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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
2.1  Konsep Tentang Pengaruh 

 Menurut The American Heritage Dictionary (1996) definisi pengaruh 

(influence) adalah sebagai berikut : 

 “A power affecting person, thing, or course of events, especially on that 

 operates without only direct or opponent effort” 

 
  Secara etimologi, kata pengaruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:849) adalah “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 Laba yang diukur dengan Earning Per 

Share terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.2  Laba 

2.2.1 Pengertian Laba 

 Secara sederhana, laba dapat didefinisikan sebagai selisih positif dalam 

satu periode pendapatan (revenue) ditambah dengan keuntungan (gain) dikurangi 

dengan beban (expenses), lalu dikurangi dengan kerugian (loss), termasuk pos 

luar biasa, beban pajak dan hak pemegang saham minoritas. Laba seringkali 

digunakan sebagai indikator prestasi manajemen dan merupakan petunjuk untuk 

melakukan investasi. 

 Ada berbagai macam definisi tentang laba, diantaranya diungkapkan oleh 

J.R. Hicks yang diterjemahkan oleh Taswan (1997; 302) mendefinisikan laba 

sebagai berikut :  

 “Laba merupakan nilai maksimum yang dapat didistribusikan oleh suatu 

 satuan usaha dalam periode dan masih diharapkan berlangsung dengan 

 baik pada akhir periode sebagaimana pada awal periode”  
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Harahap (2007:241) mengemukakan pengertian laba sebagai berikut: 

 “Laba adalah naiknya nilai ekuitas dari transaksi yang sifatnya insidentil 
 dan bukan kegiatan utama entitas dari transaksi kejadian lainnya yang 
 mempengaruhi entitas selama satu periode tertentu kecuali yang berasal 
 dari hasil atau investasi dari pemilik.” 

Sedangkan pengertian laba menurut Soemarsono (2004:230) adalah sebagai 
berikut: 

 “Laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan 

 kegiatan usaha.” 

Menurut Anthony & Govonindarajan (2000:167) mengemukakan bahwa: 

 “Laba adalah selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan 
 ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak 
 manajemen senior dapat menggunakan satu indikator (beberapa 
 diantaranya mengarah kepada hal yang berbeda)” 

 Dari beberapa pengertian laba di atas dapat dijelaskan bahwa laba adalah 

selisih lebih antara pendapatan dan biaya yang timbul dalam kegiatan utama atau 

sampingan di perusahaan selama satu periode. Karena laba pada suatu perusahaan 

atau unit usaha dijadikn sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang 

baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manjemen perusahaan, dengan 

kata lain efektivitas dan efisiensi adari suatu usaha secara garis besar dapat dilihat 

pada laba yang diraihnya. 

 Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa konsep laba memiliki 

tiga unsure penting, yaitu nilai (value), yang berkaitan dengan konsep nilai 

ekonomis dimana preferensi seseorang terhadap suatu komoditas berlainan 

dengan orang lain karena adanya harapan akan adanya keuntungan dimasa yang 

akan dating. Yang kedua, modal (capital) yang merupakan selisih antara assets 

dan kewajiban. Yang ketiga adalah skala (scale), diperlukan dalam proses 

pengukuran agar dapat memberikan arti atas objek yang diukur. 

 Ada beberapa pendapat yang mengemukakan tentang pengertian laba: 

Menurut PSAK No 25 (2007 : 25.2-25.3) pengertian laba adalah sebagai berikut : 
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 “Laba adalah semua unsur pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu 
 pendapatan dan beban dalam suatu periode harus tercakup dalam 
 penetapan laba/rugi bersih untuk periode tersebut kecuali jika standar 
 akuntansi keuangan yang berlaku mewajibkan atau memperbolehkan 
 sebaliknya”. 
 
 Financial Accounting Standard Board, 1980, mengemukakan sebuah 

konsep laba komprehensif (Comprehensive income), dimana konsep ini 

memasukkan semua perubahan dalam ekuitas kecuali perubahan akibat investasi 

yang dilakukan oleh pemilik sebagai komponen dalam penghitungan laba. 

 Di dalam kehidupan yang nyata konsep laba sangat diperlukan dalam 

proses dunia usaha dan bisnis, di mana konsep ini sebagai pedoman dalam 

pembuatan laporan keuangan bagi pihak tertentu dan berguna dalam pengambilan 

keputusan atau kebijakan yang akan dikeluarkan. 

Harahap (2007:297) mengemukakan bahwa konsep laba terdiri dari: 

1. Konsep Laba Ekonomi (Economic Income) 

2. Konsep Laba Akuntansi (Accounting Income) 

3. Konsep Capital Maintenance  

 
Adapun penjelasan dari konsep-konsep laba tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Konsep Laba Ekonomi (Economic Income) 

Sifat-sifat laba ekonomi mencakup tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

a. Physical Income, yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang 

sebenarnya memberikan kesenagan fisik dan pemenuhan 

kebutuhan, laba jenis ini tidak dapat diukur. 

b. Real Income, adalah ungkapan kejadian yang memberikan 

peningkatan terhadap kesenangan fisik. Ukuran yang digunakan 

untuk real income ini adalah “biaya hidup” (cost of living). Dengan 

perkataan lain, kepuasan timbul karena kesenangan fisik yang 

timbul dari keuntungan yang diukur dengan pembayaran uang yang 

dilakukan untuk membeli barang dan jasa sebelum dan sesudah 

dikonsumsi 
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c. Money Income, merupakan hasil uang yang diterima dan 

dimaksudkan untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

 

2. Konsep Laba Akuntansi (Accounting Income) 

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba akuntansi itu adalah 

perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi 

pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan 

pada periode tersebut. Definisi tentang laba itu mengandung lima sifat 

berikut: 

a. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, 

yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut. 

b. Laba akuntansi didasarkan pada postulat “periodik” laba itu, 

artinya merupakan prestasi perusahaan itu pada periode tertentu. 

c. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan 

batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil. 

d. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam 

bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk 

mendapatkan hasil tertentu. 

e. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching, artinya hasil 

dikurangi biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang 

sama.   

Beberapa kebaikan dari konsep laba akuntansi ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Dapat terus-menerus ditelusuri dan diuji. 

b. Karena perhitungannya didasarkan pada kenyataan yang terjadi 

(fakta) dan dilaporkan secara objektif, perhitungan laba ini 

dapat diperiksa. 

c. Memenuhi konsep prinsip conservatism, karena yang diakui 

hanya laba yang direalisasi dan tidak memperhatikan 

perubahan nilai. 
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d. Dapat dijadikan sebagai alat control oleh manajemen dalam 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. 

Namun, disamping adanya keistimewaaan ini, kelemahan yang 

terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut: 

a. Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direlaisasi yang 

timbul dari kenaikan nilai. Kenaikan ini ada, namun belum 

direalisasi. 

b. Sulit mengekui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal 

ini timbul karena perbedaan dalam metode menghitung 

cost, perbedaan waktu antara realisasi hasil dan biaya. 

c. Penerapan prinsip realisasi, Historical Cost, dan 

Conservatisme dapat menimbulkan salah pengertian 

terhadap data yang disajikan. 

3. Konsep capital Maintenance 

Menurut konsep ini laba baru disebut ada setelah modal yang 

dikeluarkan tetap masih ada (Capital maintained atau return on 

capital) atau biaya yang telah tertutupi (cost recovery) atau 

pengembalian modal return on capital. Konsep ini dapat dinyatakan 

baik dalam ukuran uang (units of money) yang disebut financial capital 

atau dalam ukuran tenaga beli (general purchasing power) yang 

disebut Physical capital. 

Berdasarkan kedua konsep ini, konsep capital maintenance 

menghasilkan dua konsep sebagai berikut: 

a. Financial Capital 

• Money Maintenance, yaitu financial capital yang diukur 

menurut unit uang. Menurut konsep ini modal yang 

ditanamkan oleh pemilik tetap terpelihara. Laba menurut 

konsep ini adalah perubahan net asset dengan 

menyesuaikan transaksi modal yang dijabarkan dalam 

ukuran uang. 
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• General Purchasing Power Money Maintenance,yaitu 

financial capital yang diukur menurut tenaga beli yang 

sama. Menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang 

diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan sehingga 

menurut konsep ini, tenaga beli dari modal yang 

diinvestasikan pemilik tetap dipertahankan sehingga 

menurut konsep ini laba adalah perubahan net asset setelah 

disesuaikan transaksi modal yang diukur dengan tenaga beli 

yang sama. 

b. Physical Capacity 

• Productive Capacity Maintenance, yaitu physical capital 

yang diukur menurut konsep uang. Menurut konsep ini, 

kapasitas produksi perusahaan dipertahankan, kapasitas 

produksi dapat diartikan sebagai kapasitas fisik, kapasitas 

untuk berproduksi, (volume) barang dan jasa yang sama 

dan kapasitas/memproduksi nilai barang dan jasa yang 

sama. 

• General Purchasing Power, Productive Capacity 

Maintenance, yaitu physical yang diukur dengan unit 

tenaga beli yang sama. Menurut konsep ini kapasitas 

produksi fisik perusahaan yang diukur dalam unit tenaga 

beli yang sama dipertahankan. 
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1. Tambahan nilai (value added) yaitu harga jual produksi dan jasa 

perusahaan dikurangi harga pokok barang dan jasa yang dijual. 

2. Laba kotor yaitu perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan 

dengan harga pokok penjualan. 

3. Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban 

operasi. 

4. Laba bersih perusahaan yaitu kelebihan hasil (revenue) dari biaya seluruh 

pendapatan dan rugi. Biaya tidak termasuk bunga, pajak, dan bagi hasil. 

5. Laba bersih bagi investor yaitu sama seperti laba bersih perusahaan tetapi 

setelah dikurangi pajak penghasilan. 

6. Laba bersih bagi pemegang saham residual yaitu laba bersih kepada 

pemegang saham dikurangi dividen saham pereferen. 

 

 Dalam menyajikan laporan laba rugi akian terlihat penggolongan dalam 

 penetapan pengukuran laba sebagai berikut: 

1. Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan bersih dan 

harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan 

bersih sebelum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk periode 

tertentu. 

2. Laba bersih operasi perusahaan yaitu laba kotor dikurangi dengan 

sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. 

3. Laba bersih sebelum potongan pajak, merupakan pendapatan perusahaan 

secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroaan, yaitu perolehan 

apabila laba dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya 

lain-lain. 

4. Laba kotor sesudah potongan pajak yaitu laba bersih setelah ditambah atau 

dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi dengan 

pajak perseroan. 

    Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa setiap jenis 

 laba mempunyai suatu perhitungan sendiri, seperti laba kotor yaitu 
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 perbedaan antara pendapatan bersih dengan harga pokok penjualan, laba 

 operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban operasi, dan laba 

 bersih yaitu laba operasi ditambah pendapatan dikurangi beban. Dapat 

 disimpulkan pula bahwa istilah laba bisa berbeda-beda, tetapi pada 

 dasarnya mempunyai maksud yang sama. Misalnya laba operasi bisa 

 disebut sebagai laba usaha, atau bisa juga disebut sebagai laba bersih 

 operasi, yang merupakan selisih antara laba kotor dengan total beban 

 operasi.  

2.2.2 Earning Per Share (EPS) 

  Menurut Kieso, dalam bukunya intermediate accounting, EPS is a 

convenient measure of earnings which indicates the net income earned by 

each share of outstanding common stocks. 

  Jika suatu perusahaan memiliki saham istimewa (preferred stock) 

dan saham biasa (common stock), dividen untuk saham istimewa yang 

dibayarkan pada tahun berjalan dikurangi dari laba bersih yang tersedia 

untuk saham biasa. EPS hanya dihitung untuk saham biasa saja. 

  

 Adapun rumus untuk menghitung EPS adalah sebagai berikut 

 
LA A ERSIH

JUMLAH SAHAM ANG EREDAR
= EPS 

 

    

  Menurut PSAK 56, Laba Per Saham (LPS) adalah jumlah laba 

pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar 

selama periode pelaporan. Yang dimaksud dengan saham biasa adalah 

instrument ekuitas yang memiliki hak sisa atas kekayaan (residu) setelah 

hak-hak instrumen-instrumen ekuitas lainnya. Sedangkan yang dimaksud 

dengan saham utama adalah saham yang memberikan hak istimewa kepada 

pemegangnya untuk menerima pembagian dividen lebih dulu dari pemegang 

saham biasa. 
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  Pada umumnya dalam menanamkan modalnya investor 

mengharapkan manfaat yang akan dihasilkan dalam bentuk laba per lembar 

saham (EPS). Sedangkan jumlah laba per lembar saham (EPS) yang 

didistribusikan kepada para investor tergantung pada kebijakan perusahaan 

dalam hal pembayaran deviden. Laba per lembar saham (EPS) dapat 

menunjukan tingkat kesejahteraan perusahaan, jadi apabila laba per lembar 

saham (EPS) yang dibagikan kepada para investor tinggi maka menandakan 

bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan tingkat kesejahteraan yang 

baik kepada pemegang saham, sedangkan laba per lembar saham (EPS) 

yang dibagikan rendah maka menandakan bahwa perusahaan tersebut gagal 

memberikan kemanfaatan sebagaimana diharapkan oleh pemegang saham. 

Laba per lembar saham (EPS) dapat diartikan sebagai berikut :Menurut 

www.investopedia.com laba per lembar saham ( ESP ) adalah :“The Portion 

of a company’s profit allocated to each outstanding share of common stock. 

Earning per share serve as an indicator of a company’s profitability”  

   

  Dengan demikian, laba per lembar saham (EPS) menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mendistribusikan laba 

yang diraih perusahaan kepada pemegang saham. Laba per lembar saham 

(EPS) dapat dijadikan sebagai indikator tingkat nilai perusahaan. Laba per 

lembar saham (EPS) juga merupakan salah satu cara untuk mengukur 

keberhasilan dalam mencapai keuntungan bagi para pemiliki saham dalam 

perusahaan. 
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2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Tanggung Jawab sosial perusahaan 

  Ada berbagai macam terminology yang digunakan untuk 

membicarakan tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain : business 

ethic, corporate citizenship, corporate accountability, atau sustainability. 

  CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus 

yang berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

  Business For Social Responsibility (BSR) dalam www.bsr.org 

mendefinisikan CSR sebagai :  

“Achieving commercial success in ways that honor ethical values and 
respectpeople, communities, and thenatural environment. CSR means 
addressing the legal, ethical values and respect,people, communities, 
and the natural environment. CSR means addressing the legal, ethical, 
commercial, and other expectation society has for business and 
making decision that fairly balance the claims of all key 
stakeholders.” 

   

  Menurut Grey et al. (1995) dalam Sembiring, 2005 terdapat dua 

pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian 

tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan 

sebagai suplemen dari suatu aktivitas ekonomi konvensional. Pendekatan ini 

secara umum akan menganggap masyarakat keuangan sebagai pemakai 

utama pengungkapan tanggung jawab sosial 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 hubungan masyarakat dengan organisasi. Pandangan 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. 
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  Menurut Wikipedia Ensiklopedia bebas yang dikutip dari 

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu 

konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan 

adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, 

pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional perusahaan. 

  CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, 

dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan 

aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan 

faktor keuangan, misalnya keuntungan atau dividen melainkan juga harus 

berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun untuk 

jangka panjang. 

  Hari ini yang menjadi perhatian terbesar dari peran perusahaan 

dalam masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan peningkatan kepekaan 

dan kepedulian terhadap lingkungan dan masalah etika. Masalah seperti 

pengrusakan lingkungan, perlakuan tidak layak terhadap karyawan, dan 

cacat produksi yang megakibatkan ketidak nyamanan ataupun bahaya bagi 

konsumen adalah menjadi berita utama surat kabar. Peraturan pemerintah 

pada beberapa Negara mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial 

semakin tegas, juga standar hukum seringkali dibuat hingga melampaui 

batas kewenangan Negara pembuat peraturan (misalnya peraturan yang 

dibuat oleh Uni Eropa). Beberapa investor dan perusahaan dan perusahaan 

manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari suatu 

perusahaan dalam membuat suatu keputusan investasi mereka, sebuah 

praktek yang dikenal sebagai “investasi bertanggung jawab sosial (Socially 

responsible investing) 

  Sebuah Definisi yang luas oleh World Business Council For 

Sustainable Development (WBCSD) yaitu suatu asosiasi global yang terdiri 

dari sekitar 200 perusahaan yang secara khusus bergerak dibidang 

“pembangunan berkelanjutan” (sustainable development) yang menyatakan 
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bahwa CSR adalah 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. 

  Seperti layaknya sebuah konsep yang tengah hangat, tidak ada satu 

definisi tunggal yang pasti dan mampu menjabarkan pengertian dan ruang 

lingkup dari tanggung jawab sosial perusahaan. Versi World Bank :   

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic 
development working with employees and their representatives, the local 
community and society at large to improve quality of life, in ways that are 
both good for business and good for development”  
   

  Belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh 

berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR dibawah ini menunjukkan 

keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi, antara lain sebagai 

berikut : 

1. World Business Council For Sustainable Development 

CSR adalah komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk 

berperilaku etis dan member 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 member kontribusi 

terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerja sama 

dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat 

luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melaui cara-cara yang 

baik bagi bisnis maupun pembangunan. 

3. Institute of Charteted Accountants, England and Wales  

Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu 

member dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya 

memaksimalkan nilai bagi pemegang saham (shareholders) mereka. 
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4. Canadian Government 

Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan 

sosial kedalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan 

operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan 

bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan 

berkembang. 

5. European Commision 

Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian 

terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan 

dalam interaksinya dengan 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. 

 

 2.3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab sosial Perusahaan. 

  Tanggung Jawab adalah suatu kewajiban perusahaan tidak hanya 

menyediakan barang dan jasa baik bagi masyarakat maupun juga dalam 

mempertahankan kualitas lingkungan soaialnya secara fisik maupun 

memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dimana 

mereka berbeda. Perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika 

manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya 

mengutamakan atas laba/profit perusahaan tetapi juga dalam menjalankan 

aktivitasnya, memperhatikan linkungan disekitarnya. Perusahaan tidak 

hanya memandang laba sebagai satu-satunya tujuan dari perusahaan tetapi 

ada tujuan yang lainnya yaitu kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, 

karena perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding 

hanya mencari laba untuk pemegang saham. 



28 
 

 
 

  Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai 

Corporate Social Reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek 

sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada 

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara 

keseluruhan. Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya 

telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat adalah dengan 

mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan 

sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan. 

  Pada tahun 1990an para aktivis pembangunan melihat persoalan 

kemiskinan sebagai persoalan ketimpangan dalam sistem politik. Menurut 

pandangan mereka, kelompok-kelompok seperti komunitas lokal, 

masyarakat adat, dan buruh tidak mempunyai kesempatan untuk 

menentukan pembangunan macam apa yang dibutuhkan. Akibatnya, 

demikian menurut pandangan mereka, pembangunan sering tidak sesuai 

dengan kebutuhan kelompok masyarakat tersebut dan sering timpang dalam 

pembagian keuntungan dan resiko. 

  Jalan keluar yang diusulkan para aktivis pembangunan adalah 

merubah skema pembangunan menjadi memberi kemungkinan berbagai 

kelompok melindungi kepentingannya. Kata kuncinya transparansi, 

partisipasi, dan penguatan kelompok lemah. Pemerintah dan perusahaan 

dituntut membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan lebih banyak 

pihak dan memperhatikan kepentingan-kepentingan mereka. Terakhir, harus 

ada upaya penguatan kelompok masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan 

benar. Ketiga kata kunci diatas pada akhirnya menjadi semacam prinsip 

yang dianggap seharusnya ada bagi organisasi apapun dalam masyarakat. 

CSR secara umum merupakan kontribusi menyeluruh dari dunia usaha 

terhadap pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak 

ekonomi, sosial dan lingkungan dari kegiatannya. 

  Sebagai salah satu pendekatan sukarela yang berada pada tingkat 

beyond compliance, penerapan CSR saat ini berkembang pesat termasuk di 
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Indonesia, sebagai respon dunia usaha yang melihat aspek lingkungan dan 

sosial sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing serta sebagai bagian 

dari pengelolaan risiko, menuju sustainability (keberlanjutan) dari kegiatan 

usahanya. 

  Penerapan kegiatan CSR di Indonesia baru dimulai pada awal 

tahun 2000, walaupun kegiatan dengan esensi dasar yang sama telah 

berjalan sejak tahun 1970-an, dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari 

yang paling sederhana seperti donasi sampai kepada yang komprehensif 

seperti terintegrasi ke dalam strategi perusahaan dalam mengoperasikan 

usahanya. Belakangan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, Pemerintah memasukkan pengaturan Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan kedalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. 

  Pada dasarnya ada beberapa hal yang mendasari pemerintah 

mengambil kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

Pertama adalah keprihatinan pemerintah atas praktek korporasi yang 

mengabaikan aspek sosial lingkungan yang mengakibatkan kerugian di 

pihak masyarakat. Kedua adalah sebagai wujud upaya entitas negara dalam 

penentuan standard aktivitas sosial lingkungan yang sesuai dengan konteks 

nasional maupun lokal. 

Menurut Endro Sampurno pemahaman yang dimiliki pemerintah 

mempunyai kecenderungan memaknai CSR semata-mata hanya karena 

peluang sumberdaya finansial yang dapat segera dicurahkan perusahaan 

untuk memenuhi kewajiban atas regulasi yang berlaku. Memahami CSR 

hanya sebatas sumber daya finansial tentunya akan mereduksi arti CSR itu 

sendiri. 

  Akibat kebijakan tersebut aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan akan menjadi tanggung jawab legal yang mengabaikan sejumlah 

prasyarat yang memungkinkan terwujudnya makna dasar CSR tersebut, 

yakni sebagai pilihan sadar, adanya kebebasan, dan kemauan bertindak. 

Mewajibkan CSR, apa pun alasannya, jelas memberangus sekaligus ruang-

ruang pilihan yang ada, berikut kesempatan masyarakat mengukur derajat 
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pemaknaannya dalam praktik. Konsekuensi selanjutnya adalah CSR akan 

bermakna sebatas upaya pencegahan dan dampak negatif keberadaan 

perusahaan di lingkungan sekitarnya (bergantung pada core business-nya 

masing-masing) padahal melihat perkembangan aktivitas CSR di Indonesia 

semakin memperlihatkan semakin sinergisnya program CSR dengan 

beberapa tujuan pemerintah. Terakhir yang mungkin terjadi adalah aktivitas 

CSR dengan regulasi seperti itu akan mengarahkan program pada formalitas 

pemenuhan kewajiban dan terkesan basa-basi. 

  Keluhan hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dan 

pemangku kepentingannya sesungguhnya sudah terdengar setidaknya dalam 

dua dekade belakangan. Gerakan sosial Indonesia, khususnya gerakan buruh 

dan lingkungan, telah menunjuk dengan tepat adanya masalah itu sejak 

dulu. Namun, tanggapan positif terhadapnya memang baru terjadi 

belakangan. Di masa lampau, hampir selalu keluhan pada kinerja sosial dan 

lingkungan perusahaan akan membuat mereka yang menyatakannya 

berhadapan dengan aparat keamanan. Walaupun kini hal tersebut belum 

menghilang sepenuhnya, tanggapan positif atas keluhan telah lebih banyak 

terdengar. 

  Kiranya, disinsentif untuk perusahaan yang berkinerja buruk kini 

telah banyak tersedia. Gerakan sosial kita tidak kurang memberikan tekanan 

kepada perusahaan berkinerja buruk. Payahnya, banyak perusahaan juga 

yang mulai menyadari pentingnya meningkatkan kinerja sosial dan 

lingkungan ternyata tidak mendapatkan insentif yang memadai dari berbagai 

pemangku kepentingan. Bahkan mereka yang secara fundamental hendak 

berubah malah menjadi sasaran tembak. Karena dianggap “melunak”, 

perusahaan tersebut kerap dianggap sebagai sumber uang yang bisa diambil 

kapan saja melalui berbagai cara. 

  Di antara berbagai pemangku kepentingan itu terdapat pemerintah. 

Selain berbagai perangkat yang diciptakan di tingkat pusat, beberapa 

pemerintah kabupaten telah membuat berbagai macam forum CSR. Regulasi 

hubungan industrial juga telah dibuat di beberapa provinsi. Di satu sisi, 
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perkembangan ini cukup menggembirakan karena menunjukkan tumbuhnya 

pemahaman pemerintah atas potensi kemitraan pembangunan dengan 

perusahaan. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa pemerintah sedang 

memindahkan beban pembangunannya ke perusahaan. Berbagai regulasi 

yang dibuat telah juga menjadi tambahan beban baru bagi perusahaan, alih-

alih menjadi insentif bagi mereka yang hendak meningkatkan kinerja CSR-

nya. 

  Secara teoretis telah diungkapkan banyak pakar bahwa pemerintah 

seharusnya menciptakan prakondisi yang memadai agar perusahaan dapat 

beroperasi dengan kepastian hukum yang tinggi. Dalam hal ini, berbagai 

regulasi yang ada tidak hanya berfungsi memberikan batasan kinerja 

minimal bagi perusahaan, tapi juga memberikan perlindungan penuh bagi 

mereka yang telah mencapainya. Di luar itu, pemerintah bisa pula 

membantu perusahaan yang sedang berupaya melampaui standar minimal 

dengan berbagai cara. Di antaranya dengan memberikan legitimasi, menjadi 

penghubung yang jujur dengan pemangku kepentingan lain, meningkatkan 

kepedulian pihak lain atas upaya yang sedang dijalankan perusahaan, serta 

mencurahkan sumber dayanya untuk bersama-sama mencapai tujuan 

keberlanjutan. 

  Mengingat CSR sulit terlihat dengan kasat mata, maka tidak mudah 

untuk melakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang dicapai. Oleh 

karena itu diperlukan berbagai pendekatan untuk menjadikannya kuantitatif 

dengan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line atau Sustainability 

Reporting. Dari sisi ekonomi, penggunaan sumber daya alam dapat dihitung 

dengan akuntansi sumber daya alam, sedangkan pengeluaran dan 

penghematan biaya lingkungan dapat dihitung dengan menggunakan 

akuntansi lingkungan. 

  Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan 

CSR, yaitu bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam 

perusahaan (internal drivers). Termasuk kategori pendorong dari luar, 

misalnya adanya regulasi, hukum, dan diwajibkannya analisis mengenai 
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dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan 

Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program penilaian 

peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan 

terutama bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan 

(stakeholders), termasuk tingkat kepedulian/tanggung jawab perusahaan 

untuk membangun masyarakat sekitar (community development 

responsibility). 

Ada empat manfaat yang diperoleh bagi perusahaan dengan 

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh 

dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra (image) yang positif 

dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses 

terhadap kapital (modal). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan 

sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, 

perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang 

kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen 

risiko (risk management). 

  Dalam menangani isu-isu sosial, ada dua pendekatan yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan yaitu: Responsive CSR dan Strategic CSR. 

Agenda sosial perusahaan perlu melihat jauh melebihi harapan masyarakat, 

kepada peluang untuk memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan 

lingkungan secara bersamaan. Bergeser dari sekadar mengurangi kerusakan 

menuju penemuan jalan untuk mendukung strategi perusahaan dengan 

meningkatkan kondisi sosial. Agenda sosial seperti ini harus responsif 

terhadap pemangku kepentingan. 

  Isu sosial yang mempengaruhi sebuah perusahaan terbagi dalam 

tiga kategori. Pertama, isu sosial generik, yakni isu sosial yang tidak 

dipengaruhi secara signifikan oleh operasi perusahaan dan tidak 

memengaruhi kemampuan perusahaan untuk berkompetisi dalam jangka 

panjang. Kedua, dampak sosial value chain, yakni isu sosial yang secara 

signifikan dipengaruhi oleh aktivitas normal perusahaan. Ketiga, dimensi 

sosial dari konteks kompetitif, yakni isu sosial di lingkungan eksternal 
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perusahaan yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan berkompetisi 

perusahaan. 

  Setiap perusahaan perlu mengklasifikasikan isu sosial ke dalam 

tiga kategori tersebut untuk setiap unit bisnis dan lokasi utama, kemudian 

menyusunnya berdasarkan dampak potensial. Isu sosial yang sama bisa 

masuk dalam kategori yang berbeda, tergantung unit bisnis, industri, dan 

tempatnya. 

  Ketegangan yang sering terjadi antara sebuah perusahaan dan 

komunitas atau masyarakat di sekitar perusahaan berlokasi umumnya 

muncul lantaran terabaikannya komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial tersebut. Perubahan orientasi sosial politik di tanah air dapat 

memunculkan kembali apresiasi rakyat yang terbagi-bagi dalam wilayah 

administratif dalam upaya menciptakan kembali akses mereka terhadap 

sumber daya yang ada di wilayahnya. 

  Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan dengan 

kepentingan masyarakat. Sesungguhnya perusahaan dan masyarakat 

memiliki saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan antara 

perusahaan dan masyarakat berimplikasi bahwa baik keputusan bisnis dan 

kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi keuntungan, yaitu pilihan-

pilihan harus menguntungkan kedua belah pihak. 

  Saling ketergantungan antara sebuah perusahaan dengan 

masyarakat memiliki dua bentuk. Pertama, inside-out linkages, bahwa 

perusahaan memiliki dampak terhadap masyarakat melalui operasi bisnisnya 

secara normal. Dalam hal ini perusahaan perlu memerhatikan dampak dari 

semua aktivitas produksinya, aktivitas pengembangan sumber daya 

manusia, pemasaran, penjualan, logistik, dan aktivitas lainnya. 

  Kedua, outside-in-linkages, di mana kondisi sosial eksternal juga 

memengaruhi perusahaan, menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ini meliputi 

kuantitas dan kualitas input bisnis yang tersedia-sumber daya manusia, 

infrastruktur transportasi; peraturan dan insentif yang mengatur kompetisi-

seperti kebijakan yang melindungi hak kekayaan intelektual, menjamin 
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transparansi, mencegah korupsi, dan mendorong investasi; besar dan 

kompleksitas permintaan daerah setempat; ketersediaan industri pendukung 

di daerah setempat, seperti penyedia jasa dan produsen mesin. 

  Etika sebagai rambu-rambu dalam suatu kelompok masyarakat 

akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu 

tindakan yang terpuji (good conduct) yang harus selalu dipatuhi dan 

dilaksanakan. Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-

orang yang berada dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait 

lainnya. 

  Secara umum, prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis yang baik 

sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, 

dan prinsip-prinsip ini sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut 

oleh masing-masing masyarakat. Prinsip etika bisnis itu sendiri adalah: 

Prinsip otonomi; adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil 

keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang 

dianggapnya baik untuk dilakukan. 

1. Prinsip kejujuran. 

2. Prinsip keadilan. 

3. Prinsip saling menguntungkan (mutual benefit principle). 

4. Prinsip integritas moral; terutama dihayati sebagai tuntutan internal 

dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan, agar perlu menjalankan bisnis 

dengan tetap menjaga nama baik pimpinan/orang-orangnya maupun 

perusahaannya. 

  Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-

tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga 

kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang 

diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. 

Jika ada masyarakat adat/masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai 

keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 
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  Agar efektif CSR memerlukan peran civil society yang aktif. 

Setidaknya terdapat tiga wilayah dimana masyarakat dapat menunjukkan 

perannya yaitu: 

a. Kampanye melawan korporasi yang melakukan praktik bisnis yang tidak 

sejalan dengan prinsip CSR lewat berbagai aktivitas lobby dan advokasi. 

b. Mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan 

membangun institusi yang terkait dengan CSR 

c. Mengembangkan inisiatif multi-stakeholder yang melibatkan berbagai 

elemen dari masyarakat, korporasi dan pemerintah untuk 

mempromosikan dan meningkatkan kualitas penerapan CSR 

  Lewat ISO 26000 terlihat upaya untuk mengakomodir kepentingan 

semua stakeholder. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi penting. 

Pemerintah harus punya pemahaman menyeluruh soal CSR agar bisa 

melindungi kepentingan yang lebih luas, yaitu pembangunan nasional. 

Jangan lupa, dari kacamata kepentingan ekonomi pembangunan nasional, 

sektor bisnis atau perusahaan itu ada untuk pembangunan, bukan 

sebaliknya. Pemerintah perlu jelas bersikap dalam hal ini. Misalnya, di satu 

sisi, mendorong agar perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di bursa 

efek harus melaporkan pelaksanaan CSR kepada publik. 

  Cakupan dari ISO 26000 ini antara lain untuk membantu 

organisasi-organisasi menjalankan tanggung jawab sosialnya; memberikan 

practical guidancesa yang berhubungan dengan operasionalisasi tanggung 

jawab sosial; identifikasi dan pemilihan stakeholders; mempercepat laporan 

kredibilitas dan klaim mengenai tanggungjawab sosial; untuk menekankan 

kepada hasil performansi dan peningkatannya; untuk meningkatkan 

keyakinan dan kepuasan atas konsumen dan stakeholders lainnya; untuk 

menjadi konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional dan 

standarisasi ISO lainnya; tidak bermaksud mengurangi otoritas pemerintah 

dalam menjalankan tanggung jawab sosial oleh suatu organisasi; dan, 

mempromosikan terminologi umum dalam lingkupan tanggung jawab sosial 

dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung jawab sosial.  
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  ISO 26000 sesuatu yang tidak bisa ditawar. Meskipun, dalam rilis 

yang diambil dari website resmi ISO, standarisasi mengenai Social 

Responsibility, memang dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak wajib, tetap 

saja ini akan menjadi trend yang akan naik daun di tahun 2009 dan harus 

dihadapi dengan sungguh-sungguh, jika ingin tetap eksis dalam dunia usaha 

di Indonesia. ISO 26000 ini bisa dijadikan sebagai rujukan atau pedoman 

dalam pembentukan pedoman prinsip pelaksanaan CSR di Indonesia. 

  Di sisi lain, pemerintah harus bisa bernegosiasi di level 

internasional untuk membantu produk Indonesia bisa masuk ke pasar 

internasional secara fair. Misalnya lewat mekanisme WTO. Ini bisa 

dibarengi dengan upaya pemerintah memberikan bantuan/asistensi pada 

perusahaan yang belum/menjadi perusahaan publik agar penerapan CSR-

nya juga diapresiasi melalui mekanisme selain ISO. Misalnya dengan 

menciptakan/menerapkan standard nasional CSR yang lebih bottom-up atau 

insentif tertentu yang bisa meyakinkan pasar internasional untuk menerima 

produk Indonesia. 

  Pada saat ini CSR dapat dianggap sebagai investasi masa depan 

bagi perusahaan. Minat para pemilik modal dalam menanamkan modal di 

perusahaan yang telah menerapkan CSR lebih besar, dibandingkan dengan 

yang tidak menerapkan CSR. Melalui program CSR dapat dibangun 

komunikasi yang efektif dan hubungan yang harmonis antara perusahaan 

dengan masyarakat sekitarnya. 

  Ada berbagai macam media yang dipilih oleh perusahaan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Bervariasinya cara memilih 

media pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada 

kelaziman dan untuk kepentingan tertentu. Seperti pengungkapan biaya 

pengelolaan lingkungan, lebih banyak perusahaan memilih laporan 

prospektus sebagai media pengungkapannya, karena laporan ini bisa 

digunakan sebagai propaganda untuk para calon investor di bursa. 

Pengungkapan tersebut minimal memberikan kesan bahwa perusahaan 

sudah memiliki kepedulian dalam pengelolaan  lingkungan, sehingga 
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adanya pengungkapan tanggung jawab sosial  tersebut dapat menarik para 

calon investor untuk membeli saham perusahaan. (Sueb, 2002) 

  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. 

 

2.4 Akuntansi Sosial 

2.4.1 Pengetian Akuntansi Sosial. 

  Secara sederhana menurut Rusmanto (2004:85), akuntansi sosial 

didefinisikan sebagai sebuah proses pengklasifikasian, pengukuran dan 

penilaian serta pengungkapan dampak interrelasi antara perusahaan dengan 

lingkungan fisik dan sosial terhadap pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. 

Menurut Mathews dan Perera, 1996 yang dikutip dalam Rusmanto 

(2004:87). Akuntansi sosial itu sendiri masih dibagi kedalam lima cabang, 

yaitu : 
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Tabel 2.1 

Pembagian Akuntansi Sosial. 

Division Purpose Area of Main 

Use 

Time Scale Measurement 

Used 

Assosiated 

Area 

1.Sosial 

Responsibility 

Accounting 

(SRA) 

Disclosure of 

Individual 

Items having 

Social Impact 

Private Sector Short term Mainly non 

financial and 

qualitative 

AAA, Levels 

I, II 

Employee 

Report, 

Human 

Resources  

2.Total Impact 

Accounting 

(TIA) 

Measures the 

Total Cost 

(public and 

private) of 

running an 

organization 

Private Sector Medium and 

Long Term 

Financial 

AAA Level 

III 

Strategic 

Planning, 

Cost Benefit 

Analysis, 

Environment

al Acconting 

3.Sosio 

Economic A17 

Accounting 

(SEA) 

Evaluation of  

Publicly 

funded 

projects 

involving 

quantification 

of societal 

statistics 

Public Sector Short and 

medium term 

Financial and 

non financial 

AAA Levels 

II, III 

Cost Benefit 

Analysis, 

Planned 

Programmed 

budgeting 

system, zero 

based 

budgeting, 

institutional 

performance 

indicators, 

value  for 

money audit 
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4. Social 

indicators 

Accounting 

(SIA) 

Long term non 

financial 

quantification 

of Societal 

statistics 

Public Sector Long Term Non financial 

quantitative 

AAA level II 

National 

income 

accounts, 

census 

statistics. 

5.Social 

Accounting 

(SA) 

Attempts to 

portray 

accounting in 

global terms 

overarching 

theories. 

Both all 

embracing 

All Finacial 

Aggregates 

System 

theory, mega 

accountancy 

trends. 

Sumber: Mathews dan Perera, 1996 dalam Rusmanto (2004:87) Lima cabang 

Akuntansi Sosial 

  Sedangkan Ramanathan, 1976 dalam whisnugroho, 2002, 
mendefinisikan akuntansi sosial : 

“Social accounting is a process of selecting firm level social performance 

variables, measures and measurement procedures, systematically 

developing information useful for evaluating the firm’s social performance 

and communicating such information to concerned social groups, both 

within and outside the firm.” 

  Sedangkan menurut Rusmanto (2004:86) akuntansi sosial ekonomi 

adalah Ekspresi dari tanggung jawab sosial, melalui pengungkapan 

pelaporan aktivitas sosial perusahaan dapat menunjukkan apa yang telah 

mereka capai dan penuhi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial. 

  Seperti halnya Akuntansi konvensional, akuntansi sosial pun pada 

akhirnya akan membentuk suatu mekanisme pelaporan yang merupakan 

output dari penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk 

pelaporannya dapat dilakukan dengan berbagai media pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada kelaziman. Dan untuk 

kepentingan tertentu. 
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  Namun akuntansi konvensional masih belum mampu untuk 

mengakomodasi seluruh kegiatan perusahaan kedalam suatu 

pertanggungjawaban komprehensif dikarenakan akuntansi konvensional 

lebih menitikberatkan pada transaksi ekonomi semata. 

 

2.4.2 Tujuan Akuntansi Sosial. 

  Tujuan akuntansi social adalah untuk mengukur dan 

mengungkapkan biaya serta manfaat yang ditimbulkan oleh kegiatan 

produksi perusahaan. 

  Menurut Belkaouli, 1993 dalam penelitian Sembiring 2005 tujuan 

akuntansi sosial adalah untuk mengukur dan mengungkapkan dengan tepat 

seluruh biaya dan manfaat bagi masyarakat yang ditimbulkan oleh aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dengan produksi suatu perusahaan, lebih tepatnya 

bertujuan menginternalisir biaya sosial dan manfaat sosial tersebut agar 

dapat menentukan suatu hasil yang lebih relevan dan sempurna, yang 

merupakan keuntungan sosial suatu perusahaan. 

  Sedangkan menurut Ramanthan dalam Whisnugroho, 2002, tujuan 

akuntansi sosial adalah sebagai berikut : 

1. To identify and  measure the periodic net social contribution of 
an individual firm, which includes not only the cost and benefit 
internalized to the  firm but also those raising from 
externalities affecting different social segment. 

2. To help determine whether and individual firm’s strategies and 
practices which directly affect the relative resource and power 
status of individuals, communities, social segments, and 
generations are consistent with widely shared social priorities 
on the one hand individual legitimate aspirations on the other. 

3. To make available in an optional manner, to all social 
constituents, relevant information on a firm’s goal, policies 
programs, performance and contributions to social goals. 
Relevant information is that which provides for public 
accountability and also facilities public decision making 
regarding social choices and social resources allocation. 
Optimally balances potential information conflicts among the 
various local constituents of a firm. 
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2.5 Perusahaan 

2.5.1 Pengertian Perusahaan. 

  Menurut UU RI No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / 

Serikat Buruh, Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan 

hukum atau tidak, milik perorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik 

milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan memberi upah  atau imbalan dalam bentuk yang lain. 

 Pada ketentuan umum UU tersebut disebutkan bahwa pengertian dari 

perusahaan adalah : 

a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hokum atau tidak, milik perorangan, 

persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, 

yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan member upah atau imbalan 

dalam bentuk yang lain. 

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan 

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam 

bentuk yang lain. 

    Sedangkan menurut KBBI Online-Kamus Bersama Bahasa 

Indonesia http://kbbi.web.id, perusahaan adalah kegiatan (pekerjaan dsb) 

yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan cara 

mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau 

membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dsb); organisasi 

berbadan hukum yang mengadadakan transaksi atau usaha.  

 

2.5.2 Tujuan Perusahaan 

  Secara umum, tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba yang maksimal bagi pemiliknya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Adam Smith  yang menyatakan bahwa tujuan suatu perusahaan 

adalah menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Tujuan inilah yang selama 

bertahun-tahun menjadi doktrin disekolah-sekolah bisnis, bahwa tujuan 
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satu-satunya perusahaan adalah mencapai laba semaksimal mungkin dan 

memakmurkan para shareholdernya. 

  Sepuluh prinsip ekonomi pun menyatakan bahwa “kita harus selalu 

melakukan trade off”. Prinsip ini semakin meyakinkan perusahaan bahwa 

mereka tidak perlu mengalokasikan biaya apapun untuk memakmurkan 

stakeholdernya. Karena, memakmurkan stakeholder akan mengurangi 

kemakmuran shareholdernya. 

  Namun, seiring dengan munculnya berbagai macam dampak 

negative yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan, pendapat ini mulai 

ditolak oleh masyarakat. Masyarakat mulai menuntut perusahaan untuk 

tidak hanya memperhatikan kepentingan shareholdernya semata, tapi juga 

kepentingan masyarakat yang ikut menanggung atas dampak negative yang 

ditimbulkannya. 

  Sayangnya, perusahaan seringkali menyingkapi tanggung jawab 

sosial sebagai liabilities ketimbang asset yang menjadi daya dukung 

keunggulan bersaing. Perusahaan tidak memaknai aksi tanggung jawab 

sosialnya secara strategis melalui upaya yang sistematis, bervisi jelas, dan 

berkelanjutan untuk menopang strategi bersaing perusahaan, serta hanya 

menganggap bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah 

cost center yang harus dihindari. 

  Padahal, dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang 

mampu bertahan, puluhan bahkan ratusan tahun justru menganggap bahwa 

laba bukanlah tujuan utama suatu bisnis. Perusahaan-perusahaan visioner ini 

bukannya tidak menganggap bahwa laba merupakan faktor penting dalam 

perusahaan. Mereka menganggap bahwa laba merupakan faktor yang 

menjamin kesinambungan usaha mereka, akan tetapi, bukan satu-satunya 

faktor yang dapat menjamin keberlangsungan usaha mereka. 

  Mengutip Collin dan Porras dalam Built to Last (2002:72) Core 

ideology perusahaan-perusahaan visioner yang mampu bertahan puluhan 

bahkan ratusan memang bisa dikatakan berlawanan dengan doktrin sekolah 

bisnis, yang menganggap bahwa ‘memaksimumkan kesejahteraan 
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pemegang saham’ atau ‘memaksimumkan laba’ sebagai tenaga pendorong 

dominan atau tujuan utama dari perusahaan. Perusahaan visioner tersebut 

cenderung mengejar sekelompok tujuan dimana laba hanya merupakan salah 

satu tujuannya. Bukan satu-satunya tujuan. 

 

2.5.3 High Profile Company 

  Yang dimaksud dengan perusahaan high profile menurut Heading 

Roberts (1992) dalam Henny dan Murtanto (2001:32) adalah industry yang 

memiliki consumer visibility, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi 

yang tinggi. Contoh : perusahaan minyak dan pertambangan lainnya, kimia, 

hutan, kertas otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau, rokok, produk 

makanan dan minuman, media komunikasi, energy (listrik), engineering, 

kesehatan serta transportasi dan pariwisata. 

  Sedangkan menurut Dickens dan Preston (1997), dalam Henny dan 

Murtanto (2001:40) adalah perusahaan yang aktivitas ekonominya 

memodifikasi lingkungan, misalnya industri ekstraktif yang lebih sering 

mengungkapkan informasi tentang dampak-dampak lingkungan daripada 

industri lain. Sedangkan menurut Hasyir high profile company adalah 

perusahaan-perusahaan yang memilki tingkat resiko yang tinggi dengan 

kecenderungan penggunaan sumber daya alam yang tinggi serta rentan 

terhadap kemunginan terjadinya kerusakan lingkungan hidup atau dampak 

sosial lainnya. 

  Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

high profile company adalah perusahaan-perusahaan yang dalam aktivitas 

operasinya memiliki tingkat resiko atau kerentanan yang tinggi terhadap 

timbulnya dampak negatif baik secara sosial maupun lingkungan. 

2.6  BURSA EFEK 

2.6.1  Pengertian Bursa Efek 

  Menurut UU no 8 tahun 1995 tentang pasar modal (dalam Hasyir, 

2003), pasar modal adalah kegiatan yang menyangkut penawaran umum dan 
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perdagangan efek, perusahaan publik dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan bursa efek 

adalah pihak yang menyelenggarakan system atau sarana untuk 

mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan 

tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Kemudian emiten adalah 

pihak yang melakukan penawaran umum efek, yaitu issuer dari saham, 

obligasi dan efek lainnya. 

  Sementara efek sendiri adalah surat berharga seperti surat 

pengakuan utang, commercial paper, saham, obligasi, unit penertaan 

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

Efek yang memperdagangkan efek utama seperti saham dan obligasi adalah 

bursa efek Indonesia (BEI). 

2.6.2  Pengertian Perusahaan Publik 

  Menurut UU no 8 tahun 1995, perusahaan publik adalah 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 (Hasyir, 2003). 

  Mekanisme untuk menjadi perusahaan public adalah dengan 

melakukan penawaran perdana atau yang lebih dikenal Initial Public 

Offering (IPO). Mengutip Abdul Hasyir, 2003, 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 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) 
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2.7 Laporan Tahunan 

2.7.1 Pengertian Laporan tahunan 

  Mengutip Wikipedia.com definisi laporan tahunan (annual report) 

adalah sebagai berikut: “Annual report is a comprehensive report on a 

company’s activities throughout the preceding year. Annual Reports are 

intended to give shareholders and other interested persons information 

about the company’s activities and financial performance” 

  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. 

2.7.2 Tujuan Laporan Tahunan 

  Tujuan laporan tahunan adalah sebagai berikut: 

1. Berguna bagi pemakai laporan tahunan dalam membuat 

keputusan investasi, masalah kredit atau keputusan-keputusan 

lainnya. 

2. Menyediakan laporan komprehansif mengenai prospek 

perushaan dimasa depan, baik kegiatan operasi, keuangan dan 

informasi-informasi relevan lainnya. 

3. Menyediakan informasi mengenai klaim sumber daya 

perusahaan serta perubahannya. 

2.7.3 Peraturan Bapepam Mengenai isi Laporan Tahunan 

  Laporan tahunan di BEI diatur oleh keputusan ketua Bapepam No 

38/PM/1996 tentang laporan tahunan, dan hanya mengikat bagi perusahaan 

public 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 oleh emiten. 

2. Laporan Manajemen, yang berisi penjelasan umum dan 

khusus mengenai perusahaan. 
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3. Ikhtisar Data Keuangan Penting, yang berisi informasi 

perbandingan keuangan 5 tahun buku atau setelah memulai 

usahanya. 

4. Bagian mengenai Analisis dan Pembahasan Umum oleh 

Manajemen, yang berisi uraian singkat menganalisis laporan 

keuangan dan informasi lain dengan penekanan pada 

perubahan-perubahan material yang terjadi sejak laporan 

tahunan terakhir atau sejak pernyataan pendaftaran diajukan. 

5. Bagian mengenai laporan keuangan, berisi laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan SAK dan peraturan Bapepam dan 

telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam. 

 

2.7.4 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan 

  Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengungkapan yang bersifat wajib 

(mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary 

disclosure). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan yang 

diharuskan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Sedangkan 

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang 

diwajibkan (Hasyir, 2003). 

  Menurut Harry I. Wolkj, 1992, dalam Rizal, 2001, pengungkapan 

didefinisikan sebagai: 

“Disclosure is concerned with information in both the financial 
statement and supplementary communications including footnotes, 
post statement events, management analysis of operations for 
forthcoming, financial, and operation forecast and additional 
financial statement covering segmental disclosure and extension 
beyond historical and cost.” 
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2.8  Korelasi antara Laba dengan Pelaksananaan Tanggung Jawab 

Sosial  

  Sifat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

voluntary pun menjadi faktor pendorong beragam dan tidak konsistensinya 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. 

Perusahaan cenderung menjustifikasi tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosialnya dengan kepentingan dan keadaan perusahaannya. 

  Terdapat beberapa pandangan mengenai pengaruh laba terhadap 

tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pandangan 

pertama menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba yang rendah 

cenderung melakukan tingkat pengungkapan tanggung jawab perusahaan 

yang lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan, dalam hal ini 

manajemen, menganggap bahwa kepedulian 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 perusahaan tidak terlalu besar. 

  Sebaliknya, perusahaan dengan laba tinggi cenderung melakukan 

pengungkapan yang lebih rendah. Hal ini dimungkinkan karena manajemen 

menganggap tidak perlu melakukan pengungkapan terhadap hal-hal yang 

dapat merusak kinerja finasialnya, misalnya dampak negatif atas lingkungan 

karena aktivitas perusahaan. 

  Pandangan kedua menyebutkan bahwa perusahaan dengan laba 

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, diantara dalam pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 
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  Sedangkan perusahaan dengan laba yang rendah cenderung untuk 

melakukan tingkat pengungkapan yang lebih rendah karena fokus 

perusahaan masih pada usaha pemenuhan kebutuhan utamanya, profit, dan 

belum akan beranjak untuk memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya 

sebelum kebutuhan utamanya itu tercukupi. 

  Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengenai korelasi 

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 

profitabilitas dan tingkat 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 teta berinvestasi di perusahaan tersebut. 

  Teori Hirarki 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 perhargaan. 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.   
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