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SARI 

 

Tajudin, Imam. 2018. “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja 

Keuangan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi 

Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdafar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2015-2016)”. Skripsi. Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing. Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, S.E., M.Si., Akt., 

Ph.D.  

 

Kata Kunci: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Ukuran 

Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, 

Profitabilitas, Leverage, Likuiditas. 

 

Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan 

kegiatan operasionalnya meliputi aspek ekonomi (profit), sosial (people) dan 

lingkungan (planet) atau biasa disebut triple bottom line (3p) yang diwujudkan 

dalam bentuk CSR. CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari 

perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontirbusi secara positif kepada 

karyawan, komunitas, dan lingkungan serta masyarakat luas. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis pengaruh dari ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas terhadap pengungkapn CSR. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan tahunan dan/atau 

laporan keberlanjutan pada tahun 2015-2016 yang berjumlah 144 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Total 

sampel penelitian adalah 52 perusahaan dengan 2 tahun pengamatan sehingga 

hasil unit analisis sebanyak 88 unit analisis setelah dikurangi 16 data outlier. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi. Analisis data 

yang digunakan adalah uji statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, 

profitabilitas, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Sementara dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan Uji F, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan manufaktur di 

Indonesia. 

Penelitian ini merekomendasikan (1) perusahaan diharapkan 

meningkatkan tanggung jawab sosialnya serta melakukan pengungkapan CSR 

lebih baik; (2) Investor dan Kreditor dapat menjadikan pengungkapan CSR 

sebagai bahan pertimbangan investasi dan pendanaan; (3) Pemerintah diharapkan 

dapat lebih meningkatkan peraturan mengenai CSR menjadi mandatory 

disclosure; (4) Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indikator good 

corporate governance rasio kinerja keuangan yang berbeda yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian. 
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ABSTRACT 

Tajudin, Imam. 2018. “The Influence of Good Corporate Goverance and 

Financial Performance towards Corporate Social Disclosure (An Empirical Study 

on The Manufacturing Corporation Listed in Indonesian Stock Exchange in the 

Period of 2015-2016)”. Final Project. Departmen of Accounting. Faculty of 

Economics. Semarang State University. Advisor Indah Fajarini Sri 

Wahyuningrum, S.E., M.Si., Akt., Ph.D. 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Board of Commissioner, 

Independen Board of Commissioner, Institutional Ownership, Profitability, 

Leverage, Likuidity. 

Each company has a social responsibility related to its operational 

activities covering economic (profit), social (people) and the environment (planet) 

aspects or so-called triple bottom line (3p) embodied in the CSR. CSR is an 

ongoing commitment of companies to behave ethically and positively contribute 

to employees, communities, and the environment and the wider community. The 

purpose of this study is to analyze the effect of size of board of commissioner, 

independent board of commissioner, institutional ownership, profitability, 

leverage, and liquidity on the disclosure of CSR. 

The population in this study is a manufacturing company listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) which publishes annual report and / or 

sustainability report in 2015-2016 which amounted to 144 companies. Sampling 

technique used is purposive sampling. The total sample is 52 companies with 2 

years of observation so that the unit analysis results as much as 88 units of 

analysis after minus 16 outlier data. Data retrieval technique used is 

documentation technique. Data analysis used is descriptive statistical test and 

multiple linear regression analysis.  

The results of this study shows that size of board of commissioner, 

profitability, and liquidity have a significant positive effect on CSR disclosure. 

While independent board of commissioners, institutional ownership, and leverage 

have no effect on CSR disclosure. Based on F test, size of board of commissioner, 

independent board of commissioners, institutional ownership, profitability, 

leverage, and liquidity together influence CSR disclosure of manufacturing 

companies in Indonesia. 

This research recommends (1) the company is expected to increase its 

social responsibility and perform better disclosure of CSR; (2) Investors and 

Creditor may make CSR disclosure as a consideration of investment and funding; 

(3) The Government is expected to further improve the regulations on CSR to 

become mandatory disclosure; (4) Further research is expected to use different 

corporate governance indicators and other financial performance ratios which are 

not included in this research. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan 

eksternalnya (Yuliawati dan Sukirman, 2015), karena perusahaan merupakan 

bagian dari masyarakat dan lingkungan yang keberadaannya tidak lepas darinya. 

Kegiatan produksi perusahaan manufaktur yang memanfaatkan sumber daya alam 

secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak pada 

lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Masyarakat akan merasakan dan 

mengalami dampak dari kegiatan operasional perusahaan. Mengingat hal tersebut 

maka penting bagi suatu perusahaan untuk turut serta peduli dan menjaga 

lingkungan maupun sosial masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi.  

Perusahaan yang baik tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba yang 

besar, melainkan dituntut pula untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

kesejahtreraan masyarakat, ini dikarenakan operasional perusahaan bisa berkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan (Arif dan Wawo, 2016). 

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, dalam akuntansi konvensional pusat 

perhatian yang dilayani perusahaan adalah stockholder dan bondholder, yang 

mana kepentingan pemegang saham didahulukan sedangkan pihak lain diabaikan. 

Akuntansi konvensional pun menuai berbagai kritikan, sehingga pada akhirnya 

menghadirkan konsep akuntansi yang dikenal sebagai akuntansi 

pertanggungjawaban sosial (Anggraini, 2006).   
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Perubahan masyarakat yang semakin kritis dan mampu melakukan kontrol 

sosial, memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melakukan tanggung 

jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Oktariani, 2013). Pandangan dalam dunia usaha dimana 

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya hanya bertujuan untuk mendapatkan 

laba yang setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak yang muncul dalam 

kegiatan usahanya pada masyarakat sekitar kini sudah tidak dapat diterima lagi.  

Perusahaan manufaktur dalam menjalankan operasinya untuk mencapai 

laba mengakibatkan munculnya masalah sosial dan lingkungan (Pasaribu, 2015). 

Masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan antara lain seperti polusi, 

penipisan sumber daya, pelanggaran produk yang tidak sesuai izin, keamanan dan 

kualitas produk, pengelolaan limbah, dan hak-hak pekerja. Seperti pada kasus PT. 

Toba Pulp Lestari yang melakukan pencemaran lingkungan oleh limbah B3 

(Bahan Berbahaya dan Beracun) dari pabrik mereka sehingga memberikan 

dampak yang tidak baik pada warga Desa Sosorladang Pangombusan, Kecamatan 

Parmaksian, Kabupaten toba Samosir (Bakkara, 2018); PT. Lapindo yang 

menenggelamkan daerah sekitar dan mencemari lingkungan serta dapat 

mengganggu kesehatan warga Porong, Sidoarjo (Riski, 2018), PT. Freeport 

Indonesia yang melakukan penambangan secara besar-besaran dan juga 

mencemari alam sekitar tambang Grasberg, Papua (Irfany, 2018); dan PT. Pharos 

Indonesia dan PT Mediafarma yang memproduksi produk yang mengandung 

DNA babi, sehingga mengakibatkan produk tersebut diharuskan ditarik dari 
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pasaran oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) 

(Prasongko, 2018). 

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut memunculkan 

kesadaran baru terhadap perusahaan tentang pentingnya melaksanakan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Siswanto, 2017). Berdasarkan kasus-kasus tersebut 

menjadikan masyarakat menuntut untuk perlu diperhatikan juga. Kesadaran atas 

pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga 

kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) (Karima, 

2014). 

Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

adalah suatu komitmen yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk 

berperilaku etis dan berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas, 

dan lingkungan sekitarnya serta masyarakat luas (Maiyarni, 2014). CSR 

merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaa 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangan (finansial saja), 

tetapi harus berpijak pada tripel bottom line yaitu juga memperhatikan masalah 

sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). 

Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab 

sosial terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya 

meliputi aspek ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet) atau 

biasa disebut triple bottom line (3p), yang diwujudkan dalam bentuk CSR 
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(Fauziah, 2013). Hal tersebut mempertegas bahwa CSR merupakan bentuk 

kepedulian perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan yang didapatkan 

bagi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara 

berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat. 

Sejalan dengan pandangan tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang 

berbunyi “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan”. Undang-Undang tersebut mewajibkan perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang yang dimaksud 

dalam undang-undang tersebut yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang 

kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.  

Praktek penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan masing-

masing perusahaan dan kebutuhan masyarakat (Daniri, 2008). Beberapa bentuk 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dapat bermacam-macam, mulai 

dari melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

perbaikan lingkungan, pemberian beasiswa, pemberian dana untuk pemeliharaan 

fasilitas umum, dan sumbangan untuk desa atau fasilitas masyarakat khususnya 

yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Kemungkinan terjadinya masalah sosial dan lingkungan yang ditimbulkan 

oleh aktivitas bisnis perusahaan, maka sudah selayaknya entitas bisnis bersedia 
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untuk menyajikan laporan yang dapat mengungkapkan bagaimana konstibusi 

pihak tersebut terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya (Rahayu dan 

Anisyukurlillah, 2015). Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh 

mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak 

masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan 

keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi (Anggraini, 2006). Lebih 

lanjut Anggraini (2006) mengungkapkan standar akuntansi keuangan di Indonesia 

belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama 

informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya 

yang terjadi di dalam praktek perusahaan hanya dengan sukarela 

mengungkapkannya.  

Pengungkapan informasi perusahaan dalam pengungkapan CSR diatur 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2009, yang 

menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value Added 

Statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Peraturan terkait pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan di Indonesia juga diatur dalam peraturan pemerintah pada Undang-

Undang No. 40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2c yang menjelaskan bahwa direksi 

menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan 

komisaris yang mana di dalam laporan tahunan tersebut harus memuat laporan 
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pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan juga disebutkan dalam Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 yang mewajibkan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan dimana di dalamnya juga 

termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada 

laporan tahunan perusahaan. 

Sementara itu dalam lingkup internasional terdapat badan aktif yang 

bergerak dalam mengembangkan standar dan pedoman terkait tanggung jawab 

sosial perusahaan yaitu Global Reporting Initiative GRI (2013), mengeluarkan 

pedoman yang perlu diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan terkait tanggung 

jawab sosial berupa GRI Generasi Keempat (GRI G4) tahun 2013. Laporan GRI 

dinyatakan dalam sebuah standar panduan sustainability reporting yang 

diterapkan dan diterima secara luas. Indikator pengungkapan CSR berdasarkan 

GRI G4 tahun 2013 dibagi kedalam tiga kategori yaitu kategori ekonomi (9 

indikator), kategori lingkungan (34 indikator), dan kategori sosial (48 indikator). 

Program CSR merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan 

dan keberlanjutan (sustainability) perusahaan dan bukan lagi dilihat sebagai 

sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan (Parengkuan, 2017). 

Perusahaan juga dapat membangun reputasinya dengan mengungkapkan praktik 

CSR agar bentuk kontribusi yang telah dilakukan dapat diketahui oleh berbagai 

pihak yang berkepentingan, sehingga perusahaan mendapatkan beberapa manfaat 

seperti terciptanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan perusahaan, 
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brand image produk menjadi lebih ramah lingkungan, meningkatkan citra 

perusahaan maupun pemegang sahamnya, dan posisi merek perusahaan maupun 

bidang usaha perusahaan.  

Angelia dan Suryaningsih (2015) menyatakan perusahaan yang melakukan 

dan mengungkapan CSR dalam laporan keuangan akan mendapatkan respon yang 

lebih baik dari masyarakat. Tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan 

publik dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program CSR yang 

berkelanjutan, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal 

maupun masyarakat luas dapat terbantu dan aspek-aspek kehidupan masyarakat 

lebih terjamin. Kondisi tersebut pada gilirannya akan menjamin kelancaran 

aktivitas produksi dan pemasaran hasil produksi, terjaganya kelestarian 

lingkungan serta ketersediaan pasokan bahan baku produksi yang diambil dari 

alam. 

CSR adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan nilai 

perusahaan, maka perusahaan perlu mempertimbangkan CSR sebagai salah satu 

aspek daya tarik bagi investor selain kinerja keuangan perusahaan (Rohmah, 

2015). Perusahaan dapat melaksanakan CSR sebagai upaya untuk memperkuat 

atau meningkatkan akumulasi hubungan sosial dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dapat pula digunakan alat promosi baru bagi 

perusahaan sehingga produk semakin disukai oleh konsumen, dan bagi 

masyarakat, CSR dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk memilih suatu 

produk yang tentunya peduli dengan lingkungan. 
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Salah satu keuntungan mengungkapkan CSR adalah pihak di luar 

perusahaan bisa mengetahui sudah sejauh mana perusahaan peduli dengan 

lingkungan sosialnya dan dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor 

(Oktariani, 2013). Akan tetapi CSR masih kurang maksimal dijalankan. Selain itu 

terdapat pula anggapan bahwa melaksanakan CSR dapat membengkakkan 

pengeluaran perusahaan dan hasilnya pun tidak selalu signifikan. Anggapan 

tersebut menunjukkan dirasa kurang perlu untuk memaksimalkan CSR, karena 

perusahaan telah membayar pajak kepada negara, sehingga tanggung jawab untuk 

memperhatikan sosial dan lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab 

dari pemerintah.  

Penelitian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pengungkapan CSR 

sudah banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Khan (2010) melakukan 

penelitian mengenai pengungkapan CSR, yang menunjukkan hasil bahwa CSR 

yang dilakukan oleh perbankan di Bangladesh total rata-rata pengungkapan 

sebesar 34,6% dari total 60 item yang seharusnya diungkapkan. Penelitian 

tersebut juga menunjukkan dari 30 bank yang mengungkapkan CSR, persentase 

pengungkapan CSR paling tinggi sebesar 93,33% dan paling rendah sebesar 

41,67% dari total item keseluruhan pengungkapan CSR. 

Penelitian mengenai CSR juga dilakukan oleh Dyduch dan Krasodomska 

(2017) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR 

perusahaan non-keuangan berdasarkan The WIG30 Index dan The WIG40 Index 

yang terdaftar di Bursa Efek Warsawa. Hasil dalam penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, sensitifitas perusahaan terhadap 
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lingkungan, kepemilikan asing dan reputasi perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dan profitabilitas, leverage, dewan direksi, dan persentase 

wanita dalam dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Esa dan Zahari (2017) juga melakukan penelitian mengenai pelaporan 

CSR dalam laman suatu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Penelitian 

tersebut menunjukkan hasil bahwa sebagian besar perusahaan yang dimiliki 

pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkapkan item CSR pada laporan 

khusus CSR mereka dan halaman khusus CSR mereka dalam laman perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Esa dan Zahra (2017) juga 

menunjukkan item pengungkapan CSR pada perusahaan yang dimiliki pemerintah 

Malaysia dengan nilai paling tinggi sebesar 87.5% berupa kegiatan komunitas 

(kesehatan dan pendidikan). Diikuti oleh keamanan dan kualitas produk, 

penghargaan dan kesejahteraan karyawan, serta pelatihan karyawan dan item CSR 

dengan nilai paling rendah sebesar 31,25% berupa keberagaman karyawan. 

Sedangkan pada perusahaan yang dimiliki pemerintah Singapura dengan nilai 

paling tinggi sebesar 90,90% berupa keamanan dan kesehatan, kebijakan 

lingkungan, informasi penghematan energi, serta kualitas serta keamanan produk 

dan item CSR dengan nilai paling rendah sebesar 36,40% berupa keberagaman 

karyawan. 

Perusahaan manufaktur di Indonesia banyak yang telah melaksanakan 

aktivitas CSR di lapangan, akan tetapi sebagian besar belum banyak yang 

mengungkapkan aktivitas tersebut dalam sebuah laporan yang terstruktur dan 

sesuai ketentuan yang berkembang dalam pelaporan CSR. Perusahaan manufaktur 
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merupakan penopang utama perkembangan industri di sebuah negara (Pasaribu, 

2015). Perusahaan manufaktur merupakan industri yang mengolah barang mentah 

menjadi barang jadi. Beberapa perusahaan membuat laporan CSR tersendiri, 

terpisah dari laporan tahunan (Oktariani, 2013). 

Berikut ini adalah beberapa data yang menunjukkan luasnya 

pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan manufaktur tahun 2014-

2015. 

Tabel 1.1 

Pengungkapan CSR Perusahaan Manufaktur Tahun 2014-2015 

No. Aspek 
Persentase Indikator 

Rata-rata 

Periode 

2014-2015 

Rata-rata Total 

Pengungkapan 

2014-2015 2014 2015 

1 Umum 83% 83% 83% 

52% 
2 Ekonomi 54% 57% 56% 

3 Lingkungan 31% 39% 35% 

4 Sosial 35% 30% 32% 

Sumber: Raiz, 2017 

Berdasarkan Tabel 1.1 masih banyak aspek pengungkapan CSR yang 

masih dalam tingkatan rendah pada perusahaan manufaktur tahun 2014-2015. 

Aspek pengungkapan CSR yang telah diungkapkan paling tinggi berupa aspek 

umum tahun 2014 sebesar 83% serta tahun 2015 sebesar 83%. Sebaliknya aspek 

pengungkapan CSR yang paling rendah berupa aspek sosial tahun 2014 sebesar 

35% serta tahun 2015 sebesar 30% dengan rata-rata sebesar 32%. Sementara itu 

aspek lingkungan dan ekonomi yang diungkapkan yakni rata-rata sebesar 35% 

dan 56% pada tahun 2014-2015. Hal ini menunjukkan masih sedikit perusahaan 

manufaktur yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih 

luas. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Raiz (2017) diatas yaitu 

penggunanaan sampel yang digunakan serta periode penelitian. Penelitian diatas 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan perbankan yang menerbitkan 

laporan keberlanjutan perusahaan (Sustainability Report) dan periode penelitian 

yang digunakan yaitu tahun 2014-2015. Sedangkan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan menggunakan periode 

penelitian tahun 2015-2016, yang mana data yang digunakan berbeda dengan 

penelitian diatas, sehingga hasil penelitian terkait pengungkapan CSR secara 

umum maupun sesuai aspek (umum, ekonomi, lingkungan, dan sosial) dalam 

pengungkapan CSR berbeda. 

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan 

telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka 

telah terpenuhi (Purnasiwi, 2011). Pelaporan CSR dalam praktik yang berjalan 

terdapat dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan pada Catatan Atas Laporan 

Keuangan dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report). Tuntutan terhadap 

perusahaan untuk memberikan informasi transparan, organisasi yang akuntabel 

serta tata kelola perusahaan yang semakin bagus (good corporate governance) 

semakin memaksa untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya 

(Saputro, 2013).  

Pelaksanaan aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan corporate 

governance (Karima, 2014). Praktik dan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan konsekuensi logis dari implementasi Good 

Corporate Governance (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan bahwa 
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perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholder-nya sesuai dengan 

aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan stakeholder demi 

kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Rohmah, 2015). 

CSR berorientasi kepada para stakeholders, hal ini sejalan dengan salah 

satu prinsip dari empat prinsip utama Good Corporate Governance yaitu 

responsibility (Murwaningsari, 2009). Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan (GCG) sebagai 

seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan 

dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. 

Murwaningsari (2009) mengungkapkan bahwa CSR dan GCG memiliki 

kedudukan yang erat dalam dunia bisnis namun berhubungan satu sama lain. 

Terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam GCG yaitu keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), kewajaran (fairness), dan independensi (independency) (Daniri, 

2006). 

Pelaksanaan good corporate governance sangat diperlukan untuk 

memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak 

bagi dunia perindustrian untuk berkembang dengan baik dan sehat 

(Murwaningsari, 2009). Diperlukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) agar 

perilaku pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk dengan mengatur 

hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) yang dapat 

dipenuhi secara proporsional, mencegah kesalahan-kesalahan signifikan dalam 
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strategi korporasi dan memastikan kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat 

diperbaiki dengan segera.  

Grove, dkk (2011) menjelaskan bahwa struktur corporate governance 

merupakan pemicu pelaksanaan corporate social responsibility disclosure secara 

transparan dan akuntabel. Struktur tata kelola perushaan yang baik dapat 

memunculkan adanya upaya dari para stakeholder untuk secara aktif melakukan 

kontrol atas aktivitas perusahaan menjadi salah satu pertimbangan manajemen 

perusahaan dalam mengungkapan CSR perusahaannya. Hal tersebut kemudian 

menjadi dasar yang dimanfaatkan manajemen perusahaan untuk menjadikan 

pengungkapan CSR untuk dapat memperoleh kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan. 

Margolis et al. (2007) menyatakankan bahwa pengungkapan CSR 

perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh struktur corporate governance, 

namun demikian pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh faktor kinerja 

keuangan dari perusahaan yang bersangkutan. Semakin baik kondisi keuangan 

dari sebuah perusahaan maka akan semakin baik rasio pengungkapan CSR 

tersebut, sebaliknya semakin rendah kinerja keuangan perusahaan maka akan 

semakin rendah rasio pengungkapan CSR perusahaan tersebut.  

Kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal yang telah dilakukan 

oleh suatu perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba, sehinggga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi 

perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan sumber yang ada (Sari, 

2016). Ketika kinerja keuangan perusahaan semakin baik perusahaan dapat 
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melaksanakan CSR tanpa khawatir akan kondisi keuangannya menurun sehingga 

perusahaan akan semakin memperluas rasio pengungkapan CSR perusahaan 

tersebut. Sebaliknya, ketika kinerja keuangan perusahaan semakin rendah maka 

akan semakin rendah pula rasio pengungkapan CSR perusahaan tersebut. 

Beberapa manfaat dan pentingnya pengungkapan CSR telah membuat 

beberapa peneliti untuk melakukan penelitian dan perbandingan mengenai praktik 

dan pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Politon dan 

Rustiyaningsih (2013) tentang karakteristik perusahaan dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur go public. Penelitian tersebut 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahan dan kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawa sosial dan profitabilitas, ukuran dewan komisaris, leverage, dan kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian lain dilakukan oleh Maiyarni (2014) mengenai pengaruh 

profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, dan leverage terhadap pengungkapan 

CSR pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI. Penelitian tersebut 

menunjukkan ada pengaruh negatif signifikan oleh profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage terhadap pengungkapan CSR, sedangkan varibel lain yang diuji berupa 

ukuran perushaan tidak berpengaruh terhadap CSR. 

Karima (2014) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada perusahaan publik yang listing di BEI tahun 2009-2011. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 
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berpengaruh signifikan dan terdapat hasil yang tidak berpengaruh antara 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Yuliawati dan Sukirman (2015) melakukan penelitian yang mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu terdapat pengaruh positif signifikan antara 

profitabilitas dengan pengungkapan CSR, terdapat pengaruh negatif signifikan 

antara leverage terhadap CSR, dan tidak adanya pengaruh antara kepemilikan 

asing terhadap pengungkapan CSR.  

Krisna dan Suhardianto (2016) melakukan penelitian terkait faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa 

variabel yang digunakan dalam penelitiannya yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR yaitu ukuran perusahaan dan komite audit, sedangkan varibel 

lain yang digunakan yaitu profitabilitas, leverage, kepemilikan institusi, dewan 

direksi, dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan adanya fenomena gap 

dan tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu (research gap) mengenai hal-hal 

yang mempengaruhi pengungkapan CSR, penelitian ini penting dilakukan guna 

meningkatkan kesadaran atas pentingnya pengungkapan CSR bagi perusahaan. 

Good corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran 

dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional. 

Sedangkan kinerja keuangan diproksikan dengan rasio profitabilitas (Return on 

Asset), leverage (Debt to Equity Ratio) dan likuiditas (Current Ratio). Sedangkan 
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Kinerja keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2015-2016)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

ditarik identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Pengungkapan CSR yang luas mengindikasikan bahwa perusahaan tidak hanya 

memperhatikan dan mementingkan kepentingannya sendiri akan tetapi juga 

peduli terhadap lingkungan dan sosial masyarakat.  

2. Belum semua perusahaan di Indonesia yang melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan secara maksimal. Pengungkapan CSR yang masih 

bersifat sukarela dan belum adanya standar baku yang menjelaskan tentang 

format, isi, dan item apa saja yang perlu diungkapkan menyebabkan 

perusahaan melakukan pengungkapan CSR seperlunya saja. 

3. Pengimplementasian good corporate governance (GCG) dapat mendorong 

perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan khususnya mengenai 

aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. CSR merupakan konsekuensi logis 

dari GCG yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu 

memperhatikan kepentingan stakeholder-nya demi kelangsungan hidup jangka 

panjang perusahaan. 
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4. Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat meningkatkan luas 

pengungkapan CSR. Sehingga perusahaan tidak perlu khawatir akan kondisi 

keuangannya menurun ketika akan melakukan aktivitas CSR serta 

mengungkapkannya. 

5. Penelitian terkait pengaruh kinerja keuangan dan GCG terhadap pengungkapan 

CSR masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten.  

1.3 Cakupan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini terbatas pada pengaruh 

good corporate governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, 

komisaris independen, dan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap pengungkapan 

CSR. Pengungkapan CSR adalah topik yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

Kajian dalam penelitian ini berfokus pada enam faktor yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi luas pengungkapan CSR, yaitu ukuran dewan komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas.  

Penentuan sampel dan periode peneltian dalam penelitian ini dibatasi. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2016. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR? 
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2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR? 

5. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR? 

6. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR? 

7. Apakah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

CSR.  

2. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

pengungkapan CSR. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan 

CSR. 

4. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. 

5. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR. 

6. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR.  
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7. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas 

secara simultan terhadap pengungkapan CSR. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi yang 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu ekonomi. Serta dapat memberikan 

sumbangan dalam pengembangan ilmu khususnya pada bidang akuntansi. 

Sehingga dengan hasil yang diperoleh pada penelitian selanjutnya akan semakin 

lebih baik serta dapat membantu dalam pengembangan akuntansi manajemen, 

khususnya kajian mengenai pengungkapan CSR. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan terkait dengan 

permasalahan mengenai kinerja keuangan dan good corporate governance sebagai 

bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja perusahaan 

mengenai pengungkapan CSR yang dapat meningkatkan keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang. 

b. Bagi Investor dan kreditor 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan para investor dan 

kreditor sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan untuk berinvestasi 



20 

 

 

 

kepada perusahaan mana yang mempunyai kinerja baik serta memiliki prospek 

yang bisa dipertanggungjawabkan. 

c. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait CSR disclosure di 

Indonesia. 

d. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan sebagai 

pemerhati maupun pengawas atas perilaku-perilaku perusahaan. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

hak-hak yang harus diperoleh. 

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini mengungkapkan tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, 

dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, 

dan likuiditas terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini didasarkan atas 

keraguan atau melihat dari riset gap yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan indeks Global Reporting Initiative 

(GRI) versi G4 tahun 2013 untuk mengukur luas pengungkapan CSR. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori Utama (Grand Theory) 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Ghozali dan Chariri (2014:439), Stakeholder Theory mengatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun harus memberikan manfaaat bagi stakeholder-nya (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain). 

Keberlangsungan hidup perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholders. Hal tersebut mengasumsikan bahwa eksistensi 

perusahaan ditentukan oleh stakeholders. 

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap 

penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas 

tersebut sehingga mampu memenuhi harapan dari para stakeholder tersebut 

(Ghozali dan Chariri, 2014:440). Lebih lanjut Ghozali dan Chariri (2014:440) 

menyatakan 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 mereka miliki atas sumber tersebut. Power tersebut dapat 

berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas 

(modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan 
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untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas 

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2002). 

Putri (2012) menyatakan bahwa stakeholder dianggap penting oleh 

perusahaan dan sangat berpengaruh terhadap jalannya aktivitas perusahaan karena 

dalam menjalankan usahanya perusahaan tentu akan berhubungan dengan para 

stakeholder yang jumlahnya banyak sesuai dengan luas lingkup operasi 

perusahaan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkap informasi yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan serta dampak yang ditimbulkan 

dan juga penanggulangan yang sudah dilakukan perusahaan demi memuaskan 

kepentingan stakeholder terhadap perusahaan, agar keberlangsungan hidup 

perusahan tetap terjaga. Perusahaan yang melaporakan aktivitas sosial dan 

lingkungannya, akan mendapatkan dukungan dari para stakeholder (Yuliawati, 

2015). 

Teori stakeholder menekankan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak 

untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana aktivitas orgarnisaisi 

mempengaruhi mereka (Deegan, 2002). Teori ini menyatakan bahwa para 

stakeholder memiliki hak untuk mengetahui semua informasi baik informasi 

mandatory maupun voluntary, informasi keuangan dan non keuangan. Oleh 

karena itu, maka perusahaan secara tidak langsung akan berusaha untuk 

mengungkapkan infromasi secara sukarela terkait semua aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan melebihi permintaan kewajiban yang harus dilakukan 

perusahaan.  
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2.1.2 Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan konsep keagenan yaitu sebuah 

kontrak yang dimana principal menyewa agent untuk melakukan kontribusi bagi 

kepentingan mereka dengan memberikan beberapa wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen. Hubungan keagenan ini didalamnya terdapat kontrak 

antara principal dan agent untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan 

perusahaan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas dalam membuat 

keputusan kepada agent. Suatu perusahaan memberi kesempatan kepada 

partisipan untuk berkontribusi dalam modal (pricipal), keahlian, dan tenaga kerja 

(agent) dalam rangka memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang (Sari, 

2016).  

Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat 

dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara agent dan 

principal memiliki kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya 

konflik keagenan (agent conflict) (Sari, 2016). Konflik keagenan ini muncul 

disebabkan karena adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan dan 

pengendalian. 

Menurut Rustriarini (2009), teori keagenan mengemukakan bahwa antara 

pihak principal dan agent memiliki kepentingan yang berbeda sehingga 

memunculkan konflik yang dinamakan konflik keagenan (agency conflict). 

Principal sebagai pemilik menginginkan pengembalian sebesar-besarnya dan 

secepat-cepatnya atas investasi mereka ke dalam modal perusahaan dengan 

memperhatikan besaran dividen yang didapatkan tiap tahun. Sedangkan untuk 
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agent sebagai pengelola akan meningkatkan kesejahteraan dari agent itu sendiri 

dan kepentingan dari para principal karena para agent hanya diberikan 

kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola jalannya perusahaan 

untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya oleh pemilik perusahaan atau 

pemegang saham. 

Manajer sebagai pengelola perusahaan banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham) (Lisa, 2012). Sehingga kondisi tersebut menimbulkan asimetri 

informasi. Asimetri informasi merupakan kondisi dimana ada ketidakseimbangan 

perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi 

(preparer) dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada umumnya 

sebagai pengguna informasi (user) (Lisa, 2012). 

Pemisahan fungsi antara kepemilikan perusahaan oleh pemegang saham 

dan pengendalian oleh manajemen merupakan inti dari teori agensi (Pasaribu, 

2015). Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan agensi ketika satu orang atau 

lebih (prncipal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). 

2.1.3 Teori Legitimasi 

Menurut Ghozali dan Chariri (2014: 442), yang mendasari teori legitimasi 

adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana 

perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Kontrak sosial 

tersebut menjadikan kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika 



25 

 

 
 

masyarakat merasa organisasi telah melanggar kontrak sosialnya. Dimana jika 

masyarakat merasa tidak puas dengan operasi organisasi secara sah (legitimate) 

maka masyarakat dapat mencabut kontrak sosial dalam operasi organisasi 

(Deegan, 2002). 

Teori legitimasi menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki kontrak 

dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan 

menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan 

(Rustriarini, 2009). Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan 

akan terus berlanjut keberadannya jika mayarakat menyadari bahwa organisasi 

beroperasi untuk system nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu 

sendiri. Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa 

aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.  

Sari (2016) menyatakan bahwa perusahaan hendaknya berusaha untuk 

memonitor nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai masyarkat, agar kesesuaian 

tersebut dapat terjalin. Salah satu yang diupayakan perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada ialah dengan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Tujuannya adalah untuk 

memperoleh keuntungan kompetitif dari pada perusahaan perusahaan lain, 

memenuhi ketentuan kontrak pinjaman, memenuhi kebutuhan akan ekspektasi 

masyarakat, melegitimasi tindakan perusahaan, dan menarik investor. Perusahaan 

menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung 

jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.  
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Menurut Sari (2016) melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, 

perusahaan diharapkan mampu memperhatikan masyarakat dan lingkungan, guna 

untuk menjaga suatu kepentingan dan harapan masing-masing, baik dari 

perusahaan maupun masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perusahaan yang 

mampu memenuhi harapan masyarakat akan mampu mendapatkan pengakuan dan 

dukungan dari masyarakat.  

Legitimasi ini mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak dinginkan 

dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut (Fauzi, 2016). Perusahaan harus 

selalu sadar dan waspada akan legitimasinya, bahwa selalu ada kemungkinan 

legitimasi tersebut akan hilang kapan saja (Putri, 2012). Suatu perusahaan 

beroperasi dengan legitimasi dari masyarakat, dimana legitimasi ini dapat ditarik 

apabila masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang 

diwajibkan kepada masyarakat sehingga perusahaan harus berperilaku dalam 

koridor-koridor yang secara sosial dapat diterima oleh lingkungan demi 

melanjutkan usahanya sehingga berjalan sukses.  

2.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu komitmen yang 

berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi 

secara positif kepada karyawannya, komunitas, dan lingkungan sekitarnya serta 

masyarakat luas (Maiyarni, 2014). Setiap perusahaan dalam menjalankan 

usahanya memiliki tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang berkaitan 

dengan kegiatan operasional bisnisnya meliputi aspek ekonomi (profit), sosial 
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(people) dan lingkungan (planet) atau biasa disebut triple bottom line (3p), yang 

diwujudkan dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) (Fauziah, 2013). 

Suatu perusahaan mempunyai kewajiban sosial atas apa yang terjadi di 

sekitar lingkungan masyarakat (Sari, 2016). Tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah komitmen perusahan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas sekitar, maupun 

masyarakat pada umumnya. 

Murwaningsari (2009) menjelaskan ruang lingkup tanggung jawab sosial 

(CSR), antara lain: (a) Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena 

keberadaan perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, menaati hukum, 

memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham; (b) 

Organizational Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi 

kepentingan stakeholder, yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham dan 

masyarakat; (c) Societal Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan 

tahapan ketika interaksi antara bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang secara kesinambungan.  

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan 

proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Salah satu badan yang aktif 

mengeluarkan pedoman bagi perusahaan terkait pengungkapan tanggung jawab 

sosial adalah Global Reporting Initiative (GRI).  
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GRI (2013) mengeluarkan pedoman yang perlu diungkapkan oleh 

perusahaan-perusahaan terkait tanggung jawab sosial berupa Global Reporting 

Initiative Generasi Keempat (GRI G4) tahun 2013. Indikator pengungkapan CSR 

berdasarkan GRI G4 tahun 2013 dibagi kedalam tiga kategori yaitu kategori 

ekonomi (9 indikator), kategori lingkungan (34 indikator) dan kategori sosial (48 

indikator). 

Indikator pengungkapan CSR menurut Global Reporting Initiative 

generasi 4 (GRI, 2013) dibagi menjadi tiga kategori diantaranya yaitu: 

1. Kategori ekonomi, terdapat 9 indikator yang meliputi aspek kinerja 

ekonomi, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktik pengadaan. 

2. Kategori lingkungan, terdapat 34 indikator meliputi aspek bahan, energi, air, 

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

kepatuhan, transportasi, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan, dan 

mekanisme pengaduan masalah lingkungan. 

3. Kategori sosial, terdapat 48 indikator yang dibagi kedalam tiga sub kategori 

antara lain: 

a. Sub kategori praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja yang 

meliputi aspek kepegawaian, hubungan industrial, kesehatan dan 

keselamatan kerja, pelatihan dan keselamatan kerja, pelatihan dan 

pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang, kesetaraan remunerasi 

perempuan dan laki-laki, asesmen pemasok atas praktik ketenagakerjaan, 

dan mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan. 
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b. Sub kategori hak asasi manusia yang meliputi aspek investasi, non-

diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, pekerja 

anak, paksa atau wajib kerja, praktik pengamanan, hak adat, asesmen, 

asesmen pemasok atas hak asasi manusia, dan mekanisme pengaduan hak 

asasi manusia. 

c. Sub kategori masyarakat yang meliputi aspek masyarakat lokal, anti-

korupsi, kebijakan publik, anti-persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok 

dan dampak pada masyarakat, dan mekanisme pengaduan dampak 

terhadap masyarakat. 

d. Sub kategori tanggung jawab atas produk yang meliputi aspek kesehatan 

dan keselamatan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, komunikasi dan 

pemasaran, privasi pelanggan, dan kepatuhan. 

Peraturan terkait pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dan 

lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Undang-Undang tersebut 

mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam untuk melakukan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Perseroan yang yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yaitu 

perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya alam serta perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi 

kemampuan sumber daya alam. 
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Serta diatur juga dalam peraturan pemerintah pada Undang-Undang No. 

40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2c. yang menjelaskan bahwa direksi menyampaikan 

laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris yang mana 

di dalam laporan tahunan tersebut harus memuat laporan pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Serta peraturan dalam Lampiran Keputusan Ketua 

Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 yang mewajibkan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi terkait tata kelola perusahaan dimana di dalamnya juga 

termasuk uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan pada 

laporan tahunan perusahaan. Selain itu pengungkapan CSR diatur dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Tahun 2009, yang 

menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value Added 

Stattement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan CSR pada perusahaan telah banyak diteliti. 

Hantono (2017) menggunakan variabel likuiditas, ukuran perusahaan, dan 

leverage sebagai faktor yang dapat memprediksi luas pengungkapan CSR. Ihsan 

(2014) menguji pengaruh ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan 

profitabilitas pada perusahaan manufkatur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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Ramdhaningsih dan Utama (2013) menjelaskan variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan profitabilitas merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan CSR.  

Nugroho dan Yulianto (2015) dalam penelitiannya menggunakan variabel 

profiatbilitas, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran dewan 

komisaris, dan dewan komisaris independen untuk memprediksi luas 

pengungkapan CSR. Menassa dan Brodhacker (2014) mengidentifikasikan social 

disclosure pada perbankan jerman dengan menggunakan variabel ukuran bank, 

umur bank, pemagangan, kategori bank, dan status listing bank. 

Berdasarkan penelitian terdahulu telah dilakukan untuk menguji beberapa 

faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR diatas, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR, yaitu meliputi. Oleh karena 

itu penelitian ini menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, kepemilikan istitusional, profitabilitas, leverage, dan 

likuiditas. 

2.3 Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 

Corporate Governance berkaitan dengan hubungan antara para manajer, 

dewan direksi, karyawan, mengontrol, pihak minoritas, dan pemangku 

kepentingan yang lain (Wahyudin dan Solikhah, 2017). Tata kelola perusahaan 

berkembang sekaligus mengacu pada teori keagenan, dimana tata kelola 

perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa tata kelola 

tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan ketentuan yang 

berlaku, hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya bertindak sesuai 
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dengan kepentingan pemilik perusahaan, disisi lain sering pula terjadi para 

manajer bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang lebih 

menguntungkan (Solihin, 2008). Wahyudin dan Solikhah (2017) mengungkapkan 

pengimplementasian GCG dapat menciptakan sistem pengarahan, pengontrolan 

dan pengawasan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) 

mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan atau sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah 

bagi para pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Adapun prinsip-prinsip tata kelola 

yang baik yaitu: 

a. Keterbukaan, yaitu adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada 

waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta pemegang saham. 

b. Akuntabilitas, artinya perusahaan harus menekankan pada kepentingan 

penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian 

kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi 

monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap manajemen untuk 

meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. 

c. Responsibilitas, adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manejemen, 

pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan 

pemegang saham. 
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d. Independensi, yaitu melancarkan pelaksanaan atas tata kelola perusahaan, 

perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak 

lain. 

e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para 

pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-

undangan yang berlaku. 

Tabel 2.1 

Daftar Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

No. Prinsip  Indikator  

1 Keterbukaan 1. Waktu penerbitan laporan keuangan 

2. Visi perusahaan 

3. Misi perusahaan 

4. Sasaran perusahaan 

5. Strategi perusahaan 

6. Kondisi keuangan 

7. Susunan pengurus 

8. Kompensasi pengurus 

9. Pemegang saham pengendali 

10. Pejabat eksekutif 

11. Pengelola risiko 

12. Sistem pengawasan dan pengendalian intern 

13. Sistem pelaksanaan GCG 

14. Kejadian penting 

15. Kepemilikan saham komisaris 

16. Hubungan keluarga dan hubungan keuangan 

dewan komisaris dengan pihak lain. 

2 Akuntabilitas 1. Jumlah komite audit 

2. Reward dan punishment system 

3 Responsbilitas 1. Kehati-hatian 

2. Melaksanakan tanggung jawab sosial 

4 Independensi RUPS minimal 1 kali dalam satu tahun 

5 Kewajaran/ 

Keadilan 

1. Keberadaan dewan komisaris independen 

2. Uraian untuk memberikan kesempatan bagi 

seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan 

menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta 

mempunyai homepage sebagai akses informasi 

Sumber: Sakila, 2017 
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Corporate governance timbul karena kepentingan perusahaan untuk 

memastikan kepada pihak penyandang dana (principal/investor) bahwa dana yang 

ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien (Setyapurnama dan Norpratiwi, 

2007). Manfaat GCG bukan hanya untuk jangka pendek maupun saat ini, akan 

tetapi juga untuk jangka panjang baik bagi principal maupun agent dalam suatu 

entitas. FCGI (2001) menjelaskan manfaat yang akan diperoleh apabila 

menerapkan GCG, yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat lebih meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholoder value dan dividen. 

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu yang berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka indikator good 

corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan 

komisaris, dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. 

2.3.1. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris memiliki tugas terlaksananya konsep good corporate 

governance yang dilakukan oleh perusahaan (Pasaribu, 2015). Dewan komisaris 
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berkewajiban bertanggungjawab untuk melaksanakan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan good corporate governance sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengawasi 

dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam mengelola perusahaan 

(Nugroho dan Yulianto, 2015). Tugas tersebut menjadikan dewan komisaris dapat 

dikatakan sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk 

mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen.  

Pasaribu (2015) mengungkapkan bahwa dengan hak yang dimiliki dewan 

komisaris, maka dewan komisaris dapat memberikan pengaruh dalam 

menekankan manajemen dalam mengungkapkan informasi-informasi perusahaan, 

salah satunya informasi mengenai tanggung jawab sosial atau CSR. Dewan 

komisaris merupakan mekanisme good corporate governance yang berperan 

untuk meyakinkan bahwa perusahaan telah memenuhi keinginan stakeholders 

(Nugroho dan Yulianto, 2015).  

Proporsi dewan komisaris yang semakin besar dapat mendorong dewan 

komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholder 

perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas 

(Pasaribu, 2015). Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan 

akan mengingkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola 

perusahaan, termasuk dalam praktik dan pengungkapan CSR. 
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2.3.2. Dewan Komisaris Independen 

Menurut Pasaribu (2015), dewan komisaris independen merupakan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan perusahaan yang diharapkan mampu menitikberatkan pada 

kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen bertujuan agar 

keputusan perusahan dapat diambil secara efektif, tepat, dan independen. Namun 

demikian, dewan komisaris tidak boleh ikut turut serta dalam mengambil 

keputusan. 

Ketentuan BAPEPAM dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A 

tanggal 14 Juli tahun 2004, diatur tentang keberadaan komisaris independen 

minimal adalah 30%. Komisaris dipandang sebagai alat untuk memonitor dan 

memberikan tekanan secara objektif dan independen terhadap perilaku 

manajemen untuk lebih transparan yang nantinya dapat menghasilkam lebih 

banyak informasi. 

Komisaris independen memegang kendali dalam mengarahkan perusahaan 

untuk menjalankan operasional sesuai dengan standar yang telah ditentukan 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik (Purbopangestu, 2014). 

Dewan komisaris memiliki peran terhadap aktivitas pengawanan yang penting, 

tidak hanya melihat kepentingan pemilik tetapi juga kepentingan perusahaan 

secara umum. Sehingga dewan komisaris independen merupakan posisi terbaik 

untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good 

corporater governance (Sanjaya dkk, 2012).  
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2.3.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh investor 

institusional yang dapat dilihat dari proporsi saham yang dimiliki institusi dalam 

perusahaan (Pasaribu, 2015). Pemegang saham institusional biasanya berbentuk 

entitas seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, reksadana dan institusi lain. 

Investor institusional umumnya merupakan pemegang yang cukup besar karena 

memiliki pendanaan yang besar (Karima, 2014). Kepemilikan yang besar akan 

sangat berpengaruh dan berdampak pada pengambilan keputusan oleh perusahaan. 

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer 

(Murwaningsari, 2009). Hal ini disebabkan investor insitusional terlibat dalam 

pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba.  

Investor institusional memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang dimana mereka 

memiliki saham di perusahaan tersebut (Pasaribu, 2015). Hal tersebut dikarenakan 

mereka memiliki sumber daya, kemampuan, pengalaman, dan kesempatan untuk 

mengawasi kinerja perusahaan untuk lebih memprioritaskan pada nilai perusahaan 

dalam jangka panjang. 
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2.4 Kinerja Keuangan 

Menurut Sari (2016) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal yang 

telah dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehinggga dapat melihat prospek, 

pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan 

sumber yang ada. Menurut Widhianingrum dan Amah (2012) kinerja keuangan 

merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu 

organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Investor dalam mengukur kinerja 

perusahaan biasanya melihat kinerja keuangan yang tercermin dari berbagai 

macam rasio (Wardoyo, 2013). Posisi keuangan maupun tingkat kinerja keuangan 

perusahaan dapat diketahui dengan melakukan analisa rasio sehingga dapat 

diketahui perkembangan atau kecenderungan kinerja keuangan perusahaan.  

Akuntansi mendasarkan ukuran kinerja keuangan adalah suatu peramal 

yang cukup untuk penilian pasar perusahaan dan return (Badjuri, 2011). Informasi 

tentang kinerja keuangan pada suatu perusahaan dapat diketahui dengan 

menganalisis raio-rasio keuangan. Menganalisa rasio keuangan dari sumber data 

keuangan bergantung pada tujuan menganalisa rasio tersebut (Munawir, 2012). 

Lebih lanjut Munawir (2012) mengklasifikasikan angka- angka rasio keuangan 

yang disesuaikan dengan tujuan analisanya yaitu rasio keuntungan atau 

profitabliltas, rasio leverage, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. 

2.4.1. Profitabilitas 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau profit dalam meningkatkan nilai pemegang saham (Sari, 
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2016). Profit juga dapat dikatakan sebagai keuntungan yang didapatkan 

perusahaan pada periode tertentu. Maka rasio profitabilitas adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang 

digunakan untuk operasi tersebut (rentabilitas) atau untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan.  

Menurut Munawir (2012:240) terdapat beberapa rasio atau indikator untuk 

menilai profitabilitas perusahaan, antara lain: Return on Equity (ROE), Return on 

Assets (ROA), Earning per Share (laba per lembar saham), Net Profit dan 

Operating Ratio. Rasio profitabilitas atau dapat disebut rasio rentabilitas ini, dapat 

digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan.   

Rambe dan Wira (2013), mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas adalah 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, 

ekuitas, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Analisa profitabilitas 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang dalam hal ini 

pasti berorientasi pada profit motif atau keuntungan yang diraih oleh perusahaan. 

Indikator pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

rasio return on asset (ROA). Rasio ROA merupakan suatu ukuran untuk menilai 

seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimilikinya (Putri, 2012). 

Penelitian ini menggunakan rasio ROA karena rasio ini digunakan untuk 

mengetahui keuntungan yang diperoleh atas penggunaan asset atau aktiva 

perusahaan dalam periode berjalan.  
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Adapun pengukuran ROA dapat menggunakan rumus: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

Total Aset
𝑥 100 % 

2.4.2. Leverage 

Leverage merupakan pengukuran besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang (Maiyarni, 2014). Rasio leverage dapat diartikan sebagai besarnya aktiva 

perusahaan yang didanai dengan pendanaan dari pihak luar. Leverage menjadi 

indikasi efisiensi kegiatan bisnis perusahaan, serta pembagian risiko usaha antara 

pemilik perusahaan dan para pemberi pinjaman atau kreditur.  

Rasio leverage digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva 

perusahaan dibiayai dari hutang (Munawir, 2012:239). Rasio leverage dapat 

menunjukkan nilai tentang posisi perusahaan terhadap seluruh kewajiban kepada 

pihak lain, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat 

tetap, dan keseimbangan antara aktiva tetap dengan modal.  

Almiyanti (2014) mengungkapkan bahwa rasio leverage digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, 

sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Terdapat 

beberapa rasio leverage antara lain: Debt to Equity Ratio, Current Liabilities, 

Tangible Assets Debt Coverage, Long Term Debt to Equity Ratio dan Debt 

Service. 

Indikator variabel leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Debt to Equity Ratio (DER) yaitu rasio antara total hutang dengan modal sendiri 

(Munawir, 2012: 239).  Pemilihan indikator diukur dengan Debt Equity Ratio 

dikarenakan rasio ini mengukur berapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 
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kreditor, serta rasio ini sangat diperhatikan oleh kreditor untuk mendapatkan 

perlindungan jika terjadi risiko. Debt equity ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

𝐷𝐸𝑅 =
Total Liabilitas

Total Ekuitas
 

2.4.3. Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

dalam membayar semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Maiyarni, 2014). 

Likuiditas atau sering disebut modal kerja menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang segera jatuh 

tempo dengan sumber jangka pendeknya.  

Maiyarni (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang mampu memenuhi 

kewajiban keuangannya tepat pada waktunya berarti perusahaan tersebut dalam 

keadaan likuid, dan perusahaan dikatakan mampu memenuhi kewajiban keuangan 

tepat pada waktunya apabila perusahaan tersebut mempunyai alat pembayaran 

atau aktiva lancar yang lebih besar dari hutang lancar atau hutang jangka pendek. 

Sebaliknya jika perusahaan tidak dapat segera memenuhi kewajiban keuangannya 

pada saat ditagih, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan illikuid. 

Menurut Munawir (2012: 239), rasio likuiditas merupakan rasio untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai operasi dan memenuhi 

kewajiban finansial pada saat ditagih. Terdapat beberapa rasio yang digunakan 

untuk mengukur leverage suatu perushaan yaitu Current Ratio, Cash Ratio, Quick 

Ratio dan Inventory to Working Capital. 
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Indikator likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

lancar atau current ratio (CR) yaitu rasio antara aktiva lancar dengan hutang 

lancar (Munawir, 2012: 239). Current ratio ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kemampuan jangka pendeknya. Rasio likuiditas 

dengan Current ratio dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝑅 =
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 % 

2.5 Kajian Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini, terutama mengenai 

pengungkapan CSR telah banyak dilakukan. Berikut tabel ringkasan yang 

menunjukkan penelitian terhadap pengungkapan CSR dari penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.2. 

Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Penulis Judul Hasil 

1 Wuttichindanon 

(2017) 

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure-choice of 

Report an its 

Determinants: 

Empirical Evidence 

from Firm Listed on 

the Stock Exchange of 

Thailand 

Kepemilikan pemerintah, 

umur perusahaan, ukuran 

perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR 

dan kinerja keuangan 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR 

2 Hantono (2017) Pengaruh Likuiditas, 

Ukuran Perusahaan, 

Leverage terhadap 

Profitabilitas dengan 

Corporate Social 

Responsibility sebagai 

Variabel Intervening 

pada Perusahaan 

Consumer Goods yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Likuiditas, ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap CSR 

dan leverage tidak 

berpengaruh terhadap CSR 

3 Forte et al Determinant of Reputasi perusahaan dan 
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No Penulis Judul Hasil 

(2015) Voluntary Disclosure: 

A Study in the 

Brazilian Banking 

Sector 

ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan sukarela dan 

kinerja dan internasionalitas 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

sukrarela 

4 Nugroho dan 

Yulianto (2015) 

Pengaruh Profitabilitas 

dan Mekanisme 

Corporate Governance 

terhadap 

Pengungkapan CSR 

Perusahaan terdaftar 

JII 2011-2013 

Profitabilitas berpengaruh 

terhadap CSR dan 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, ukuran 

dewan komisaris dan dewan 

komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

5 Ortas et al. 

(2014) 

Financial Factors 

Influencing the Quality 

of Corporate Social 

Responsibility and 

Environmental 

Management 

Disclosure: A Quantile 

Regression Apprach 

Ukuran, leverage,  kinerja 

keuangan dan penelitian dan 

pengembangan perusahaan 

berpengaruh terhadap CESR  

6 Menassa dan 

Brodhacker 

(2014) 

The Type and Quantity 

of Corporate Social 

Disclosures of German 

‘Universal’ Banks 

Ukuran bank, kinerja 

keuangan, umur bank, 

pemagangan, kategori bank 

terhadap Social Disclosure 

dan bank luar negeri dan 

status listing bank tidak 

berpengaruh terhadap Social 

Disclosure 

7 Kansal et al. 

(2014) 

Determinant of 

Corporate Social 

Responsbility 

Disclousre : Evidence 

from India 

Industri afiliasi, profitabilitas, 

dan reputasi perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dan 

ukuran dan umur perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

8 Ihsan (2014) Pengaruh Ukuran  

Perusahaan, Leverage, 

Likuiditas dan 

Profitabliitas Terhadap 

Luas Pengungkapan 

Sosial dalam Laporan 

Tahunan Perusahaan 

Ukuran perusahaan dan 

likuiditas berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan 

social dan leverage dan 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sosial 
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No Penulis Judul Hasil 

9 Ramdhaningsih 

dan Utama 

(2013) 

Pengaruh Good 

Corporate Governance 

dan Profitabilitas pada 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Kepemilikan manajerial, 

kepemilikan instisusional dan 

profitabilitas beprengaruh 

terhadap pengungkapan CSR 

dan ukuran dewan komisaris 

dan komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

10 Rambe dan 

Wira (2013) 

Analisis Pengaruh 

Kinerja Keuangan 

terhadap Corporate 

Social Responsibility 

pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR, ROA 

dan DER tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR 

11 Wijaya (2012) Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan leverage, 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan kinerja 

lingkungan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

12 Sanjaya dkk 

(2012) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan 

terhadap 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan pada 

Perusahaan Real Estate 

dan Property yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Kepemilikan institusional, 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapanCSR 

dan dewan komisaris 

independen, kepemilikan 

manajerial dan komite audit 

tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR 

13 Nurkhin (2010) Corporate Governance 

dan Profitabilitas, 

Pengaruhnya terhadap 

Pengungkapan CSR 

Dewan komisaris independen  

dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap CSR dan 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap 

CSR 

14 Ho dan Taylor 

(2007) 

An Empirical Analyisis 

of Triple Bottom-Line 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas 
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No Penulis Judul Hasil 

Reporting and its 

Determinants: 

Evidence from United 

States and Japan 

berpengaruh terhadap TBL 

Disclosure 

 

 Pada penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa variabel yang 

digunakan untuk memprediksi luas pengungkapan CSR yaitu ukuran perusahaan, 

profitblitas, likuiditas, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, 

kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial, kinerja lingkungan, leverage, 

umur perusahaan, reputasi dan lain sebagainya dengan pengukuran variabel 

independen dan pengukuran pengungkapan CSR yang berbeda-beda. Sedangkan 

dalam penelitian ini variabel yang digunakan untuk memprediksi luas 

pengungkapan CSR yang diukur berdasarkan indeks GRI G4 (2013) yaitu good 

corporate governance yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, dan kepemilikan institusional dan kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan profitablitas, leverage dan likuiditas. 

2.6 Kerangka Berpikir 

2.6.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR 

Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang bertugas mengawasi 

dan memberikan saran-saran kepada direksi dalam mengelola perusahaan 

(Nugroho dan Yulianto, 2015). Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris 

dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung 

jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Sembiring, 2005). Proporsi 

dewan komisaris yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk 
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bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stake-holder perusahaan 

sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan CSR lebih luas (Pasaribu, 2015). 

Dewan komisaris merupakan suatu mekanisme untuk mengawasi dan 

memberikan petunjuk serta arahan pada pengelolaan perusahaan atau pihak 

manajemen (Badjuri, 2011). Manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan 

efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris 

bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen. Melalui peran pengawasan yang 

lebih baik maka diharapkan pengungkapan mengenai informasi CSR dapat lebih 

luas karena meminimalkan kemungkinan informasi yang ditutupi. 

Sembiring (2005) dengan penelitiannya menemukan hasil 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 tanggung jawab sosial. Hasil penelitian Veronica 

(2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dewan komisaris 

terhadap pengungkapan CSR.  

2.6.2 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR 

Menurut Pasaribu (2015), dewan komisaris independen merupakan 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan sehingga tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan perusahaan yang diharapkan mampu menitikberatkan pada 

kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen bertujuan agar 

keputusan perusahan dapat diambil secara efektif, tepat, dan independen. 

Sesuai teori legitimasi, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi 

dari stakeholders dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat 
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diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan 

pengendalian dan pengawasan (Badjuri, 2011). Menurut Nurkhin (2010), 

keberadaaan dewan komisaris independen dapat memberikan kendali dan 

monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam 

pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial. Proporsi 

komisaris independen merupakan rasio dewan komisaris independen terhadap 

seluruh anggota dewan komisaris. Keberadaan dewan komisaris independen 

sebagai salah satu fungsi dalam GCG yang dalam mengevaluasi strategi 

perusahaan dan mengawasi manajemen diharapkan dapat memberikan tekanan 

pada perusahaan untuk mengungkapkan CSR yang lebih luas dalam rangka 

mewujudkan prinsip GCG yaitu responsiblity.   

Dewan komisaris independen yang netral dan tidak terpengaruh oleh 

intervensi manajemen akan melindungi kepentingan para stakeholder dalam 

dorongan kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR dan 

mengungkapkannya (Nugroho dan Yulianto, 2015). Komponen komisaris 

independen di dalam dewan komisaris diharapkan dapat bersikap terhadap segala 

kebijakan yang dibuat oleh direksi serta menciptakan keseimbangan berbagai 

pihak, yaitu pemegang saham utama, direksi, komisaris, manajemen, pemegang 

saham publik dan stakeholders lainnya. 

Penelitian Nurkhin (2010) menunjukkan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hasil penelitian Pasaribu (2015) juga menunjukkan adanya pengaruh 

antara dewan komisaris independen terhadap pengungkapan CSR. 
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2.6.3 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan CSR 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi (badan) 

(Karima, 2014). Investor institusional umumnya merupakan pemegang yang 

cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. Tingkat kepemilikan 

institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar 

oleh pihak institusioanl sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistic 

manajer (Karima, 2014).  

Sesuai dengan teori stakeholder bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi 

hanya untuk keinginannya saja namun tetap memperhatikan para stakeholder, 

maka kepemilikan institusional yang besar dapat meningkatkan pengawasan 

kinerja perusahaan dalam hal ini terkait praktik dan pengungkapan CSR (Nugroho 

dan Yulianto, 2015). Kepemilikan institusional diasumsikan dapat menuntut 

perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh positif pada 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rustiarini, 2009).  

Anggono dan Handoko (2009) menyatakan bahwa investor insitusional 

lebih menekankan keuntungan jangka panjang perusahaan sehingga mereka sering 

memberi tekanan kepada manajemen untuk mengambil keputusan tidak hanya 

didasarkan pada keuntungan jangka pendek saja tetapi juga cara menaruh 

kepedulian dalam bidang-bidang sosial. Kepemilikan saham yang besar, 

menjadikan institusional shareholder memiliki insentif untuk memantau 

pengambilan keputusan perusahaan. 
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Institusi biasanya menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk 

mengelola investasi perusahaan tersebut (Murwaningsari, 2009). Karena institusi 

memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat 

pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi 

kecurangan dapat ditekan.  

Penelitian Anggraini (2006) dan Murwaningsari (2009) menunjukkan 

bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan 

terhadap manejemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial 

pun semakin besar. Penelitian Sanjaya dkk (2012) juga menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan antara kepemilikan insittusional terhadap CSR. 

2.6.4 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR 

Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan adalah mendapatkan 

profit untuk kemakmuran pemegang saham (Oktariani, 2013). Perusahaan akan 

berusaha untuk meningkatkan kegiatan operasionalnya untuk mencapai profit 

yang diharapkan. Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau profit dalam meningkatkan nilai pemegang saham (Sari, 

2016). 

Sesuai teori agensi, perolehan laba yang semakin besar akan membuat 

perusahaan mengungkapkan informasi yang lebih luas (Yuliawati, 2015). 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi sosial (Rohmah, 2015). Perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan memberikan keluwesan kepada manajemen untuk 

melaksanakan dan mengungkapkan CSR. Perusahaan yang memiliki profit yang 
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tinggi, menjadikan perusahaan semakin bebas mengungkapkan informasi yang 

dapat meningkatkan CSR tanpa khawatir akan kondisi keuangannya menurun, 

sebaliknya jika semakin rendah profitabilitas perusahaan maka akan semakin 

rendah rasio pengungkapan CSR.  

Oktariani (2013) menyatakan bahwa usaha peningkatan kegiatan 

operasional perusahaan ini dikarenakan sumber dana CSR berasal dari 

profitabilitas perusahaan. Kegiatan operasional perusahaan pasti menimbulkan 

dampak bagi sosial dan lingkungan masyarakat. Menurut Sanjaya dkk (2012) 

menyatakan bahwa profitabilitas memberikan keyakinan kepada perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan sukarela tersebut. Menurut Hermawan dan Mafulah 

(2014) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang 

tinggi seharusnya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara 

transparan. Diharapkan semakin tinggi profit perusahaan yang didapatkan, maka 

semakin banyak pula kegiatan CSR yang dilakukan.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurkhin (2010), Sanjaya dkk 

(2012), Kansal et al. (2014), dan Nugroho dan Yulianto (2015) menunjukkan 

adanya pengaruh positif signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan 

CSR. Hasil penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda dari penelitian yang 

dilakukan oleh Maiyarni (2014) menunjukkan pengaruh negatif antara 

profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. 

2.6.5 Pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR 

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian leverage 
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juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan (Yuliawati, 2015). Rasio 

leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya utang 

(Sari, 2016). 

Sembiring (2005) leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan 

perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasionalnya, dengan 

demikian leverage mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur leverage adalah debt to equity ratio (DER) 

karena mampu memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki. 

Semakin tinggi DER, semakin tinggi tingkat tidak tertagihnya suatu utang 

sehingga pengungkapan CSR akan semakin rendah agar tidak menjadi sorotan 

debtholders suatu perusahaan. 

Sesuai dengan teori agensi, debtholder berharap kepentingannya 

didahulukan daripada aktivitas sosial perusahaan (Yuliawati, 2015). Manajemen 

perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial 

perusahaan seminimal mungkin untuk menghindari tekanan dari para debtholder 

atau pemilik perusahaan.  

Teori keagenan menyebutkan bahwa pemegang saham sebagai prinsipal 

lebih berfokus pada pertumbuhan perusahaan jangka panjang dibandingkan 

manajemen (Krisna dan Suhardianto, 2016). Tingkat leverage yang tinggi akan 

mengurangi pengungkapan CSR yang dibuat agar tidak menjadi sorotan 

debtholder. Semakin tinggi leverage, informasi yang diungkapkan juga terbatas. 
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Maiyarni (2014) dengan penelitiannya menemukan hasil bahwa perusahaan 

dengan leverage yang tinggi akan lebih sedikit melakukan pengungkapan CSR. 

2.6.6 Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan CSR 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan 

dalam membayar semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Maiyarni, 2014). 

Berdasarkan teori legitimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang 

ditunjukkan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi (Almiyanti, 2014). Hal tersebut 

didasarkan atas kuatnya keuangan suatu perusahaan akan cenderung memberikan 

informasi yang luas dari pada perusahaan yang kondisi keuangannya lemah. 

Likuiditas menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka 

pendek, tapi juga sangat membantu bagi manajemen untuk mengecek efisiensi 

modal kerja yang digunakan dalam perusahaan, juga penting bagi kreditor jangka 

panjang dan pemegang saham yang akhirnya atau setidak-tidaknya ingin 

mengetahui prospek dari deviden dan pembayaran bunga di masa yang akan 

datang (Maiyarni, 2014). Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo dengan sumber 

jangka pendeknya. 

Rasyid dan Daryanti (2012) menyatakan bahwa semakin likuid suatu 

perusahaan maka semakin besar nilai current ratio-nya sehingga perusahaan 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan CSR yang nantinya 

akan tercermin dalam CSR Disclosure-nya. Perusahaan yang memiliki tingkat 
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likuiditas yang tinggi akan lebih banyak mengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial daripada perusahaan yang tingkat likuiditasnya rendah. Hal tersebut 

juga didasarkan dari pengharapan bahwa secara finansial perusahaan yang kuat 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi secara lebih luas daripada 

perusahaan yang kondisi finansialnya lemah.  

Kesehatan suatu perusahaan yang dicerminkan dengan tingginya rasio 

likuiditas (diukur dengan current ratio) diharapkan berhubungan dengan luasnya 

tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan (Badjuri, 2011). Hal tersebut 

didasarkan dari adanya pengharapan bahwa secara finansial perusahaan yang baik 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi sosial dari pada perusahaan yang 

kondisi finansialnya lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Ihsan (2014) dan 

Hantono (2017) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan 

terhadap CSRD. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digambarkan sebuah gambar 

kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Ukuran dewan komisaris secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 

H2 : Dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh posistif signifikan 

terhadap pengungkapan CSR.  

H3 : Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh positif signifikan 

Likuiditas (CR)(X6) 

Profitabilitas (ROA)(X4) 
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 terhadap pengungkapan CSR. 

H4 : Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR.  

H5 :  Leverage secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR.  

H6 : Likuiditas secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR.  

H7 : Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Simpulan penelitian ini berdasarkan hasil analisis dan pengujian data 

dalam penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas 

terhadap pengungkapan CSR adalah sebagai berikut:  

1. Ukuran dewan Komisaris terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Ketika perusahaan memiliki dewan komisaris yang lebih 

banyak, maka pengawasan terhadap manajemen dilakukan akan lebih baik 

sehingga kinerja perusahaan akan meningkat terutama pada tanggung jawab 

sosialnya. 

2. Dewan komisaris independen terbukti tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena rata-rata 

proporsi dewan komisaris independen yang rendah, sehingga membuat 

pengawasan perusahaan tidak terlalu memperhatikan pengungkapan CSR yang 

dilakukan. 

3. Kepemilikan Institusional terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan  

CSR. Hal tersebut dikarenakan investor institusional lebih mementingkan dana 

yang ada digunakan keuntungan pribadi berupa jangka pendek, dari pada 

menggunakan keuntungan untuk melakukan CSR untuk kepentingan jangka 

panjang. 
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4. Profitabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Laba tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

mendanai kegiatan CSR. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi 

memberikan keluwesan kepada manajemen untuk melaksanakan CSR.  

5. Leverage terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR lebih bergantung pada total modal perusahaan secara 

keseluruhan yang digunakan untuk membiayainya, tanpa melihat seberapa 

modal perusahaan yang diperoleh dari hutang kepada kreditor.  

6. Likuiditas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan 

CSR. Ketika kewajiban jangka pendek perusahaan dapat terpenuhi dengan aset 

lancar yang ada, maka perusahaan dapat menggunakan dana yang ada untuk 

melakukan tanggung jawab sosial. Sehingga aset lancar merupakan salah satu 

sumber dana yang dapat dipergunakan perusahaan untuk melakukan tanggung 

jawab sosial dan kemudian mengungkapkannya. 

7. Ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, profitabilitas, leverage, dan likuiditas terbukti secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Luas pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan tidak terlepas dari pengaruh ukuran dewan komisaris, 

dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, 

leverage, dan likuiditas. 
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5.2 Saran 

Peneliti ingin mengajukan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu: 

1. Perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan tanggung jawab sosialnya serta 

diharapkan perusahaan manufaktur untuk melakukan pengungkapan CSRnya 

dengan lebih baik mencakup semua aspek baik ekonomi, lingkungan serta 

sosialnya. Sehingga kebutuhan stakeholder akan informasi yang lengkap dari 

perusahaan dapat terpenuhi dengan baik dan dapat meningkatkan keberlanjutan 

perusahaan dalam jangka panjang.  

2. Investor dan kreditor dapat menjadikan pengungkapan CSR dan faktor 

penentunya yaitu profitabilitas, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris sebagai 

bahan pertimbangan investasi dan pendanaan. Investor dan kreditor dalam 

membuat keputusan untuk berinvestasi kepada perusahaan perlu 

memperhatikan kinerja yang baik serta memiliki prospek yang dapat 

dipertanggungjawabkan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 

3. Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan peraturan mengenai CSR 

dari voluntary disclosure menjadi mandatory disclosure sehingga dapat 

mendorong perusahaan menjadi lebih meningkatkan tanggung jawab sosialnya. 

Seperti dalam ketentuan BAPEPAM yang mewajibkan perusahaan publik 

untuk meningkatkan lagi tanggung jawab sosialnya.  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan rasio kinerja keuangan dan 

indikator good corporate governance yang berbeda yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini. Serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 
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periode penelitian yang lebih panjang dan tahun pengamatan yang terbaru 

dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.  
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