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ABSTRAK 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi 
pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)  dari 
persepsi manajerial perusahaan-perusahaan publik yang berlokasi di propinsi Jawa 
Timur.  Berdasarkan teori stakeholders, penilitian ini akan menginvestigasi fenomena 
akuntansi pertanggungjawaban dan akuntansi social dalam praktek bisnis khusnya di era 
globalisasi. Terdapat empat variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
regulasi pemerintah, tekanan organisasi lingkungan, tekanan masyarakat, dan tekanan 
media massa. Regulasi pemerintah didefinisikan sebagai  peraturan yang mengatur 
tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat 
maupun daerah, Tekanan masyarakat didefinisikan sebagai tanggapan perusahaan 
terhadap informasi-informasi yang disampaikan oleh masyarakat, Tekanan Organisasi 
Lingkungan didefinisikan sebagai Perhatian perusahaan terhadap aktifitas organisasi 
lingkungan (LSM lingkungan),  Tekanan Media Massa didefinisikan sebagai 
perhatian perusahaan terhadap informasi-informasi dan kritik yang disampaikan oleh 
media massa dengan varabel tergantungnya adalah pentingnya tanggung jawab sosial 
perusahaan. Kemudian variable pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan akan diuji 
kembali untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pentingnya akuntansi social 
perusahaan. Model regresi digunakan untuk menganalisis uji hipotesis. Theoritical 
framework direplikasi dari penelitian henriques dan sadorsky (1999), data penelitian 
dikumpulkan menggunakan kuesioner yang dikirimkan menggunakan pos ke 37 
perusahaan terbuka di Jawa Timur. Terdapat 33 tanggapan yang dapat digunakan dalam 
penelitian. Bukti Empiris menunjukkan bahwa regulasi pemerintah, Tekanan Masyarakat, 
Tekanan Organisasi Lingkungan, dan Tekanan Media Massa, merupakan faktor yang 
signifikan terhadap pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan memiliki pengaruh 
yang positif terhadap akuntansi sosial.  Implikasi dari penelitian ini, adalah bahwa 
akuntansi pertanggung jawaban sosial adalah isu yang penting untuk didiskusikan lebih 
lanjut di Indonesia. 
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