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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian dan Unsur Perusahaan 

Perusahaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) adalah : 

“ kegiatan (pekerjaan) dan sebagainya yang diselenggarakan dengan 
peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan 
(dengan menghasilkan sesuatu, mengolah, atau membuat barang-barang, 
berdagang, memberikan jasa dan sebagainya) atau organisasi berbadan 
hukum yang mengadakan transaksi atau usaha.” 
Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 

Perusahaan, Pasal 1 angka (1) ditentukan bahwa : 

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara 
tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, 
baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan 
dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”. 
Pada ketentuan umum umum UU RI No.21 tahun 2000 disebutkan 

pengertian perusahaan adalah : 

a. Setiap bentuk usaha yang berbada hukum atau tidak, milik orang 

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh 

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

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

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan 

dalam bentuk lain.  

2.1.1 Perusahaan Publik 

Perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) terbagi menjadi 

perusahaan tertutup dan perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka pada umumnya 
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disebut juga perusahaan publik. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal, disebutkan bahwa perusahaan publik adalah :  

“perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga 
ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 
Rp.3.000.000.000. (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham 
dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah”.  
Mekanisme untuk menjadi perusahaan publik adalah dengan melakukan 

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

Mengutip dari Hasyir (2004) tujuan perusahaan melakukan go public adalah 

sebagai berikut : 

1. Mendapatkan dana tambahan dari masyarakat umum (investor) untuk 

kegiatan operasi perusahaan. 

2. Mendapatkan patokan harga saham perusahaan yang wajar dan actual 

yaitu harga yang terbentuk dari hasil mekanisme penawaran dan 

permintaan di bursa efek. Harga tersebut dapat menjadi patokan harga 

saat terjadi pemindah tanganan saham ke pihak lain (seperti transaksi 

akuisisi atau divestasi). 

Menurut Hasyir (2004) implikasi menjadi perusahaan publik adalah : 

1. Nama perusahaan menjadi PT.XXX Tbk, kata Tbk singkatan dari 

Terbuka. 

2. Adanya pengaturan jumlah minimum dewan direksi dan dewan 

komisaris. 

3. Adanya pengaruh penerbitan saham baru atau surat berharga lain yang 

bisa menyebabkan nilai saham tersebut terdilusi, artinya menurunnya 
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nilai saham perusahaan tersebut (sebab penambahan jumlah saham 

beredar dapat berpengaruh pada harga saham). 

4. Pembetukkan corporate secretary. 

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

6. Keterbukaan, khususnya mengenai penggunaa hasil IPO, jadwal dan 

agenda RUPS, laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan, 

kepemilikan saham oleh direksi/komisaris dan setiap kejadian penting 

perusahaan.  

2.1.2 Perusahaan Manufaktur 

Menurut Bapepam aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok 

industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama, yaitu : 

1. Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku. 

2. Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang 

jadi. 

3. Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi. 

Ketiga kegiatan utama tersebut harus tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan pada industri manufaktur. Dari segi produk yang dihasilkan, aktivitas 

industri manufaktur dewasa ini mencakup berbagai jenis usaha, antara lain : 

1. Industri dasar dan kimia yang meliputi : 

a. Industri semen 

b. Industry keramik, misalnya ubin keramik, alat-alat saniter dari keramik 

dan lain-lain. 

c. Industry porselen 



16 
 

d. Industry kaca 

e. Industry logam, misalnya aluminimun, pembuatan ukiran pipa baja, besi 

beton, baja, kawat baja, perlengkapan dari logam, batangan tembaga, 

kemasan kaleng dan lain-lain. 

f. Industry kimia, misalnya sorbitol, polypropylene, alkyl benzene, dan lain-

lain. 

g. Industry plastic dan kemasan, misalnya kemasan plastic, kemasan 

fleksibel dan lain-lain. 

h. Industry pakan ternak misalnya pellet, chips dan lain-lain. 

i. Industry pulp dan kertas. 

2. Aneka industry yang terdiri atas : 

a. industry mesin dan alat berat 

b. industry otomotif dan komponennya. 

c. Industry perakitan. 

d. Industry tekstil dan garmen. 

e. Industry sepatu dan alas kaki lain. 

f. Industry kabel. 

g. Industry barang elektronika 

3. Industry makanan dan minuman terdiri atas : 

a. Industry rokok. 

b. Industri farmasi. 

c. Industri kosmetika 
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2.1.3 Laporan Tahunan 

Laporan tahunan merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang 

berhasil diraih organisasi dalam setahun. Data dan informasi yang akurat menjadi 

kunci penulisan laporan tahunan. Isi dari laporan tahunan tersebut mencakup 

laporan keuangan dan prestasi akan kinerja organisasi selama satu tahun 

(www.wikipedia.com). 

Menurut peraturan Bapepam-LK Nomor X.K.6 Lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam-LK Nomor : KEP-134/BL/2006 Tentang Kewajiban 

Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik, terdapat 

ketentuan-ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan tahunan yang harus 

dilaporkan oleh perusahaan publik, yaitu : 

1. Ikhtisar data keuangan penting 

2. Laporan dewan komisaris 

3. Laporan Direksi 

4. Profil perusahaan 

5. Analisis dan pembahasan manajemen 

6. Tata kelola perusahaan 

7. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan 

8. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 

9. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris 

Dibagian tata kelola perusahaan, disebutkan lebih lanjut bahwa perusahaan 

wajib memuat uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan 

dengan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. 
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2.1.3 Karakteristik Perusahaan 

Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor 

kualitas pengungkapan (Lang and Lundholm, 1993dalam Rosmasita 2007). Setiap 

perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda satu entitas dengan entitas 

lainnya. (Lang and Lundhlom (1993) dan Wallance (1994) dalam Rosmasita 

(2007) membagi karakteristik perusahaan menjadi tiga kategori yaitu, variabel 

struktur (structure-related variables), variabel kinerja (performance-related 

variable), dan variabel pasar (market-related variables).  

Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan yang mempengaruhi 

pengungkapan sosial diproksikan kedalam :  

1. Ukuran (size) perusahaan 

2.  Ukuran dewan komisaris 

3.  Profile perusahaan 

4. Leverage. 

1. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu 

tekanan untuk melakukan pertanggung jawaban social. Pengungkapan social yang 

lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 

2001).  
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Balkaoi dan Karpik dalam Sembiring (2005) yang mendukung teori agensi 

berargumentasi bahwa  : 

“ Large firms are politically visible (untested assumption). Politically visible 
firms are targets for critism on the basis of “excessive” profits (untested 
assumption). Such firms seek to reduce their reported profits and political 
visibility by spending on social responsibility activities (untested assumption). 
Social responsibility activities are followed by social disclosure in annual 
reports (untested assumption).” 

 
Berdasarkan teori tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa  perusahaan besar 

yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi 

yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Di samping itu 

perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang 

lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang 

lebih luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Rosmasita 2007). Size 

perusahaan merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. 

2. Ukuran Dewan Komisaris 

Coller dan Gregory dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin 

besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

Item dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan yang disiapkan 

manajemen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan 

perusahaan. Manajemen memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi 

yang menguntungkan dan “menyembunyikan” informasi yang tidak 
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menguntungkan. Untuk mengatasi hal tersebut pemegang saham mendelegasikan 

wewenang mereka dalam memonitor manajemen kepada dewan komisaris. 

Dewan komisaris  adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan 

hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan 

yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan 

(Mulyadi, 2002). 

Ukuran dewan komisaris sebagai salah satu variable yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena dewan 

komisaris secara langsung dapat mengontrol komite audit. Seperti dalam 

penentuan staf komite audit oleh dean direksi yang akan sangat berpengaruh 

dalam memonitor proses pelaporan keuangan manajemen.  

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (PT) pasal 108 menyebutkan bahwa : 

“Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota 
merupakan majelis dansetiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat 
bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan 
Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan 
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang 
menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan 
Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan 
Komisaris.” 

  

Ukuran adalah jumlah yang pas dari anggota dewan komisaris, termasuk 

ketuanya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini 
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dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain, ukuran dewan direksi, industry dan 

jenis keahlian yang dibutuhkan, overall risk yang dihadapi dan komite yang ada. 

Hubungannya dengan tanggung jawab sosial adalah tekanan terhadap 

manajemen akan semakin besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosial (Sembiring, 2005). 

3. Profile Perusahaan  

Profile perusahaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu industri yang high-

profile dan industri yang low-profile. Robert (1992) dalam Anggraini (2006) 

menggambarkan industri yang high-profile sebagai perusahaan yang mempunyai 

tingkat sensivitas yang tinggi terhadap lingkungan (consumer visibility), tingkat 

risiko politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Keadaan tersebut 

membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas 

mengenai aktivitas perusahaannya.  

Industri low-profile adalah kebalikannya. Perusahaan ini memiliki tingkat 

consumer visibility, tingkat risiko politik, dan tingkat kompetisi yang rendah, 

sehingga tidak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas mengenai aktivitas 

perusahaannya meskipun dalam melakukan aktivitasnya tersebut perusahaan 

melakukan kesalahan atau kegagalan pada proses maupun hasil produksinya. 

Perusahaan berorientasi konsumen dapat diharapkan untuk menunjukkan 

perhatian yang lebih besar dengan menunjukkan tanggung jawab sosial mereka 

kepada masyarakat, karena ini memungkinkan peningkatan citra perusahaan dan 

mempengaruhi penjualan. 
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4. Leverage  

Menurut Van Horn (1997) dalam Rawi (2010)  Financial Leverage adalah : 

“ penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya, 

sehingga keuntungan pemegang saham bertambah”.  

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai asset perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage tinggi artinya perusahaan tersebut sangan tergantung 

pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage rendah artinya perusahaan tersebut dapat membiayai 

asetnya dengan modal sendiri. Oleh karena itu, tingkat leverage perusahaan dapat 

menggambarka resiko keuangan perusahaan. 

Menurut Wild et al (2004) dalam Suhaeri (2011) dampak positif penggunaan 

kebijakan leverage adalah : 

1. Lebih tingginya tingkat pengembalian asset perusahaan 

2. Bunga yang mengurangi pajak 

3. Menghindari dilusi laba melalui utang 

Sedangkan dampak negatifnya yaitu : 

1. Meningkatkan biaya modal (cost of equity) 

2. Meningkatkan resiko keuangan (financial risk) 

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage 

yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya 

keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & 
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Meckling, 1976) dalam Anggraeni (2006). Oleh karena itu perusahaan dengan rasio 

leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas 

daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.  

Pendapat lain mengatakan bahwa semakin tinggi leverage, kemungkinan 

besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer 

akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba di 

masa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan mengurangi 

kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan memilih metode 

akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Supaya laba yang dilaporkan 

tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk 

mengungkapkan informasi sosial (Anggraeni, 2006). 

2.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Isu tanggung jawab social perusahaan yang berkembang pesat saat ini mulai 

muncul pada abad 19. Menurut Effendi (2008), kemunculan tanggung jawab social 

perusahaan adalah sebagai reaksi terhadap pertumbuhan kapitalisme yang pesat 

selama tiga puluh tahun setelah perang sipil. Wibisono (2007) juga menyatakan 

bahwa sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan 

kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan philanthropy serta 

Community Development. Banyak perusahaan yang telah beroperasi di Indonesia 

mulai dari periode awal berkuasanya Orde Baru merealisasikan program CSR setelah 

memasuki tahun 2000. Dalam rentang waktu tersebut keterbukaan sistem politik 

memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya termasuk 

menuntut realisasi program CSR.  
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 Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi di lingkungan 

masyarakat. Dauman and Hargreaves (1992) dalam Hasibuan (2001) menyatakan 

bahwa tanggung jawab perusahaan dibagi menjadi tiga level sebagai berikut : 

1. Basic responsibility (BR) 

2. Organization Responsibility (OR) 

3. Sociental Responses (SR) 

Pada level pertama  Basic Responsibility menghubungkan tanggung jawab 

social yang pertama dari suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan 

perusahaan tersebut seperti : perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, 

memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab 

pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius. 

Pada level kedua yaitu Organization Responsibility  menunjukkan tanggung 

jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan “stakeholder” seperti 

pekerja, pemegang saham dan masyarakat di sekitarnya. 

Pada level ketiga Sociental Responses, menunjukkan tahapan ketika interaksi 

antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan 

apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. 

World Business Council for Suistainable Development (2004) mendefinisikan 

CSR adalah : 

“CSR is 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 live, in ways that are 
both good for business and good for development. “ 

CSR merupakan komitmen bisnis yang memberikan kontribusi terhadap 

keberlangsungan pembangunan ekonomi, para pekerja dan keluarganya, 
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komunitas local dan lingkungan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas 

hidup. 

European Commission seperti dikutip Darwin (2008) mendefinisikan CSR 

sebagai : 

“a concept whereby companies intergrate social and environmental 

concern in their business operations and their interaction with a their 

stakeholders on a voluntary basis”. 

 Definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya adalah 

komitmen perusahaan terhadap tiga elemen yaitu ekonomi, social, dan 

lingkungan. Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan 

lingkungan tempat perusahaan beroperasi. 

Draf 3 ISO 2600, 2007, guidance on social responsibility dalam Angling (2010) 

mendefinisikan CSR adalah : 

“ tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak–dampak dari 
keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui 
transparasi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan 
berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat,  pertimbangkan harapan 
stakeholders, sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan 
norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku, dan terintergrasi 
dengan organisasi secara menyeluruh.” 

Tidak ada pengertian tunggal yang secara komprehensif bisa diterima dalam 

mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR). Namun secara umum 

CSR merupakan pembuatan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, 

kesesuaian dengan hukum yang berlaku, dan tanggung jawab terhadap manusia, 

komunitas, dan lingkungan.  
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2.2.1 Pengungkapan Sosial sebagai Tanggung Jawab Perusahaan 

Hendriksen (1991:203) mendefinisikan pengungkapan sebagai : 

“penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian 

secara  pasar modal yang efisien”.  

Menurut keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), terdapat 

dua jenis pengungkapan yakni : 

1. Mandatory Disclosure. 

2. Voluntary Disclosure.  

Mandatory Disclosure atau pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan minimal yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan). 

Keputusan tersebut menyoroti bentuk dan isi laporan tahunan yang terdiri dari 

ketentuan umum, laporan manajemen, bagian mengenai ikhtisar data keuangan 

penting, bagian mengenai analisis dan pembahasan umum oleh manajemen, dan 

bagian mengenai laporan keuangan. Sedangkan Voluntary Disclosure atau 

pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang tidak diwajibkan 

peraturan dimana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan 

diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan. 

Misalnya : informasi tentang proyeksi jumlah penjualan, proyeksi laba, proyeksi 

aliran kas tahun 

Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan umumnya bersifat 

voluntary (sukarela), unaudited (belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi 

oleh peraturan tertentu) (Nurlela dan Islahudin, 2008). Oleh karena itu, perusahaan 

memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh 

badan penyelenggara pasar modal.  
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Menurut Zhegal dan Ahmed (1990) dalam Rosmasita (2007) 

mengidentifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaporan CSR 

perusahaan, yaitu sebagai berikut:  

1. Lingkungan  
2. Energi 
3. Praktik Bisnis yang Wajar 
4. Sumber daya manusia 
5. Produk 

 
Dalam bidang lingkungan meliputi  pengendalian terhadap polusi, 

pencegahan atau perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam dan 

pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan. Energi meliputi aktivitas 

dalam pengaturan penggunaan energi dalam hubungannya dengan operasi 

perusahaan dan peningkatan efisiensi terhadap produk perusahaan. Meliputi, 

konservasi energi, efisien energi, dll. Sedangkan untuk praktik bisnis yang wajar 

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan terhadap 

usaha minoritas, tanggung jawab social. Bidang sumber daya manusia meliputi 

aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai sumber daya manusia bagi 

perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu komunitas. Aktivitas tersebut antara 

lain, program pelatihan dan peningkatan ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, 

upah dan gaji serta tunjangan yang memadai, pemberian beberapa fasilitas, 

jaminan keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, pendidikan, seni, dll. Bidang 

produk meliputi keamanan dan pengurangan polusi. 

Sementara itu, Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa 

Corporate Sustainability Reporting terbagi menjadi tiga kategori yang biasa 
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disebut sebagai aspek Triple Bottom Line, yaitu kinerja ekonomi, kinerja 

lingkungan, dan kinerja social. 

Kotler dan Lee (2005) mengidentifikasikan enam pilihan program 

perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan 

masalah social sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab social 

perusahaan. Keenam inisiatif tersebut adalah : 

1. Cause Promotions  
2. Cause-related Marketing  
3. Corporate Social Marketing 
4. Corporate Philantrophy 
5. Community Volunteering 
6. Social Responsible Business Practises  

 
Cause Promotions adalah bentuk kontribusi perusahaan dalam 

memberikan dana atau penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan 

masalah-masalah sosial tertentu misalnya bahaya narkotika. Sementara itu Cause-

related Marketing merupakan bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan 

sepersekian persen dari pendapatan sebagai donasi bagi masalah sosial tertentu, 

untuk periode tertentu atau untuk produk tertentu. Corporate Social Marketing 

adalah bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pengembanan maupun 

implementasi kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang 

mempunyai pengaruh negatif, seperti misalnya kebiasaan berlalu lintas yang 

beradab. Corporate Philantrophy merupakan kontribusi dalam memberikan 

kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi 

ataupun sumbangan tunai. Community Volunteering adalah bentuk kontribusi 

perusahaan dalam memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra 

bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat. 
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Social Responsible Business Practises merupakan bentuk kontribusi perusahaan 

dimana perusahaan mengadopsi untuk melakukan praktik bisnis tertentu serta 

investasi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dan 

melindungi lingkungan. 

Sementara itu Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005) 

mengidentifikasik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

mencakup tujuh kategori, yaitu; lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan 

tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum. 

Belum adanya standar baku yang mengatur tentang pelaporan aktivitas 

sosial perusahaan menyebabkan adanya keanekaragaman bentuk pengungkapan 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan. 

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai 

pengungkapan sosial sesuai dengan karateristik perusahaan. Hal ini menimbulkan 

masalah dalam pengukuran pengungkapan sosial. Oleh sebab pengukuran 

pengungkapan sosial dilakukan dengan menggunakan instrument penelitian 

berupa daftar item pengungkapan sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Hackston dan Milne (1996) 

2.2.2 Alasan Perusahaan Melakukan Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

Menurut Gray, Owen, dan Adams (1996) yang dikutip oleh Rosmasita 

(2007) menyatakan bahwa corporate social disclosure sebagai berikut : 
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“  The process of communicating the social and environmental effects of 

organizations economic actions to particular interest groups within 

society and society at large”. 

Pengungkapan social merupakan salah satu bentuk dari tiga model 

pelaporan sosial, yang terdiri dari format pelaporan terpisah, perluasan laporan 

keuangan (pengungkapan social), dan format audit social. Sebagaimana 

disarankan dalam PSAK No. 1 tahun 2009 (Revisi), pengungkapan social 

merupakan salah satu bentuk dari laporan tambahan (value added statement) yang 

disusun guna meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan. 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) 

paragraf keduabelas yang secara implisit menyarankan pengungkapan tanggung 

jawab masalah social sebagai berikut : 

“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 peranan penting. 
Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi 
Keuangan.” 
 
Menurut Anggraini (2006), perusahaan melakukan pengungkapan 

tanggung jawab social dengan tujuan membangun image perusahaan dan 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Ketika perusahaan menghadapi biaya 

pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk 

mengungkapkan informasi sosial (Anggraini, 2006).  

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai 

Corporate social reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan 
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lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Gray et. Al., 

1987) dalam Rosmasita (2007). 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 Rosmasita 

(2007). 

Gray et. Al. (1995) dalam Rosmasita (2007) menyebutkan 3 studi yang 

menjelaskan mengapa perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi 

yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh emiten 

tersebut, yaitu:  

1. Decision-userfulnes study. 

2. Economic theory study.  

3. Social and political theory studies. 

Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti tentang Decision-

userfulnes study menemukan bahwa informasi sosial dibutuhkan users, seperti 

analis, banker, dan pihak lain yang terlibat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

informasi aktivitas social perusahaan berada pada posisi moderately important. Studi 

dalam corporate responsibility reporting ini mendasari pada Economic agency theory 

dan Accounting positivism theory yang menganologikan manajemen sebagai agen 

dari suatu prinsipal. Prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau traditional 

users lain. Namun, pengertian users tersebut telah berkembang menjadi seluruh 

interest group perusahaan yang bersangkutan sebagai agen, manajemen akan 

berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder). 
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Bidang Social and political theory studies menggunakan teori stakeholder, teori 

legitimasi organisasi, dan teori ekonomi publik. Teori stakeholder mengamsusikan 

bahwa perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholder dalam 

menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi stakeholder, semakin besar 

kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan stakeholder nya. 

UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas disebutkan secara 

eksplisit mewajibkan semua perseroan menyampaikan laporan pelaksanaan tanggung 

jawab social dan lingkungan di laporan tahunan perusahaan (pasal 66 ayat2). Namun 

di Indonesia belum ada standar akuntansi yang khusus mengatur pengakuan, 

pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi tanggung jawab social perusahaan 

(Lako, 2008). 

Menurut A.B Susanto (2009) terdapat berbagai manfaat yang dapat 

diperoleh perusahaan dari aktivitas  Corporate Social Responsibility : 

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perilaku tidak pantas yang 

diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab 

sosialnya secara konsisten akan mendapatkan dukungan luas dari 

komunitas yang telah merasakan manfaat dari berbagai aktivitas yang 

dijalankannya. Corporate Social Responsibility akan mendongkrak citra 

perusahaan, yang untuk rentang waktu panjang akan meningkatkan 

reputasi perusahaan. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang 

menuduh perusahaan menjalankan perilaku serta praktik-praktik yang 

tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Karyawan 

pun akan berdiri di belakang perusahaan, membela institusi tempat 

mereka bekerja. 
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2. Corporate Social Responsibility dapat berfungsi sebagai pelindung dan 

membantu perusahaan meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan 

suatu krisis. Demikian pula ketika perusahaan diterpa kabar miring atau 

bahkan ketika perusahaan melakukan kesalahan, masyarakat lebih 

mudah memahami dan memaafkannya. 

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga 

bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara 

konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Kebanggan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas, sehingga 

mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras demi kemajuan 

perusahaan. Hal ini akan berujung pada peningkatan kinerja dan 

produktivitas. 

4. Corporate Social Responsibility yang dilaksanakan secara konsisten 

akan mampu memperbaiki dan mempererat hubungan antar perusahaan 

dengan para stakeholdernya. Pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang selama ini 

berkontribusi terhadap lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan 

yang mereka raih. Hal ini mengakibatkan para stakeholder senang dan 

merasa nyaman dalam menjalin hubungan dengan dengan perusahaan. 

5. Meningkatnya penjualan seperti yang terungkap dalam riset Roper 

Search Worldwide, yaitu bahwa konsumen akan lebih menyukai 
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produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang konsisten 

menjalankan tanggung jawab sosialnya sehingga memiliki reputasi 

yang baik (sertifikasi kualitas, sertifikasi halal, dan lain-lain). 

6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan 

khusus lainnya. Hal ini perlu dipikirkan guna mendorong perusahaan 

agar lebih giat lagi menjalankan tanggung jawab sosialnya. 

2.2.3 Pengaruh Antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Karakteristik perusahaan yang terdiri dari Ukuran perusahaan, ukuran 

dewan komisaris, profil perusahaan, dan leverage merupakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kebijakan disclosure perusahaan. Hal ini disebabkan 

karakteristik perusahaan merupakan indikator yang mengandung tekanan dari 

stakeholder dan sebagai pertimbangan perusahaan untuk memberikan informasi 

yang lengkap mengenai hubungannya dengan stakeholders, sehingga 

pengungkapan pertanggungjawaban social dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan dan menilai keberlanjutan perusahaan. 

Size perusahaan merupakan variable yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan pengungkapan social yang dilakukan perusahaan dalam laporan 

tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan 

informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan 

besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar disbanding perusahaan 

kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis yaitu 

tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban social. Pengungkapan social yang 
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lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan Hasibuan 

(2001). Disamping itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung 

memiliki kepentingan public yang lebih tinggi disbanding perusahaan yang 

berukuran lebih kecil.  Akan tetapi tidak semua peneliti mendukung hubungan 

antara size perusahaan dengan tanggung jawab social perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sembiring (2005), Yuliansyah dan Megawati (2007) menunjukan 

adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

pengungkapan tanggung jawab social sementara Anggraini (2006) 

mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Karena 

ketidakkonsistenan hasil, maka penelitian ini menguji kembali ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan social dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan semakin efektif. Dikaitakn 

dengan pengungkapan tanggung jawab social maka tekanan terhadap manajemen 

juga semakin besar untuk mengungkapkannya. Dalam penelitiannya Sembiring 

(2005) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang diproksi dengan jumlah 

anggota dewan komisaris, menunjukkan pengaruh yang positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Sedangakan menurut 

Firmansyah (2006), Febriandi (2007) dan Fatimah (2011) menunjukan hasil yang 
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berlawanan bahwa variable ukuran dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Utomo (2000) menyatakan bahwa tipe perusahaan berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan sosial perusahaan. Hasyir (2009) mengungkapkan bahwa 

tingkat pengungkapan sosial pada industry high profile secara signifikan lebih 

tinggi daripada tingkat pengungkapan sosial pada industri low profile. Dieckers 

dan Preston (1977) dalam Hasyir (2009) menggambarkan industri high profile 

sebagai perusahaan-perusahaan yang aktivitas ekonominya memodifikasi 

lingkungan, misalnya industri ekstraktif. Sedangkan Heeding Roberts (1992) 

dalam Hasyir (2009) menjelaskan bahwa industri high profile adalah industri yang 

memiliki consumer visibility, tingkat resiko politik, dan tingkat kompetisi yang 

tinggi. Penelitian yang berkaitan dengan profile perusahaan kebanyakan 

mendukung bahwa industri high-profile mengungkapkan informasi tentang 

tanggung jawab sosialnya lebih banyak dari industri low-profile. Penelitian yang 

mendukung hubungan tersebut antara lain Utomo (2000) , Hasibuan 

(2001),Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) . Penelitian ini akan mencoba 

menguji kembali pengaruh profile perusahaan terhadap praktek pengungkapan 

tanggung jawab social perusahaan. 

Rasio Solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini disebut juga rasio leverage. Untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya, maka perusahaan dituntut untuk memperoleh laba yang 

besar. Setiap keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan diikuti 
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dengan penambahan atau pengeluaran biaya baru yang akan menurunkan 

pendapatan perusahaan. Berkurangnya pendapatan tersebut menyebabkan semakin 

besar kemungkinan atau resiko perusahaan melanggar perjanjian kredit atau 

kontrak utangnya kepada pihak kreditor. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) 

dalam Sembiring (2005) keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan 

mengikuti suatu pengeluaran untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. 

Hasil penelitiannya menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sembiring (2005) dan 

Anggraini (2006) tidak menemukan hubungan antara leverage dengan 

pengungkapan tanggung jawab social. Dengan demikian leverage diprediksikan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

 

 


