 

tanggungjawab sosial dibandingkan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang 

rendah. Tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan sinyal positif kepada 

stakeholder perusahaan bahwa  

Perusahaan memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mendanai aktivitas-

aktivitas tanggungjawab sosial. Investor tentu saja akan memberikan respon yang 

positif terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi 

karena memiliki kemampuan pendanaan yang lebih tinggi untuk mendanai 
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aktivitas tanggungjawab sosial. Argumentasi ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Kamil & Herusetya (2012)dan Sembiring (2005) yang 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi berdampak pada pengungkapan 

kegiatan CSR yang tinggi pula. Jika perusahaan tersebut memilki sinyal yang 

postif maka investor akan tertarik untuk bergabung pada perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi, sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan tanggungjawab sosial dan melakukan 

penggungkapan tanggungjawab sosialnya dalam laporan keuangan dengan 

lebihluas. Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. 

 

2.4.4 Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk 

memonitor manajer. Sebagai wakil dari prinsipal di dalam perusahaan, dewan 

komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial, 

karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas. Dewan 

komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan 

manajemen agar mengungkapkan informasi Corporate Social Responsibility 

(CSR) lebih banyak, sehingga dapat dijelaskanbahwa perusahaan yang memiliki 
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ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility (CSR) (Marzully dan Denies, 2012). 

Hasil penelitian dari Sembiring, 2005 menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris memiliki hasil yang signifikan sebagai variabel independen. Hal ini 

menunjukkan bahwa jika jumlah anggota dewan komisaris makin besar, maka 

pengawasan yang dilakukan tentunya semakin efektif sehingga tekanan terhadap 

manajemen akan semakin besar dalam hal pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif karena 

perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih 

banyak mengungkapkan Corporate Social Responsibility (CSR) karena dewan 

komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam entitas. 

H4 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

 


