
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep tentang Pengaruh 

Definisi pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:849) 

adalah sebagai berikut: 

”Daya yang ada atau timbul dari sesuatu (barang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. 

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini pengaruh adalah 

daya yang ada atau timbul dari besarnya net profit margin (NPM) sebagai rasio yang 

mengukur tingkat laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.2. Bursa Efek 

2.2.1. Pengertian Bursa Efek  

Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal “Pasar Modal adalah 
sebagai berikut: 

“Tempat kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, 
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta 
lembaga dan profesi yang berkait dengan efek”. 

Sedangkan Bursa Efek Menurut UU RI No.8 Tahun 1995, bursa efek adalah 

“Pihak yang menyelenggarakan dan sistem dan atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan 

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka”.  

Sedangkan pihak yang melakukan penawaran umum efek disebut sebagai 

emiten, yaitu issuer (penerbit) dari saham, obligasi, dan efek lainnya. Sementara Efek 



 

 

 

 

dimaksudkan dalam Perundang-undangan Pasar Modal tersebut adalah surat berharga 

seperti surat pengakuan utang, comercial paper, saham, obligasi, unit penyertaan 

(reksadana) dan efek derivative (produk turunan) dari efek utama. Bursa efek yang 

memperdagangkan efek utama seperti saham dan obligasi adalah Bursa Efek Jakarta 

dan Bursa Efek Surabaya. Namun sekarang Bursa Efek Jakarta berubah nama 

menjadi Bursa Efek Indonesia.  

Berdasarkan definisi di atas maka dapat dikatakan bahwa pasar modal 

merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan (financial market). Hal ini  

dikarenakan dalam financial market diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal 

sendiri, baik dan jangka panjang, baik yang dapat dinegosiasikan maupun tidak. 

2.2.2. Pengertian Perusahaan Publik 

Menurut UU RI No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh,  

“Perusahaan adalah setiap bentuk usahaan yang berbadan hukum atau 
tidak, milik perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik 
swasta maupun miik negara, yang mempekerjakan pekerja/ buruh 
dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk yang lain”.  

Sedangkan menurut  UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal , Perusahaan 

publik adalah sebagai berikut: 

“Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 
miliar atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah”. 

Mekanisme untuk menjadi perusahaan publik adalah dengan melakukan 

penawaran perdana atau yang lebih dikenal sebagai Initial Public Offering (IPO). 

Menurut dari Abdul Hasyir (2002), tujuan perusahaan melakukan go public adalah 

sebagai berikut: 

a. Mendapatkan dana tambahan dari masyarakat umum (investor) untuk kegiatan 

operasi perusahaan. 



 

 

 

 

b. Mendapatkan patokan harga saham perusahaan yang wajar dan aktual yaitu 

harga yang terbentuk dari hasil mekanisme penawaran dan permintaan di 

bursa  efek. Harga tersebut dapat menjadi patokan harga saat terjadi 

pemindahtanganan saham ke pihak lain (seperti transaksi akuisisi atau 

divestasi). 

Menurut Abdul Hasyir (2003) implikasi menjadi perusahaan publik adalah: 

a. Nama perusahaan menjadi PT.XXX Tbk, kata Tbk singkatan dari Terbuka. 

b. Adanya pengaturan jumlah minimum dewan direksi dan dewan komisaris. 

c. Adanya pengaruh penerbitan saham baru atau surat berharga lain yang bisa 

menyebabkan nilai saham tersebut terdilusi, artinya menurunnya nilai saham 

perusahaan tersebut (sebab penambahan jumlah saham beredar dapat 

berpengaruh pada harga saham). 

d. Pembentukan corporate secretary. 

e. Pengaturan proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

f. Keterbukaan, khususnya mengenai pengguna hasil IPO, jadwal dan agenda 

RUPS, laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, kepemilikan saham 

oleh direksi/ komisaris, dan setiap kejadian penting perusahaan. 

Setelah suatu perusahaan menjadi perusahaan publik, maka selanjutnya 

dituntut keterbukaan. Manajemen perusahaan publik dituntut mampu menyampaikan 

informasi yang abstrak tetapi informasi tersebut harus dapat memberikan nilai tambah 

(value added). 

2.3.  Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 

2.3.1. Tujuan Perusahaan 

Secara umum, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan 

laba (profit) yang maksimal bagi pemiliknya. Tujuan inilah yang selama bertahun-

tahun menjadi doktrin disekolah-sekolah bisnis, bahwa tujuan satu-satunya 



 

 

 

 

perusahaan adalah mencapi laba (profit) semaksimal mungkin dan memakmurkan 

para stakeholders.  

Sepuluh prinsip ekonomi pun menyatakan “kita harus selalu melakukan trade 

off”. Prinsip ini semakin meyakinkan perusahaan bahwa mereka tidak perlu 

mengalokasikan biaya apapun untuk memakmurkan stakeholders. Karena, 

memakmurkan stakeholders akan mengurangi kemakmuran shareholders (William, 

1992 dalam Sembiring, 2005). Namun, seiring dengan munculnya berbagai macam 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, pendapat ini mulai ditolak 

oleh masyarakat. Masyarakat mulai menuntut perusahaan untuk tidak hanya 

memperhatikan kepentingan pihak shareholders semata, tetapi juga kepentingan 

masyarakat yang ikut menanggung atas dampak negatif yang ditimbulkannya. Dalam 

kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan, puluhan bahkan ratusan 

tahun justru menganggap bahwa laba (profit) bukanlah tujuan utama suatu bisnis. 

Core ideology perusahaan-perusahaan visioner yang mampu bertahan puluhan 

bahkan ratusan tahun memang bisa dikatakan berlawanan dengan doktrin sekolah 

bisnis, yang menganggap bahwa ”memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham” 

atau ”memaksimumkan laba” sebagai tenaga kerja pendorong dominan atau tujan 

utama dari perusahaan. Perusahaan-perusahaan visioner ini bukannya tidak 

menganggap bahwa laba (profit) merupakan faktor penting dalam perusahaan. 

Mereka menganggap bahwa laba (profit) adalah faktor penting yang menjamin 

kesinambungan usaha mereka, akan tetapi, bukan satu-satunya faktor yang dapat 

menjamin keberlangsungan usaha mereka. Perusahaan-perusahaan visioner tersebut 

cenderung mengejar sekelompok tujuan dimana laba hanya merupakan salah satu 

tujannnya bukan satu-satunya tujuan mereka (Collins dan Porras, 1999 dalam 

Sembiring, 2005). 

 

 



 

 

 

 

Adapun menurut Darwin (2004) tujuan dari CSR adalah:  

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara 

implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. 

2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya 

kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial 

ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.  

3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya 

adalah untuk memberikan informasi kepada investor.  

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu diungkapkan oleh 

perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.  

2.3.2. Pengertian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Seperti layaknya sebuah konsep yang tengah digandrungi, tidak ada satu 

definisi tunggal yang mampu menjabarkan pengertian dan ruang lingkup dari 

tanggung jawab sosial perusahaan. Menurut Hendrik Budi Untung (2007:1) 

Corporate Social Responsibility adalah sebagai berikut: 

“Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada 
keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan 
lingkungan”. 

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan atau Corporate Social Resposibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan 

interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum (Darwin, 2004). 

 



 

 

 

 

Belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai 

lembaga. Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian 

CSR menurut berbagai organisasi, antara lain sebagai berikut: (Edi, 2007; Philip 

Kotler, 2008; Sukada dan Jalal, 2008).  

1. World Business Council for Sustainable Development 

CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk 

berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya 

meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas 

lokal dan masyarakat luas pada umumnya. 

2. International Finance Corporation 

CSR adalah komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, 

keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan 

kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun 

pembangunan.  

3. Institute of Chartered Accountants, England and Wales 

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi 

dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai 

bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.  

4. Canadian Government 

Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke 

dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan 

yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan 

masyarakat yang sehat dan berkembang.  

5. European Commission 

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap 

sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya 

dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip 



 

 

 

 

kesukarelaan. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa basis penerapan 

CSR adalah kesukarelaan dari perusahaan yang bersangkutan. 

 
6. CSR Asia 

Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan 

prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam 

kepentingan para stakeholders.  

Selain itu, ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility juga 

memberikan definisi CSR. Meskipun pedoman CSR standar internasional ini baru 

akan ditetapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa dijadikan sebagai rujukan. 

Menurut ISO 26000 (draft 3, 2007), CSR adalah:  

”Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 
keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan 
lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis 
yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 
masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, 
sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku 
internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh”.  

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami 

dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan. CSR mencakup tujuh komponen 

utama, yaitu: the environment, social development, human rights, organizational 

governance, labor practices, fair operating practices, dan consumer issues (Sukada 

dan Jalal, 2008).  Suharto (2007), menambahkan line tambahan, yakni procedure 

pada konsep Tripple Bottom Lines yang dikembangkan oleh Elkington pada tahun 

1998. Dengan demikian pengertian CSR adalah keperdulian yang menyisihkan 

sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) 

dan ligkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang 

tepat dan profesional. Terlepas dari keragaman pemaknaan tanggung jawab sosial 



 

 

 

 

perusahaan, pada umumnya, konsep tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

konsep yang diterima oleh banyak pengusaha di negara maju maupun berkembang. 

Sedangkan World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

mengemukakan bahwa model CSR membagi kewajiban perusahaan menjadi empat 

jenis tanggung jawab, yaitu: 

a. Ekonomis: mencetak laba (profit) bagi para pemilik saham. 

b. Legal: mematuhi segala peraturan dan hukum (yang berhubungan dengan 

lingkungan dan sebagainya). 

c. Etis: dalam berbisnis, berperilaku, sesuai dengan nilai luhur seperti kejujuran 

atau lainnya. 

d. Tanggung jawab lain yang sebenarnya bebas dipilih untuk dilaksanakan atau 

tidak (discretionary responsibilities) seperti pemberian beasiswa. 

Menurut Suratmo (2008), di Indonesia saat ini yang begitu gencar melakukan 

program-program CSR masih seputar Badan Usaha Milik Negara dan perusahaan-

perusahaan asing. Tidak heran, BUMN memiliki kewajiban PKBL (Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan) sementara perusahaan asing selain karena 

kebijakan dari induk perusahaan, mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga 

suasana kerja tetap kondusif. Beberapa perusahaan swasta besar memang sudah 

menjalankan program CSR ini, namun aplikasi program ini ternyata belum menjadi 

prioritas bagi korporasi.  

Dari berbagai macam definisi di atas, secara keseluruhan memaparkan bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk perwujudan komitmen 

perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat atas dasar kesadaran bahwa 

perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat.  

2.3.3. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Perusahaan kini menganggap bahwa pelaporan kinerja sosial dan lingkungan 

yang dilakukannya dianggap sama pentingnya dengan pelaporan kinerja ekonomi 



 

 

 

 

perusahaan. Sesungguhnya, pengungkapan kinerja perusahaan baik dari segi sosial 

maupun dari segi lingkungan memiliki posisi yang sama dengan pengungkapan 

kinerja dari segi finansial, yaitu sebagai sumber informasi bagi para stakeholders 

dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. 

Menurut Gray, et al (1995) dalam Zulkarnain (2006), terdapat dua 

pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan sosial 

perusahaan mungkin diperlukan sebagai suplemen dari suatu aktivitas ekonomi 

konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat keuangan 

sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab perusahaan dan cenderung 

membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan. 

Pendekatan alternatif  kedua, dengan meletakkan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungannya 

dengan organisasi. Pendekatan yang luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan 

dalam pemahaman terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

sekaligus merupakan sumber kritik yang utama terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Menurut Darwin (2004) tujuan dari pengungkapan tanggung jawab sosial, 
yaitu: 

1. Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan tiap periode, 

yang tidak hanya berupa internalisasi sosial cost dan social benefit, tetapi juga 

pengaruh eksternalitas tersebut terhadap kelompok sosial yang berbeda.  

2. Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan secara 

langsung mempengaruhi sumber daya dan status kekuatan dari individu, 

masyarakat, kelompok sosial, dan generasi yang konsisten dengan prioritas 

sosial di satu sisi dengan aspirasi individu di pihak lain.  



 

 

 

 

3. Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang relevan dengan 

unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, program, kinerja, dan sumbangan 

perusahaan terhadap tujuan sosial.  

4. Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dalam globalisasi 

dan/atau perdagangan bebas  

Ada berbagai macam media yang dipilih oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Lebih banyak perusahaan memilih 

laporan prospektus sebagai media pengungkapannya, karena laporan prospektus ini 

bisa digunakan sebagai saran propaganda untuk calon investor di Bursa. 

Pengungkapan tersebut minimal memberikan kesan bahwa perusahaan sudah 

memiliki keperdulian dalam pengelolaaan lingkungan, sehingga adanya 

pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut dapat menarik para investor untuk 

membeli saham perusahaan. 

Selain itu, tidak seragamnya cara pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan juga diakibatkan oleh belum adanya peraturan yang jelas mengenai cara 

penyajian maupun komponen-komponen yang termasuk biaya sosial tersebut. 

Darwin (2004) menyatakan bahwa “untuk pelaporan dari aktivitas CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu 

pengungkapan dalam laporan keuangan, melalui format terpisah, atau melalui audit 

sosial. Bila pelaporan sosial berbentuk pengungkapan dalam laporan keuangan yang 

disusun dalam format laporan tahunan (annual report), maka pelaporan tersebut harus 

mendukung peningkatan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Sebab, 

pengungkapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. 

Sementara tujuan dari laporan keuangan sendiri adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, yang dapat dijadikan dasar atas corporate social disclosure (CSD)”. 

Pengungkapan (disclosure) terhadap aspek social, ethical, environmental dan 



 

 

 

 

sustainability (SEES) sekarang ini menjadi suatu cara bagi perusahaan untuk 

mengkomunikasikan bentuk akuntabilitasnya kepada para stakeholders (Rakhmad, 

2006). 

Seluruh pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh 

perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah satunya melalui pengungkapan 

sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) secara 

implisit menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para 

pengambil keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2007, paragraf kesembilan: 

“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”. 

Dampak sosial perusahaan tergantung pada jenis atau karakteristik operasi 

perusahaan. Karakteristik operasi perusahaan yang menghasilkan dampak sosial yang 

tinggi akan menuntut pemenuhan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi pula. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan disosialisasikan kepada publik melalui 

pengungkapan soial dalam laporan tahunan. 

Dalam proses pelaporan keuangan tahunan perusahaan, pengungkapan/ 

disclosure merupakan aspek pelaporan yang kualitatif, yang sangat diperlukan 

pemakai informasi laporan keuangan. Karena sifatnya yang kualitatif sehingga 

formatnya tidak terstruktur, yang dapat terjadi secara langsung dalam laporan 

keuangan tahunan perusahaan melalui penjudulan yang tepat, catatan atas laporan 

keuangan ataupun berbagai sisipan seperti catatan kaki. 



 

 

 

 

Berbagai alasan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi CSR 

secara sukarela telah diteliti dalam penelitian sebelumnya, diantaranya adalah karena 

untuk mentaati peraturan yang ada, untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui  

penerapan CSR, untuk memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi 

ekspektasi masyarakat, untuk melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik 

investor (Deegan dan Blomquist, 2001; Hasnas, 1998; Ullman, 1985; Patten, 

1992; dalam Basamalah, et al , 2005). 

Item-item yang berkaian dengan pengukuran pengungkapan tanggung jawab 

perusahaan antara lain: 

1. Lingkungan 

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian 

lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan 

pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan.  

2. Energi  

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi dalam 

hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap 

produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dll.  

3. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber 

daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. 

Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, 

perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji serta tunjangan yang memadai, 

pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan 

kesehatan, pendidikan, seni, dll.  

4. Lain-lain dengan Tenaga Kerja 



 

 

 

 

Segala kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja. 

5. Produk 

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.  

6. Keterlibatan Masyarakat 

Meliputi segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan 

dengan masyrakat 

7. Umum  

Meliputi kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

(Sembiring, 2005) 

2.3.4. Peraturan tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Berbagai peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan antara lain 

sebagai berikut: 

1. PSAK Nomor 33 tahun 2007 pada subbab Pengelolaan Lingkungan Hidup 

paragraf 55, yaitu: 

Dengan adanya kegiatan penambangan pada suatu daerah tertentu, 
maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup 
disekitar lokasi penambangan, meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. Pencemaran lingkungan, yaitu masuknya atau dimasukkannya 
makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain kedalam 
lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh 
kegiatan manusia atau proses alam,  sehingga kualitas 
lingkungan sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 
lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi 
sesuai peruntukkannya. 

b. Perusakan lingkungan, yaitu adanya tindakan yang 
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung 
terhadap perubahan sifat-sifat dan atau hayati lingkungan 
yang mengakibatkan lingkungan itu kurang berfungsi lagi 
dalam menunjang pembangunan berkesinambungan. 



 

 

 

 

Sebagai usaha untuk mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dari 

kegiatan usaha penambangan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PLH) yang meliputi upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, 

pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup”. 

2. (PSAK) No.1 Tahun 2007 paragraf kesembilan secara implisit menyarankan 

untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, yaitu 

“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”. 

3. Undang-undang No.40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas yang harus 

melaporkan perkembangannya sehubungan dengan tanggung jawab sosial dan 

juga pada masalah lingkungan, dan pasal 74 Undang-undang No.40 tahun 2007 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya dari sumber 

daya alam harus mempunyai tanggung jawab terhadap masalah sosial dan 

lingkungan. Hukuman akan dikenakan sebagai akibat pelanggaran 

pelaksanaannya menurut undang-undang yang terkait. Secara konsisten, segala 

biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelanggaran tersebut harus dilaporkan 

dalam laporan keuangan. 

4. Undang-undang No.25 tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal ditegaskan 

amanat bahwa, setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial 

perusahaan, untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai 

dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 

 



 

 

 

 

2.4. Laporan Tahunan (Annual Report) 

2.4.1. Pengertian Laporan Tahunan 

Teori tentang laporan tahunan (annual report) sangat jarang dikemukan dalam 

literatur-literatur akuntansi, kalaupun ada biasanya tergabung dalam topik laporan 

keuangan dan secara parsial tidak seluruhnya. Tetapi pada dasarnya, laporan tahunan 

adalah laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya dan biasanya di akhir 

tahun. Berikut ini adalah beberapa definisi laporan keuangan: 

”Financial statement are the principle means through which financial 
information is communicated to the outside of the enterprise. These 
statement provide the firm’s history, quantified in money terms. The 
financial statement most frequently provided are (1) the balance sheet, (2) 
the income statement, (3) the statement of cash flows, and the statement of 
owners’ or stakeholders’ equity. In additional, note disclosures are an 
integral part of each financial statement”. (Kieso, Weygandt, 2005:2) 

Keseluruhan isi dari laporan tahunan diatur oleh Badan Pengawas Pasar 

Modal (Bapepam) dan wajib disampaikan oleh setiap emiten yang terdaftar di Bursa 

Efek sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun sebelumnya. Laporan tahunan 

wajib diungkapkan oleh setiap perusahaan yang mencatatkan diri di bursa efek 

sebagai pelaporan kegiatan selama satu tahun sebelumnya kepada pihak-pihak yang 

berkentigan dengan perusahaan tersebut (stakeholders). 

2.4.2. Tujuan Laporan Tahunan 

Menurut peraturan Bapepam tujuan dari laporan tahunan sebagai berikut: 

1. Berguna bagi pemakai laporan tahunan dalam membuat keputusan investasi, 

masalah kredit atau keputusan-keputusan lainnya. 

2. Menyediakan laporan komprehensif mengenai prospek perusahaan di masa 

depan, baik kegiatan operasi, keuangan, dan informasi-informasi relevan 

lainnya. 



 

 

 

 

3. Menyediakan informasi mengenai klaim sumber daya perusahaan serta 

perubahannya.  

 

2.4.3. Peraturan Bapepam Mengenai Isi Laporan Tahunan 

Laporan tahunan di BEJ (Bursa Efek Jakarta) dan BES (Bursa Efek Surabaya) 

yang sekarang menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia) diatur oleh Keputusan Ketua 

Bapepam No.38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan dan hanya mengikat bagi 

perusahaan publik saja. Bentuk dan isi dari laporan tahunan menurut Bapepam secara 

garis besar dibagi menjadi enam bagian, yaitu: 

1. Ketentuan Umum, yang berisi peraturan fisik dan informasi yang wajib 

disampaikan emiten. 

2. Laporan Manajemen, yang berisi penjelasan umum dan penjelasan khusus 

mengenai perusahaan. 

3. Bagian mengenai ikhtisar Data Keuangan Penting, yaitu bagian dari laporan 

tahunan yang berisi informasi perbandingan keuangan lima tahun buku atau 

sejak memulai usahanya. 

4. Bagian mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, yaitu 

bagian dari laporan tahunan yang berisi laporan singkat yang membahas dan 

menganalisis laporan keuangan dan informasi lain dengan penekanan dan 

perubahan-perubahan material yaitu sejak laporan tahunan terakhir atau sejak 

pernyataan pendaftaran diajukan. 

5. Bagian mengenai Laporan keuangan, yaitu bagian laporan tahunan yang berisi 

laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

dan peraturan Bapepam dibidang akuntansi dan telah diaudit oleh Akuntan 

yang terdaftar di Bapepam. 

Perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham dan perusahaan 

publik, laporan tahunan wajib disampaikan ke Bapepam sebanyak empat rangkap dan 



 

 

 

 

tersedia para pemegang saham selambat-lambatnya 14 hari sebelum Rapat Umum 

Pemegang Saham diselenggarakan. 

Sedangkan untuk perusahaan yang telah melakukan penawaran umum efek 

bersifat hutang wajib, disampaikan kepada Bapepam sebanyak empat rangkap 

selambat-lambatnya lima bulan setelah tahun buku perusahaan terakhir. Kewajiban 

ini berlaku selama efek bersangkutan belum dilunasi atau jatuh tempo. 

2.4.4. Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan 

Pengungkapan (disclosure) didefinisikan berbeda-beda dalam kondisi yang 

berbeda pula. Sebagai salah satu prinsip dalam akuntansi keuangan, kadangkala 

istilah pengungkapan dikaitkan secara langsung dengan laporan keuangan (financial 

statement). Dalam kenyataannya ternyata pengungkapan juga berhubungan dengan 

informasi lainnya di luar laporan keuangan. 

Pengungkapan (disclosure) didefinisikan sebagai penyediaan sejumlah 

informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal efisien 

(Hendriksen, 1996, dalam Utomo, 2000). Pengungkapan ada yang bersifat wajib 

(mandatory), yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan 

yang didasarkan  pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela 

(voluntary), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan 

minimum dari peraturan yang berlaku.  

Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Comission (SEC) 

dikategorikan menjadi dua, yaitu: 1) protective disclosure yang dimaksudkan sebagai 

upaya perlindungan terhadap investor, dan 2) informative disclosure yang bertujuan 

memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Wolk, et al, dalam 

Utomo, 2000). Ada dua jenis pengungkapan dalam pelaporan keuangan yang telah 

ditetapkan oleh badan yang memiliki otoritas di pasar modal (Darwin, 2004). 

Pertama adalah pengungkapan wajib (mandatory disclosure), yaitu informasi yang 

harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu 



 

 

 

 

negara. Sedangkan yang kedua, adalah pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan 

tanpa diharuskan oleh standar yang ada.  

Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi 

yang sifatnya sukarela. Karenanya, perusahaan memiliki kebebasan untuk 

mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh badan penyelenggara pasar 

modal. Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh 

manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam 

kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.  

Dari definisi di atas maka istilah pengungkapan dapat digunakan baik dalam 

laporan keuangan maupun laporan yang lainya dengan alat penelitian yang berbeda-

beda. Penelitian penulis memfokuskan pangungkapan pada laporan tahunan (annual 

report), bukan pada laporan keuangan (fianancial statement report). 

 PSAK No.1 menganjurkan perusahaan menyajikan telaah keuangan yang 

menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi 

keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Perusahaan dapat pula menyajikan 

laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan tambahan 

(value added statement), khususnya bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. 

 Laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dan informasi tambahan 

lainnya memang secara khusus diatur dalam PSAK, sedangkan infromasi lain yang 

tersedia di laporan tahunan, seperti hasil analisis dan diskusi manajemen tidak diatur 

secara langsung oleh PSAK, tetapi oleh regulator bursa, dalam hal ini adalah 

Bapepam. 

 

 



 

 

 

 

2.5. Tingkat Laba 

2.5.1. Pengertian profit (Laba) 

Laba atau profit merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, walaupun 

tidak semua perusahaan menjadikan laba (profit) sebagai tujuan utamanya, tetapi 

akan mempertahankan usahanya memerlukan laba (profit). Laba (profit) merupakan 

suatu pos dasar penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki banyak kegunaan dalam 

berbagai konteks. Laba (profit) dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, 

penentuan kebijakan, pedoman investasi, pegambilan keputusan dan prediksi 

(Harahap, 2004). 

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2004:273), laba menurut konsep akuntansi 

adalah: 

“Laba akuntansi itu adalah perbedaaan antara revenue yang direalisasi 

yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan 

biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut”.  

Laba dapat diartikan sebagai suatu peningkatan dalam ekuitas pemilik yang 

dihasilkan dari operasi perusahaan yang menguntungkan, sedangkan penurunan 

dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi perusahaan yang tidak 

menguntungkan disebut rugi. Banyak orang mengaitkan laba dengan kelebihan 

pendapatan atas biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Pengertian laba menurut PSAK adalah sebagai berikut: 

”Laba rugi merupakan laporan utama untuk melaporkan kinerja dari 
suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Informasi tentang 
kinerja suatu perusahaan, terutama tentang profitabilitas dibutuhkan 
untuk mengambil keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola 
oleh suatu perusahaan di masa yang akan datang. Informasi tersebut 
juga seringkali digunakan untuk menghasilkan kas dan aktiva yang 



 

 

 

 

disamakan dengan kas di masa yang akan datang, informasi tentang 
kemungkinan perubahan kinerja juga penting dalam hal ini” (IAI:2007: 
25,1). 

Definisi laba atau profit dalam akutansi konvensional oleh para akuntan 

merupakan kelebihan pendapatan (surplus) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan 

dengan mengaitkan antara pendapatan (revenue) dengan beban terkait dalam suatu 

periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan). Laba seringkali 

digunakan sebagai indikator prestasi manajemen dan merupakan penunjuk untuk 

melakukan investasi.  

2.5.2. Net Profit Margin (NPM) 

Analisis NPM sering digunakan oleh praktisi keuangan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari hasil kegiatan operasinya. 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan. 

Rasio ini tidak menggambarkan besarnya persentase keuntungan bersih yang 

diperoleh perusahaan untuk setiap penjualannya. 

2.5.2.1. Pengertian NPM 

 Menurut Darsono dan Ashari (2005:56) dalam bukunya Pedoman Praktis 

Memahami Laporan Keuangan, menyebutkan NPM adalah: 

”NPM adalah laba bersih dibagi penjualan bersih. Rasio ini 
menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan 
pada setiap penjualan yang dilakukan. Rasio ini tidak menggambarkan 
besarnya persentase keuntugan bersih yang diperoleh perusahaan untuk 
setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya non 
operasional”. 

 



 

 

 

 

          Net Profit After Taxes 

NPM=  

                    Net Sales 

NPM menunjukan persentase dari setiap rupiah penjualan tersisa setelah 

dikurangi semua biaya, beban, dan termasuk juga bunga dan pajak seperti yang 

ditunjukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

Darsono dan Ashari (2005:56) 

2.5.2.2. Kegunaan NPM 

 Darsono dan Ashari (2005:78) NPM berguna ”untuk menggambarkan 

besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan pada penjualan yang dilakukan”. 

NPM merupakan ukuran yang menggambarkan keuntungan penjualan perusahaan 

setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Marjin ini menunjukan 

penghasilan bersih perusahaan per rupiah atas penjualan. 

2.5.2.3. Kelemahan NPM 

 Darsono dan Ashari (2005:56) kelemahan dari NPM adalah ”memasukkan 

pos atau item yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas penjualan seperti 

biaya bunga untuk pendanaan, dan biaya pajak penghasilan”. Selain itu rasio ini tidak 

menggambarkan besarnya persentase keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan 

untuk setiap penjualan karena adanya unsur pendapatan dan biaya non operasional”. 

2.6. Pengaruh antara Tingkat  Laba dengan Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Sifat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang voluntary pun 

menjadi faktor pendorong beragam dan tidak konsistennya pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Perusahaan cenderung menjustifikasi tingkat 



 

 

 

 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya dengan kepentingan dan keadaan 

perusahaannya (Darwin, 2004). 

Terdapat beberapa pandangan mengenai pengaruh tingkat laba terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan pertama menyebutkan 

bahwa perusahaan dengan laba (profit) yang rendah cenderung melakukan tingkat 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan 

karena perusahaan terhadap tanggung  jawab sosialnya akan memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan, serta menjadi salah satu faktor yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian, investor diharapkan tetap tertarik 

untuk menanamkan dananya walaupun laba (profit) perusahaan tidak terlalu besar. 

Sebaliknya, perusahaan dengan laba (profit) tinggi cenderung melakukan 

pengungkapan yang lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena manajemen 

perusahaan menganggap tidak perlu melakukan pengungkapan terhadap hal-hal yang 

dapat merusak kinerja finansialnya, misalnya dampak negatif atas lingkungan karena 

aktivitas perusahaan. 

Pandangan kedua menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba (profit) yang 

tinggi justru akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan dengan laba yang rendah. Hal ini dimungkinkan 

karena perusahaan dengan laba yang tinggi sudah mampu memenuhi kebutuhan 

tingkat rendahnya dan berusaha memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya yang 

diwujudkan dalam pengungkapan informasi yang lebih transparan, diantaranya dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sedangkan perusahaan dengan laba (profit) yang rendah cenderung untuk 

melakukan tingkat pengungkapan yang lebih rendah karena fokus perusahaan masih 

pada usaha pemenuhan kebutuhan utamanya, yaitu profit, dan belum akan beranjak 

untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya sebelum kebutuhan utamanya itu 

tercukupi. 



 

 

 

 

Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengenai pengaruh antara 

laba dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Diantaranya, 

Teori Legitimasi yang diungkapkan oleh Donovan dan Gibson dalam Sembiring 

(2005), yang menyatakan bahwa hubungan antara tingkat laba dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang 

tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat 

tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca 

‘good news’ kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian 

investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.  

Teori Hierarki Kebutuhan Maslow justru mengungkapkan hal yang 

sebaliknya, ketika mencapai laba yang tinggi, perusahaan yang menyerupai individu 

dalam perkembangannya dianggap sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan tingkat 

rendahnya, yaitu laba, sehingga akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tingkat 

selanjutnya, yaitu kebutuhan sosial serta kebutuhan akan adanya penghargaan. 

Perwujudan pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi ini diantaranya direalisasikan 

melalui pelaporan yang lebih transparan, sehingga tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pun akan cenderung lebih baik. 

Pengungkapan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

memberikan nilai tambah tersendiri bagi perusahaan, sehingga diharapkan dapat 

membangun kepercayaan stakeholders dan meningkatkan kinerja bisnis mereka 

dengan mengukur dan melaporkan indikator finansial dan non finansial seperti 

manajemen lingkungan, hubungan dengan pekerja, dan pertanggungjawaban sosial. 

 


