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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Corporate Social Responsibility

2.1.1.1 Pengertian Corporate Social Responsibility

Definisi dari Corporate Social Responsibility telah dikemukakan

oleh banyak pihak. Diantaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

yang menyatakan bahwa:

“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by
business to contribute to economic development while improving
the quality of life of the workforce and their families as well as of
the community and society at large.”

Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 UU No. 40 Tahun

2007 tentang Perseroan Terbatas, Corporate Social Responsibility

adalah:

“Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Sedangkan Wibisono (2007) mengartikan bahwa:

“CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha
untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada
pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun
masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup
pekerjanya beserta seluruh keluarganya.”
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Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab

kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta

komunitas sekitar. Kemitraan ini tidaklah bersifat pasif dan statis.

Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara

para stakeholder.

Satu terobosan besar perkembangan konsep CSR dikemukakan

oleh Elkington (1997) dalam (Hadi, 2011) yang terkenal dengan “The

Triple Bottom Line“. Konsep ini mengakui bahwa jika perusahaan ingin

sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma profit yang

diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif pada masyarakat

(people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Profit, merupakan satu bentuk tanggungjawab yang harus dicapai

perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis

operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan.

People, merupakan lingkungan masyarakat (community) di mana

perusahaan berada. Mereka adalah para pihak yang mempengaruhi dan

dipengaruhi perusahaan. Dengan demikian, community memiliki

interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir

tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara survive

tanpa di dukung masyarakat sekitar. Disitulah letak terpenting dari

kemauan dan kemampuan perusahaan mendekatkan diri dengan

masyarakat lewat strategi social responsibility. Planet, merupakan

lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik
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memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Hubungan

perusahaan dengan alam yang bersifat sebab akibat. Kerusakan

lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan

menghancurkan perusahaan dan masyarakat (Hadi, 2011).

2.1.1.2 Prinsip Corporate Social Responsibility

Menurut David (2008) dalam (Hadi, 2011) terdapat 3 prinsip

CSR:

1. Sustainability

Sustainability berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam

melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya

di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana

penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan

memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Sehingga

sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society

memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa

depan.

2. Accountability

Accountability merupakan upaya perusahaan terbuka dan

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas

dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan memengaruhi dan dipengaruhi

lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media

perusahaan dalam membangun image dan network terhadap para
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pemangku kepentingan. Menurut Hadi (2011) tingkat keluasan dan

keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun

ekonomi. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan

menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan

transaksi saham perusahaan.

3. Transparency

Transparency merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal.

Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan

berikut dampak terhadap pihak eksternal. David (2008) dalam (Hadi,

2011) menyatakan:

“Transparency, as a principle, means that the external impact
of the actions of the organization can be ascertained from that
organization’s reporting and pertinent facts or not disguised
within that reporting. .....the effect of the action of the
organization including external impact, should be apparent to
all from using the information provided by the organization’s
reporting mechanism.”

Artinya, prinsip transparansi berarti bahwa dampak eksternal

dari aktivitas organisasi dapat diketahui dari pelaporan organisasi dan

tidak ada fakta yang disembunyikan dalam pelaporan tersebut. Dampak

eksternal organisasi harus jelas bagi semua pihak, dengan menggunakan

informasi yang berasal dari mekanisme pelaporan organisasi tersebut.

Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak

eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi,

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban

berbagai dampak pada lingkungan.
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2.1.1.3 Teori Corporate Social Responsibility

2.1.1.3.1 Teori Stakeholder

Menurut Freeman dan McVea (2001) dalam (Fahrizqi,

2010) Pendekatan stakeholder muncul pada pertengahan tahun 1980-

an. Latar belakang pendekatan stakeholder adalah keinginan untuk

membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah

yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan.

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk

kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari

stakeholder perusahaan harus memberikan manfaat bagi para

stakeholdernya.

Definisi stakeholder menurut Freeman dan McVea (2001)

dalam (Fahrizqi, 2010) adalah setiap kelompok atau individu yang

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan

organisasi. Stakeholder dapat dibagi menjadi dua berdasarkan

karakteristiknya yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder

menurut Clarkson (1995) dalam (Fahrizqi, 2010). Stakeholder

primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan

tidak dapat bertahan untuk going concern, meliputi: shareholder dan

investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang

didefinisikan sebagai kelompok stakeholder publik, yaitu pemerintah

dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder didefinisikan sebagai

mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun
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mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan

tidak esensial kelangsungannya.

Dari dua jenis stakeholder diatas, stakeholder primer adalah

stakeholder yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan

karena mempunyai power yang cukup tinggi terhadap ketersediaan

sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, “ketika stakeholder

mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka

perusahaan akan bereaksi dengan cara-cara yang memuaskan

keinginan stakeholder” (Chariri dan Ghozali, 2007).

Perusahaan harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya

dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan stakeholdernya.

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder

perusahaan adalah dengan melaksanakan CSR, dengan pelaksanaan

CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara

perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan yang harmonis akan

berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau

kelestarian perusahaannya.

2.1.1.3.2 Signaling Theory (Teori Sinyal)

Signaling Theory, teori ini memberikan suatu sinyal dimana

dari pihak pengirim atau pemilik informasi berusaha memberikan

suatu informasi relevan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima
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informasi. Kemudian pihak penerima akan menyesuaikan pengambilan

keputusannya sesuai dengan pemahamannya terhadap sinyal tersebut.

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Untuk

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus

mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan

maupun non keuangan. Salah satu informasi yang wajib untuk

diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi tentang tanggung

jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan perusahaan akan berdampak pada

stakeholders seperti karyawan, investor, pemasok, pemerintah,

konsumen, serta masyarakat sehingga kegiatan-kegiatan tersebut

menjadi perhatian dan minat dari stakeholders, terutama para investor

dan calon investor sebagai pemilik dan penanam modal. Maka dari itu

dirasa perlu oleh perusahaan untuk memberi suatu informasi yang

lengkap bagi para calon stakeholder tersebut. Sehingga perusahaan

melaporkan lebih dari sekedar laporan keuangan, dengan

mengungkapkan laporan tambahan yaitu pelaporan tahunan tentang

aktifitas CSR perusahaan.

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi

privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor

dan pemegang saham, khususnya kalau informasi tersebut merupakan

berita baik (good news). Manajemen akan menyampaikan informasi
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yang dapat meningkatkan kredibilitas kesuksesan perusahaan. Tujuan

dari laporan tambahan ini adalah untuk menyediakan informasi

tambahan mengenai kegiatan perusahaan sekaligus sebagai sarana

memberikan tanda (sinyal) kepada stakeholder mengenai hal-hal lain,

seperti memberikan sinyal tentang kepedulian perusahaan terhadap

lingkungan sekitarnya. Tanda-tanda ini diharapkan dapat diterima

secara positif oleh pasar sehingga mampu mempengaruhi kinerja pasar

perusahaan yang tercermin dalam harga pasar saham perusahaan.

Dengan demikian, signaling theory menekankan bahwa perusahaan

akan cenderung menyajikan informasi yang lebih lengkap untuk

memperoleh reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan-

perusahaan yang tidak mengungkapkan, yang pada akhirnya akan

menarik investor.

2.1.1.3.3 Teori Legitimasi

Perusahaan bisa ada dalam suatu masyarakat karena adanya

dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu, perilaku perusahaan dan

cara yang digunakan perusahaan saat menjalankan bisnis harus berada

dalam bingkai pedoman yang ditetapkan masyarakat. Dalam hal ini,

seperti halnya pemerintah, perusahaan memiliki kontrak sosial (social

contract) yang berisi sejumlah hak dan kewajiban. Kontrak sosial itu

akan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kondisi

masyarakat. Namun, apa pun perubahan yang terjadi, kontrak sosial
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tersebut tetaplah merupakan dasar bagi legitimasi bisnis. Kontrak

sosial ini pula yang akan menjadi wahana bagi perusahaan untuk

menyesuaikan berbagai tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan

masyarakat yang pelaksanaannya dimanifestasikan dalam bentuk

tanggung jawab sosial perusahaan.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa kegiatan

perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan,

sehingga praktik pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan alat

manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik

sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan sosial dan

lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan

kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan

lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh

yang baik maupun dampak yang buruk. Hasil penelitian tersebut

menjelaskan bahwa legitimasi perusahaan dapat ditingkatkan melalui

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Untuk itu, pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan diperlukan untuk mendapatkan nilai

positif dan legitimasi dari masyarakat.

2.1.2 Pengungkapan Corporate Social Responsibility

2.1.2.1 Pengertian Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Hendriksen (2002) menyatakan bahwa dalam pengertian luasnya,

pengungkapan berarti penyampaian informasi (release of information).
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Para akuntan cenderung menggunakan kata ini dalam pengertian yang

agak terbatas yaitu:

“Penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di
dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan. Penyampaian
informasi di dalam neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas
termasuk dalam pengakuan dan pengukuran.”

Pengungkapan, dalam pengertian sempitnya, menyangkut hal-hal

seperti pembahasan dan analisis manajemen, catatan kaki dan laporan

pelengkap.

Harahap (2009) menyatakan kata pengungkapan atau disclosure

memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila

dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa

laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup

mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha. Untuk dapat lebih bersaing,

perusahaan dihadapkan pada kondisi untuk dapat lebih transparan dalam

mengungkapkan informasi perusahaannya, sehingga akan lebih membantu

para pengambil keputusan dalam mengantisipasi kondisi yang semakin

berubah.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan proses

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap

masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).
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2.1.2.2 Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan

Setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan

pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga

mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam

laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009) paragraf keduabelas:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan,
laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah
(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor
lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri
yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan
yang memegang peran penting. Laporan tambahan tersebut di luar
ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan

yang disebut Sustainability Report. Menurut Global Reporting Initiative,

pengertian Sustainability Report adalah:

“A report published by a company or organization about the
economic, environmental and social impacts caused by its
everyday activities.”

Sustainability Report harus menjadi dokumen stratejik yang

berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan, dan peluang.

Sustainability Development yang membawanya menuju kepada bisnis

utama (core business) dan sektor industrinya.
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2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri.

Pengertian profitabilitas seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno (2013)

sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur efektivitas perusahaan dalam mendapatkan
keuntungan.”

Sedangkan menurut Harahap (2009) mengemukakan bahwa:

“Rasio rentabilitas atau disebut juga profitabilitas menggambarkan
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui kemampuan
dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal,
jumlah karyawan, jumlah cadangan dan sebagainya. Rasio ini
menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba
disebut juga operating ratio.”

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba dan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas

manajemen dalam menggunakan aset yang dimiliki perusahaan.

Profitabilitas merupakan faktor penting yang digunakan investor dalam

pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. Selain itu,

profitabilitas juga menjadi salah satu pertimbangan bagi kreditur dalam

memberikan pinjaman kepada perusahaan. Perusahaan dengan

profitabilitas tinggi akan mendorong para manajer untuk memberikan

informasi yang lebih rinci sehingga dapat meyakinkan investor dan

kreditor terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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2.1.3.2 Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan

yang dapat diperoleh oleh perusahaan. Menurut Sutrisno (2013)

profitabilitas dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

1. Profit Margin

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang

dicapai. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. 	 	 	 = 	 × 100%
b. 	 = × 100%
c. 	 	 = × 100%

2. Return on Asset (ROA)

ROA juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dengan semua asset yang dimiliki perusahaan. Rumus yang digunakan

adalah:

	 	 = EAT	 × 100%
3. Return on Equity (ROE)

ROE yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Rumus yang

digunakan adalah:
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	 	 = EAT	 × 100%
4. Return on Investment (ROI)

ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan

keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang

dikeluarkan. Rumus yang digunakan adalah:

	 	 = EAT	 × 100%
5. Earning per Share (EPS)

EPS merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Rumus yang

digunakan adalah:

	 	 ℎ = 	 EATJumlah	lembar	saham	 × 100%
2.1.4 Leverage

2.1.4.1 Pengertian Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar aktivitas

perusahaan dibiayai oleh hutang. Menurut Gitman (2006) rasio hutang

adalah:

“Measures the proportion of total assets financed by the firm’s
creditors.”

Artinya rasio yang menggambarkan tentang proporsi dari jumlah aktiva

yang dipinjamkan kepada perusahaan oleh kreditur.
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Selain itu menurut Sutrisno (2013) rasio leverage adalah:

“Rasio leverage menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana
perusahaan dibelanjai dengan hutang.”

Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai

struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat

resiko tak tertagihnya suatu utang. Tingginya leverage menunjukkan

adanya kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat melunasi

kewajibannya. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam

(Septiani,2013) semakin tinggi leverage semakin besar kemungkinan

perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan

berusaha untuk melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi dengan cara

mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi

sosial.

2.1.4.2 Pengukuran Leverage

Ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat

leverage suatu perusahaan. Menurut Sutrisno (2013) ada lima rasio

leverage yang dapat digunakan, yaitu:

1. Debt Ratio

Debt Ratio mengukur presentase besarnya dana yang berasal

dari hutang. Semakin tinggi debt ratio menunjukkan perusahaan

semakin beresiko. Untuk mengukur besarnya debt ratio dapat dihitung

dengan rumus sebagai berikut:
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	 = Total	Hutang	 × 100%
2. Debt to Equity Ratio

Debt to Equity Ratio merupakan imbangan antara hutang yang

dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini

berarti modal sendiri semakin sedikit dibandingkan hutangnya bagi

perusahaan, sebaiknya besarnya hutang tidak boleh melebihi modal

sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Untuk mengukur

besarnya Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

	 	 	 = Total	HutangModal × 100%
3. Time Interest Earned Ratio

Time Interest Earned Ratio merupakan rasio yang mengukur

kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga

dengan laba yang diperolehnya, atau mengukur berapa kali besarnya

laba bisa menutup beban bunganya. Rumus yang digunakan adalah:

	 	 	 = Laba	sebelum	bunga	&	Beban	bunga
4. Fixed Charge Coverage Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup

beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham preferen, bunga,

angsuran pinjaman, dan sewa. Untuk menghitung rasio ini dapat

menggunakan rumus:
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	 ℎ 	 	 = EBIT + Bunga + Angsuran	Bunga + Angsuran	
5. Debt Service Ratio

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi

beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut:

	 	 = Laba	sebelum	bunga	&	Bunga + Sewa + Angsuran	pokok	pinjaman1 − tarif	pajak
2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan

menggambarkan besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Menurut

Bestivano (2013) dalam (Maulana, 2014) menyatakan bahwa perusahaan

yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut

telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam

jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba

dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil. Ukuran (size)

perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva, volume penjualan, jumlah

tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dan kapitalisasi pasar (Sulastini,

2007). Ukuran perusahaan dapat diukur dengan:’ 	 = ln total asset	perusahaan
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Penelitian ini menggunakan proksi firm’s size, yaitu log natural

dari total asset perusahaan. Alasan mengapa menggunakan log natural

adalah agar angka pada ukuran perusahaan tidak memiliki angka yang

terlalu jauh dengan angka-angka pada variabel lain (Nurhayati, 2013).

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi pengungkapan

informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum perusahaan

besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan

kecil. Perusahaan besar juga akan mengungkapkan informasi lebih banyak

daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan menghadapi

resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis

perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk

melakukan pertanggungjawaban sosial.

2.2 Kerangka Pemikiran

Corporate Social Responsibility adalah 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 ekonomi,

sosial dan lingkungan. Hal ini tercantum dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan

peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 74 UU No.40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.
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Dalam Pasal 6 PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan “Pelaksanaan tanggung jawab

sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan

dipertanggungjawabkan kepada RUPS”. Pada Pasal 66 Ayat C Undang-

Undang Perseroan Terbatas No 40/2007 mewajibkan perusahaan melaporkan

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka penyediaan laporan

yang transparan dan akuntabel telah menjadi sebuah kebutuhan sekaligus

kewajiban bagi segala pemangku kepentingan perusahaan.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dilakukan oleh

berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan CSR sebagai bukti informasi

bila perusahaan tersebut benar-benar melakukan sesuatu dalam rangka peduli

dan ikut berperan serta dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan dampak

positif pada komunitas sosial. Pengungkapan Corporate Social Responsibility

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan

dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005).

Di Negara Indonesia belum banyak perusahaan yang

mengembangakan program CSR. Terdapat beberapa contoh kasus terkait

permasalahan yang muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan

operasinya kurang memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di

sekitarnya. Sebagai contoh, kasus konflik hingga tindak kekerasan terjadi

akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT

Caltex Pacific Indonesia (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, dimana
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masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak

negatif operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi, kesehatan

dan lingkungan yang semakin memburuk (Mulyadi, 2003). Selain itu, pada

tahun 2004 terdapat kasus masalah kesehatan tak lazim yang kemudian

mengarah kepada kecurigaan bahwa PT Newmont Minahasa Raya (NMR)

melanggar peraturan kadar limbah pertambangan sehingga mencemari wilayah

Teluk Buyat dengan bahan berbahaya. Pada tahun 2012, PT Silva Inhutani

Lampung melakukan pelanggaran yaitu pembiaran pembuangan limbah cair di

wilayah hutan Register 45 Mesuji yang dikelolanya, tidak melaksanakan

program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kewajiban penanaman

5% pohon dengan pola kemitraan bersama warga, pembiayaan tim terpadu

(aparat) dalam penertiban hutan, pelibatan tim swakarsa, dan meminjamkan

lahannya kepada pihak ketiga.

Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, CSR merupakan aspek penting

yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya. Namun, sampai saat

ini perusahaan yang melaksanakan program CSR dan mengungkapkannya

dalam Sustainability Report di Indonesia masih kalah dibandingkan negara-

negara maju, seperti Jepang dan Perancis. Lembaga National Center for

Sustainability Reporting (NCSR) ini memandang kesadaran perusahaan-

perusahaan di Indonesia masih rendah untuk membuat Sustainability Report.

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing

perusahaan tentunya tidak selalu sama, mengingat banyak faktor yang

membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sekalipun mereka
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berada dalam satu jenis usaha yang sama. Faktor-faktor yang membedakan

perusahaan disebut juga karakteristik perusahaan, yang diantaranya adalah size

(ukuran perusahaan), tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, tingkat leverage,

kendala sosial yang dimiliki, umur perusahaan, profil perusahaan, struktur

dewan komisaris, negara pemilik suatu perusahaan, negara tempat

didirikannya perusahaan, dll. Semakin kuat karakteristik yang dimiliki suatu

perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial bagi publik tentunya

akan semakin kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik

(Veronica, 2009). Dalam penelitian ini karakteristik perusahaan yang

digunakan adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

2.2.1 Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap

Pengungkapan Corporate Social Responsibility

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan

tentunya tidak selalu sama, mengingat banyak faktor yang membedakan

satu perusahaan dengan perusahaan lainnya sekalipun mereka berada

dalam satu jenis usaha yang sama. Faktor-faktor yang membedakan

perusahaan disebut juga karakteristik perusahaan, yang diantaranya adalah

size (ukuran perusahaan), tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, tingkat

leverage, kendala sosial yang dimiliki, umur perusahaan, profil

perusahaan, struktur dewan komisaris, negara pemilik suatu perusahaan,

negara tempat didirikannya perusahaan, dll. Semakin kuat karakteristik

yang dimiliki suatu perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak
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sosial bagi publik tentunya akan semakin kuat pula pemenuhan tanggung

jawab sosialnya kepada publik (Veronica, 2009). Dalam penelitian ini

karakteristik perusahaan yang digunakan sebagai variabel penelitian

adalah profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Purnasiwi dan

Sudarno (2011) yang menemukan bahwa secara simultan atau bersama-

sama variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage berpengaruh

secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama dalam

penelitian ini adalah:

H1: Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.

2.2.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social

Responsibility

Profitabilitas mengukur kemampuan entitas dalam menghasilkan

laba pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas. Fahrizqi (2010)

menemukan bahwa  semakin  tinggi  profitabilitas,  semakin  tinggi  pula

pengungkapan  CSR perusahaan. Profitabilitas yang semakin tinggi

mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang

semakin tinggi, sehingga entitas mampu untuk meningkatkan tanggung

jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya

dalam laporan keuangan dengan lebih luas. Profitabilitas merupakan
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indikator pengelolaan manajemen yang baik, sehingga manajemen akan

cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi tambahan (sukarela)

ketika ada peningkatan profitabilitas perusahaan. Ini didukung oleh teori

legitimasi (legitimacy theory), dimana perusahan mendapat legitimasi

(respon) baik dari masyarakat karena perusahaan dengan profitabilitas

yang tinggi dianggap dapat membiayai aktivitas sosialnya.

Fahrizqi (2010) menemukan adanya hubungan yang signifikan

antara profitablitas dengan pengungkapan CSR, sebaliknya Sembiring

(2005) dan Anggraini (2006) tidak menemukan bukti adanya pengaruh

profitabilitas yang signifikan terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan

uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

Corporate Social Responsibility

2.2.3 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social

Responsibility

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar aktivitas

perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage merupakan proporsi total

hutang terhadap ekuitas. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga

dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Perusahaan dengan

leverage yang tinggi mengakibatkan pengawasan yang tinggi dilakukan

oleh debtholders terhadap aktivitas perusahaan. Sesuai dengan signaling
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theory, manajemen perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan

mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar

tidak menjadi sorotan dari para debtholders. Menurut Belkaoui dan

Karpik (1989) dalam (Septiani,2013) semakin tinggi tingkat leverage

semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit sehingga

perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi.

Supaya laba yang dilaporkan tinggi maka manajer harus mengurangi

biaya-biaya (termasuk biaya untuk mengungkapkan pertanggungjawaban

sosial).

Penelitian yang dilakukan oleh Purnasiwi dan Sudarno (2011)

dan Cahya (2010) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan

terhadap CSR disclosure. Namun, Sembiring (2005) Anggraini (2006)

tidak menemukan hasil terdapat hubungan antara leverage perusahaan

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility yang dilakukan

oleh perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis ketiga dalam

penelitian ini adalah:

H3: Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan

Corporate Social Responsibility

2.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate

Social Responsibility

Teori legitimasi dapat menjelaskan keterkaitan antara ukuran

perusahaan dengan pengungkapan CSR. Berdasarkan teori legitimasi,
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perusahaan besar memiliki aktivitas yang lebih banyak, sehingga

menimbulkan dampak sosial lingkungan yang lebih besar pula

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan besar juga lebih

banyak mengungkapkan informasi sosial yang lebih banyak dibandingkan

dengan perusahaan kecil. Dengan mengungkapkan informasi sosial,

perusahaan berharap keberadaannya lebih legitimate di masyarakat. Hal ini

karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar.

Secara teoritis, perusahaan besar tidak lepas dari tekanan politis untuk

melakukan pertanggungjawaban sosial.

Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset yang dimiliki

perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR, karena semakin besar ukuran perusahaan maka makin

banyak informasi yang terkandung di dalam perusahaan. Hal ini akan

berpengaruh pada tekanan untuk mengolah informasi yang semakin besar,

sehingga pihak manajemen semakin memiliki kesadaran yang lebih tinggi

mengenai pentingnya informasi dalam mempertahankan kelangsungan

usaha perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula sumber

daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Dengan  semakin besarnya

sumber daya yang  dimiliki,  maka perusahaan tersebut  akan  lebih banyak

berhubungan dengan stakeholder, sehingga diperlukan tingkat

pengungkapan atas aktivitas perusahaan yang lebih besar, termasuk

pengungkapan dalam tanggung  jawab sosial. Penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Fahrizqi (2010) menemukan bahwa
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ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR,

sementara Anggraini (2006) tidak menemukan bukti, bahwa besar

kecilnya ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini

adalah:

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Berdasarkan beberapa teori dan temuan penelitian yang menguji

pengaruh antara Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan dengan

Pengungkapan Corporate Social Responsibility, maka kerangka pemikiran

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Gambar Kerangka Pemikiran

Profitabilitas (X1)

Leverage (X2)

Ukuran Perusahaan (X3)

Pengungkapan CSR
(Y)


