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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL 

PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  

DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL 

SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI 

 

 

Oleh: 

Rizka Zikria 

 

Dosen Pembimbing: 

Prof. Dr. Sutrisno T., SE., M.Si., Ak 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan (2) Pengaruh 

kepemilikan saham manajerial sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan 

antara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan nilai perusahaan. 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam kategori high 

profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2006-2009. 

Terdapat 24 perusahaan dengan 96 observasi yang memenuhi kreiteria sebagai 

sampel penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

regresi sederhana untuk hipotesis 1 dan analisis regresi multipel dengan analisis 

regresi moderasi (MRA) untuk hipotesis 2. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa : (1) Pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

(2) Kepemilikan saham manajerial sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan 

antara pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dengan nilai perusahaan 

tidak signifikan. 

 

 

Kata kunci : Pengungkapan CSR, Kepemilikan Manajerial, Nilai Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DISCLOSURE TO FIRM VALUE WITH MANAGERIAL 

OWNERSHIP AS MODERATING VARIABLE 

 

 

By: 

Rizka Zikria 

 

Advisor Lecturer: 

Prof. Dr. Sutrisno T., SE., M.Si., Ak 

 

 

The aim of this research is to know: (1) The influence of corporate social 

responsibility disclosure to firm value (2) The influence of managerial ownership 

as the moderating variable in relations between corporate social responsibility 

disclosure and firm value. The sample of this research is the company which is 

categorized as high profile company and listed on Indonesia Stock Exchange 

(IDX) over 2006-2009. There 24 companies with 96 observations which are 

fulfilling criterion as research sample. The analysis methods of this research used 

simple regression analysis for hypothesis 1 and multiple regression analysis with 

Moderated Regression Analysis (MRA) for hypothesis 2. The results of this study 

show that : (1) The effect of corporate social responsibility disclosure on firm 

value was significant (2) Managerial ownership as the moderating variable in 

relation between corporate social responsibility disclosure and firm value was not 

significant. 

 

 

Keywords : CSR Disclosure, Managerial Ownership, and Firm Value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa dekade terakhir, praktik pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR), yang mengacu pada aspek lingkungan dan sosial, 

mulai meningkat. Berbagai studi telah dilakukan di berbagai negara dan hasilnya 

dimuat di berbagai jurnal internasional. Sebagian besar studi empiris yang 

menganalisis pengungkapan informasi tanggungjawab sosial perusahaan berfokus 

pada laporan tahunan (annual report), dimana annual report dianggap sebagai 

alat yang paling penting yang digunakan perusahaan untukberkomunikasi dengan 

para stakeholder. Chariri (2009) mengungkapkan bahwa pengungkapan sosial dan 

lingkungan dalam annual report meningkat dari waktu ke waktu, baik 

dalamjumlah perusahaan yang membuat pengungkapan maupun dalam jumlah 

informasi yangdilaporkan. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah kesepakatan 

dari World Summit on Sustainable Development (WSSD) di Johannesburg Afrika 

Selatan 2002 yang ditujukan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam 

rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainabledevelopment). Peranan CSR dapat dipandang sebagai upaya untuk 

mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship dan good 

business ethics dari sebuah entitas bisnis, sehingga perusahaan tidak cukup hanya 

memikirkan kepentingan shareholder (pemegang saham), tetapi juga mempunyai 

orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder, yang meliputi 



2 

 

 

 

pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, 

supplier bahkan juga kompetitor (Mapisangka, 2009). 

Saat ini, wacana mengenai perlunya Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau tanggungjawab sosial perusahaan, yakni tanggungjawab perusahaan 

kepada masyarakat luas dan lingkungan semakin berkembang. Kusumadilaga 

(2010) mengungkapkan bahwa CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab 

yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value) 

yang direfleksikan dalamkondisi keuangannya (financial) saja, akan tetapi 

berpijak pada triple bottom lines, yang terdiri dari keuangan, sosial dan 

lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjaminnilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 

Keberlanjutanperusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan 

dimensisosial dan lingkungan hidup. 

Tiga lembaga internasional independen, Environics International 

(Kanada), Conference Board (AS), dan Prince of Wales Business Leader Forum 

(Inggris) melakukan survei tentang hubungan antara CSR dan citra 

perusahaan.Survey dilakukan terhadap 25 ribu konsumen di 23 negara yang 

dituangkan dalam The Millenium Poll on CSR pada tahun 1999. Hasil survei 

menunjukkan bahwa mayoritas responden (60%) menyatakan bahwa elemen CSR 

seperti etika bisnis, praktik sehat terhadap karyawan, dampak terhadap 

lingkungan, merupakan unsur utama mereka dalam menilai baik atau buruknya 

suatu perusahaan, sedangkan faktor fundamental bisnis, seperti kinerja keuangan, 

ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen, hanya dipilih oleh 30% 

responden. Sebanyak 70% responden setuju bahwa mereka akan lebih loyal 
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terhadap perusahaan yang mendukung masyarakat lokal, dan sebaliknya sekitar 

40% responden mengancam akan ”menghukum” perusahaan yang tidak 

melakukan CSR. Setengah dari seluruh responden berjanji tidak akan mau 

membeli produk perusahaan yang mengabaikan CSR. 

Survei yang dilakukan Booth Harris Trust Monitor pada tahun 2001 

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang 

mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat yang diperoleh 

perusahaan dengan pelaksanan corporatesocial responsibility, antara lain produk 

semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor. Corporate 

social responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing baru bagi perusahaan 

bila itu dilaksanakan berkelanjutan. Dengan melaksanakan CSR berarti 

perusahaan akan mengeluarkan sejumlah biaya yang pada akhirnya akan menjadi 

beban yang mengurangi pendapatan, sehinggatingkat profit perusahaan akan 

turun. Akan tetapi dengan melaksanakan CSR, citra perusahaan akan semakin 

baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi.Seiring meningkatnya loyalitas 

konsumen dalam waktu yang lama, makapenjualan perusahaan akan semakin 

membaik. Pada akhirnya, denganmelaksanakan CSR, diharapkan tingkat 

profitabilitas perusahaan juga meningkat (Mapisangka, 2010). Oleh karena itu, 

CSR berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari 

peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai aktivitas 

sosial di lingkungan sekitarnya. 

Corporate social responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela 

melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk 

melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 
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tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 

2007. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan : (1) 

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL), (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan adanya hal ini, perusahaan khususnya perseroaan 

terbatas yang kegiatannya berkaitan dengan sumber daya alam harus 

melaksanakan tanggungjawab sosialnya kepada masyarakat. 

CSR tidak memberikan hasil secara keuangan dalam jangka pendek, 

namunakan memberikan hasil, baik langsung maupun tidak langsung pada 

keuangan perusahaan di masa mendatang. Investor juga ingin investasinya dan 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaannya memiliki citra yang baik di mata 

masyarakat umum. Dengan demikian,dengan melakukan program-program CSR, 

diharapkan keberlanjutanperusahaan akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, 

program CSR lebih tepat apabila digolongkan sebagai investasi dan harus menjadi 

strategi bisnis dari suatu perusahaan. 

Dari perspektif ekonomi, perusahaan akan mengungkapkan suatu 

informasi jika informasi tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan (Basamalah 

dan Jermias, 2005). Dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang (Kiroyan, 2006). Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang 
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menerapkan CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar. 

Literatur mengenai pengungkapan sukarela yang ada memberikan pemahaman 

bahwa pengungkapan informasi tersebut digunakan dalam penilaian perusahaan 

dan corporate finance (Core, 2001). 

Cowen et al (1987) mengatakan bahwa perusahaan yang berorientasi 

pada konsumen diperkirakan akan memberikan informasi mengenai pertanggung-

jawaban sosial, karena hal ini akan meningkatkan image perusahaan dan 

meningkatkan penjualan. Anggraini (2006) dari hasil penelitian menemukan 

bahwa variabel persentasekepemilikanmanajemen berpengaruh terhadapkebijakan 

perusahaan dalam mengungkapkan informasi sosial dengan arah sesuai dengan 

yang diprediksi. Semakin besar kepemilikan saham manajerdalam perusahaan, 

manajer perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial dari 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam program CSR. Selain itu, Damsetz 

(1983) berargumen bahwa kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif 

memonitor aktivitas perusahaan dan dia menyimpulkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan akan meningkatkan nilai perusahaan (Junaidi 2006). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Nurlela dan Islahuddin (2008) 

yang dahulu meneliti tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap 

nilai perusahaan pada periode tahun 2005, sehingga penelitian ini bertujuan untuk 

menguji kembali apakah corporate social responsibility mempengaruhi nilai 

perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

digunakannya standar GRI (Global Reporting Initiative) untuk mengukur 

pengungkapan sosial. Periode penelitian yang digunakan adalah empat tahun. Hal 

ini memperbaiki keterbatasan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan satu 
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tahun periode penelitian dan tidak digunakannya standar GRI dalam mengukur 

pengungkapan sosial. Alasan digunakannya standar GRI dalam penelitian ini 

adalah karena pengungkapan yang terdapat pada GRI bersifat internasional dan 

bisa digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran perusahaan. Perbedaan 

lain dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah digunakannya 

perusahaan kategori high profile sebagai sampel penelitian. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang dikategorikan high profile merupakan perusahaan yang 

mempunyai tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, tingkat risiko 

politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. Masyarakat umumnya lebih 

sensitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dalam pengamanan 

proses produksi dan hasil produksi dapat membawa akibat yang fatal bagi 

masyarakat. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan high profile pada 

umumnya memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya 

mengeluarkan residu, seperti limbah cair dan pulusi udara. Contoh perusahaan 

yang termasuk dalam kelompok industri high profile antara lain perusahaan 

pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agribisnis, tembakau 

dan rokok, produk makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), 

engineering, kesehatan serta transportasi dan pariwisata (Utomo, 2000). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PENGUNGKAPAN TANGGUNG-

JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL 

PEMODERASI” untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggungjawab 
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sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan yang dikategorikan dalam perusahaan 

high profile. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR disclosure) 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan saham manajerial sebagai variabel pemoderasi 

berpengaruh terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai 

perusahaan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk melihat pengaruh dari 

luasnya pengungkapan sosial terhadap nilai perusahaan, dimana hubungan antar 

keduanya tersebut diperkuat atau diperlemah oleh kepemilikan saham manajerial. 

Penelitian ini dilakukan terhadap laporan tahunan perusahaan kategori high 

profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan tahun 

2006 sampai dengan tahun 2009. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

1. Pengaruh pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan(CSR disclosure) 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. Pengaruh kepemilikansaham manajerialsebagai variabelpemoderasiterhadap 

hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. 

 

1.5 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan pengaruh pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan, serta mampu 

menunjukkan pengaruh variabel kepemilikan saham manajerial sebagai 

variabel pemoderasi terhadap hubungan antara pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan dengan nilai perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu menunjukkan penerapan keterkaitan teori dan ilmu 

pengetahuan dengan kondisi yang sesungguhnya. 

2. Kontribusi Praktis 

a) Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang 

pentingnya pertanggungjawaban sosial perusahaan yang diungkapkan di 

dalam laporan tahunan dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan 

kebijaksanaan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya pada 

lingkungan sosial. 

b) Bagi investor, akan memberikanwacana barudalam mempertimbangkan   

aspek-aspek yang perlu diperhitungkan dalam investasi yang tidak terpaku 

pada ukuran-ukuran moneter. 

c) Bagi masyarakat, akan memberikan stimulus secara proaktif sebagai 

pengontrol atas perilaku-perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus diperoleh. 
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d) Bagi lembaga-lembaga pembuat peraturan/standar,misalnya Bapepam, IAI 

dan sebagainya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi penyusunan standar akuntansi lingkungan dan sebagai 

bahan masukan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang 

sudah ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.1.1.1 Definisi CSR 

Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep 

bahwa suatu organisasi memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan 

pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-

pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya.Dinyatakan dalam 

Kalangit (2009) bahwa definisi yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis 

CSR adalah definisi menurut The World Business Council for Sustainable 

Development yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmenterus-menerus dari 

pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi 

bagiperkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan 

keluarganya,juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. 

Menurut ISO ( International for Standardization) 26000 tanggungjawab 

sosial merupakan tanggungjawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan 

aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang 

transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, 

sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, 

serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. Berdasarkan konsep ISO 
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26000, penerapan social responsibility hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas 

organisasi yang mencakup tujuh isu pokok, yaitu : 

1. Pengembangan masyarakat 

2. Konsumen 

3. Praktek kegiatan institusi yang sehat 

4. Lingkungan 

5. Ketenagakerjaan 

6. Hak asasi manusia 

7. Organizational Governance 

Menurut Tuanakotta (1985:252) CSR merupakan pengejawantahan 

tanggungjawab sosial kemasyarakatan yang dipikul oleh perusahaan dan 

merupakan suatu panggilan baru bagi pertanggungjawaban perusahaan secara 

umum. Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat terutama terdiri atas 

pemakaian sumber-sumber kemasyarakatan.Apabila kegiatan perusahaan 

berakibat pada pengikisan social resources, maka yang timbul adalah social 

cost.Sebaliknya, apabila kegiatan perusahaan meningkatkan social resources, 

maka yang terjadi adalah social benefit. 

 

2.1.1.2 Landasan Teoretis CSR 

2.1.1.2.1 Teori Legitimacy 

Menurut Hadi (2010:87) legitimasi merupakan keadaan psikologis 

keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala 

lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik.O’Donovan (2002) 

berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang 
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diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan dari masyarakat.Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau 

sumberdaya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern). 

Legitimasi mengalami pergeseran sejalan dengan pergeseran 

masyarakat dan lingkungan, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan 

tersebut baik produk, metode dan tujuan.Deegan et al (2002) menyatakan 

legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan 

perusahaan yang tidak mengganggu dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam 

masyarakat dan lingkungan.Ketika terjadi pergeseran yang menuju pada 

ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. 

O’Donovan (2002) memberikan ilustrasi posisi legitimasi dan 

kesenjangan legitimasi antara perusahaan dengan stakeholder yang digambarkan 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 

Daerah Legitimacy Gap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : O’Donovan, 2002 

 

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada wilayah X merupakan 

kesesuaian antara operasi perusahaan (corporate activities) dengan pengaharapan 
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masyarakat (society’s expectations), termasuk kesesuaian pada nilai sosial dan 

norma. Wilayah Y dan Z merupakan ketidaksesuaian antara operasi perusahaan 

terhadap persepsi masyarakat.Pengurangan kesenjangan legitimasi dapat 

dilakukan dengan jalan memperlebar wilayah X lewat strategi legitimasi, 

misalnya meningkatkan tanggungjawab sosial dan memperluas pengungkapan, 

termasuk pengungkapan sosial sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan 

operasi perusahaan atas berbagai dampak yang ditimbulkan.Tingginya 

kesenjangan legitimasi sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara aktivitas 

perusahaan terhadap ekspektasi masyarakat memunculkan tekanan dari 

stakeholder. 

Hadi (2010:90) menyatakan bahwa legitimacy gap  dapat terjadi karena 

beberapa faktor, seperti : 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah, tetapi harapan masyarakat terhadap 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, 

atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa aktivitas organisasi 

perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai sosial lingkungannya.Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa terdapat 2 dimensi agar perusahaan memperoleh dukungan 

legitimasi, yaitu aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai dengan sistem nilai 

di masyarakat dan pelaporan aktivitas perusahaan hendaknya mencerminkan nilai 
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sosial. Hadi (2010:91) menyatakan bahwa cara yang dapat dilakukan perusahaan 

dalam rangka mengelola legitimasi secara efektif antara lain : 

1. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik. 

2. Melakukan komunikasi dialog tentang masalah nilai sosial kemasyarakatan 

dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang perusahaan. 

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan 

masalah tanggungjawab sosial. 

 

2.1.1.2.2 Teori Stakeholder 

Teori stakeholder dimulai dengan asumsi bahwa nilai (value)secara 

eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha (Freeman et al, 

2002). Menurut Hadi (2010:93) stakeholder adalah pihak internal maupun 

eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan 

internasional, lembaga di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga 

pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan lain 

sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi 

perusahaan.Dengan demikian, perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, 

karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan 

dilakukan perusahaan. Jika perusahaan tidak memperhatikan stakeholder, bukan 

tidak mungkin perusahaan akan menuai protes dan hal tersebut dapat 

mengeliminasi legitimasi stakeholder. 

Teori stakeholder umumnya berkaitandengan cara-cara yang digunakan 

perusahaan untuk me-managestakeholder. Cara-cara yang dilakukan tergantung 
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pada strategi yang diadopsi perusahaan.Organisasi dapat mengadopsi strategi aktif 

ataupun pasif.Ullman (1985) mengatakan bahwa strategi aktif adalah apabila 

perusahaan berusaha mempengaruhi hubungan organisasinya dengan stakeholder 

yang dipandang berpengaruh atau penting, sedangkan perusahaan yang 

mengadopsi strategi pasif cenderung tidak terus-menerus memonitor aktivitas 

stakeholder dan secara sengaja tidak mencari strategi optimal untuk menarik 

perhatian stakeholder.Akibat dari kurangnya perhatian terhadap stakeholder 

adalah rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan rendahnya kinerja 

sosial perusahaan. 

Ada dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yang diungkapkan 

Irawan (2009), yaitu old-corporate relation dan new-corporate relation.Old 

corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan 

secara terpisah dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan 

pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi-fungsi tersebut.Hubungan 

antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah, kaku dan 

berorientasi jangka pendek.Hal itu menyebabkan setiap bagian perusahaan 

mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan yang berbeda-beda bergantung pada 

pimpinan masing-masing fungsi tersebut yang terkadang berbeda dengan visi, 

misi, dan capaian yang ditargetkan oleh perusahaan.Hubungan dengan pihak di 

luar perusahaan bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional 

saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama.Pendekatan 

tipe ini akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri 

dengan para stakeholder, baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar 

perusahaan. Konflik yang mungkin terjadi di dalam perusahaan adalah tekanan 
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dari karyawan yang menuntut perbaikan kesejahteraan.Tekanan tersebut bisa 

berupa upaya pemogokan, menuntut perbaikan sistem upahdan sebagainya.Jika 

pemogokan tersebut terjadi dalam jangka waktu yang lama, maka hal itu bisa 

mengganggu aktifitas operasi perusahaan dan mengakibatkan kerugian bagi 

perusahaan.Konflik yang mungkin terjadi dari luar perusahaan adalah munculnya 

tuntutan dari masyarakat karena dampak pembuangan limbah perusahaan yang 

berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan apabila 

diperkarakan secara hukum. 

New-corporate relation menekankan kolaborasi antara perusahaan 

dengan seluruh stakeholder-nya sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan 

dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial 

masyarakat, karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan 

ini. Hubungan perusahaan dengan internal stakeholders dibangun berdasarkan 

konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan 

kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan stakeholder di 

luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun 

lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan 

selain usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, 

perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan 

external stakeholders. Pendekatan new-corporate relation mengeliminasi 

penjenjangan status diantara para stakeholder perusahaan seperti yang ada pada 

old-corporate relation.Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi 

paling atas, sehingga perusahaan mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. 

Dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi pada 
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bagaimana menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada 

pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainability development). 

Masalah-masalah potensial yang akan dihadapi olehperusahaan jika 

tidak memiliki strategi hubunganyang tepat dengan stakeholder antara lain 

(Wibowo, 2008 ) : 

1. Rentan terhadap tuntutan yang tidak terduga dan tidak terantisipasi dari para 

stakeholder 

2. Rentan menghadapi konflik kepentingan 

3. Gangguan terhadap kegiatan operasional 

4. Program CSR perusahaan tidak efektif 

5. Kinerja sosial akan dinilai rendah 

6. Penghentian kegiatan operasi atau tidak mendapatsocial license to operate 

 

2.1.1.2.3 Teori Kontrak Sosial 

Kontrak sosial muncul dari adanya interrelasi dalam kehidupan sosial 

masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian dan keseimbangan, termasuk 

terhadap lingkungan.Dinyatakan dalam Hadi (2010:95) bahwa perusahaan yang 

merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha 

mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan 

yang lebih besar.Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, dimana antar 

keduanya saling mempengaruhi.Oleh karena itu, agar terjadi keseimbangan 

diperlukan kontrak sosial, baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga terjadi 

kesepakatan-kesepakatan yang saling melindungi kepentingannya. 
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Kontrak sosial dibangun dan dikembangkan salah satunya untuk 

menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat.Di sini, perusahaan 

(ataupun organisasi bentuk lainnya) memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk 

memberi kemanfaatan bagi masyarakat setempat. Interaksi perusahaan 

(organisasi) dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi aturan dan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat 

dipandang legitimate (Deegan et al, 2002). 

Dalam perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial 

menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok termasuk society, yang 

dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan bagi 

anggotanya.Deegan et al (2002) menyatakan, dalam konteks perusahaan dengan 

stakeholder, kontrak sosial mengisyaratkan bahwa perusahaan seharusnya 

berusaha untuk memastikan bahwa operasinya harus sesuai dengan ekspektasi 

masyarakat, sehingga dapat dikatakan legitimate.Hal itu sejalan dengan konsep 

legitimacy theory bahwa legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian 

antara keberadaan perusahaan dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam 

masyarakat dan lingkungan.Secara diagramatis, tanggungjawab sosial perusahaan 

dalam spektrum kontrak sosial dijelaskan dalam gambar berikut. 

Gambar 2.2 

Diagram Tanggungjawab Sosial 
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Sumber : Hadi, 2010:98 

 

Gambar di atas menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pihak yang 

memiliki perikatan sosial, disamping berupaya menjaga eksistensi dengan jalan 

pencapaian dan peningkatan kinerja secara ekonomi (laba), juga harus 

memperhatikan kaidah tata aturan yang berlaku. Pencapaian tujuan secara 

ekonomi tidak diperkenankan dengan jalan menggunakan berbagai cara, 

melainkan harus taat dan patuh pada tata aturan (perundangan). Penafian pada 

aturan perundangan dapat memunculkan sanksi.Perusahaan tidak cukup hanya 

memperjuangkan kinerja secara ekonomi yang mengikuti aturan yang berlaku.Hal 

ini dikarenakan keberadaan perusahaan di tengah lingkungan membutuhkan 

legitimasi masyarakat dalam arti yang luas.Di situlah perlunya meningkatkan 

perhatian terhadap masalah sosial yang terbungkus dalam strategi social 

responsibility perusahaan. 

 

2.1.1.3 Konsep CSR 

Konsep CSR memiliki arti bahwa selain memiliki tanggungjawab untuk 

mendatangkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan 

bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki 

tanggungjawab moral, etika, dan filantropik.Pandangan tradisional mengenai 

perusahaan melihat bahwa tanggungjawab utama perusahaan adalah semata-mata 

terhadap pemiliknya, atau para pemegang saham. 

Menurut Kalangit (2009) adanya konsep CSR mewajibkan perusahaan 

untuk memiliki pandangan yang lebih luas yaitu bahwa perusahaan juga memiliki 
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tanggung jawab terhadap pihak-pihak lain seperti karyawan, supplier, konsumen, 

komunitas setempat, masyarakat secara luas, pemerintah, dan kelompok–

kelompok lainnya. Dalam hal ini, jika sebelumnya pijakan tanggungjawab 

perusahaan hanya terbatas pada sisi finansial saja (single bottom line), kini dikenal 

konsep triple bottom line, yaitu bahwa tanggungjawab perusahaan berpijak pada 3 

dasar, yaitu : finansial, sosial dan lingkungan atau yang juga dikenal dengan 3P 

(profit, people,planet). 

 

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip CSR 

Terdapat tiga prinsip tanggungjawab sosial yang diuraikan oleh Hadi 

(2010:59), yaitu : 

1. Sustainability 

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap 

memperhitungkan keberlanjutan sumberdayanya di masa 

depan.Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan 

sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan 

kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability beputar 

pada keberpihakan dan upaya bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber 

daya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. 

2. Accountability 

Merupakan upaya perusahaan yang terbuka dan bertanggungjawab atas 

aktivitas yang telah dilakukan.Akuntanbilitas dibutuhkan ketika aktivitas 

perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal.Konsep ini 

menjelaskan pengaruh kuantitatif akivitas perusahaan terhadap pihak internal 
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dan eksternal.Akuntanbilitas dapat dijadikan media bagi perusahaan dalam 

membangun image dan network terhadap para pemangku 

kepentingan.Tingkat akuntabilitas dan tanggungjawab perusahaan 

menentukan legitimasi stakeholder eksternal, serta meningkatkan transaksi 

saham perusahaan.Akuntabilitas dan keterbukaan memiliki manfaat secara 

sosial dan ekonomi.Informasi yang disampaikan perusahaan bermanfaat bagi 

para pemangku kepentingan dan mendukung pengambilan keputusan. 

3. Transparency  

Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal, dimana transparansi ini 

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan beserta dampak 

aktivitas tersebut terhadap pihak eksternal.Transparansi merupakan suatu hal 

yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri 

informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban 

berbagai dampak lingkungan. 

 

2.1.1.5 Jenis-jenis Pendekatan dalam CSR 

Menurut Harahap (2003:356) terdapat tiga pendekatan tentang konsep 

tanggungjawab sosial perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 

1. Pendekatan ekonomi klasik, menyatakan bahwa perusahaan hanya 

mempunyai satu tujuan, yaitu memaksimumkan keuntungan. Pendekatan ini 

dipelopori oleh Freedman (1962) yang mengatakan bahwa ada satu dan hanya 

satu tanggungjawab perusahaan, yaitu menggunakan kekayaan yang 

dimilikinya untuk meningkatkan laba sepanjang sesuai dengan aturan main 



22 

 

 

 

yang berlaku dalam suatu sistem persaingan bebas tanpa penipuan dan 

kecurangan. 

2. Pendekatan manajemen, yang mengakui pentingnya tujuan sosial dalam 

kaitannya untuk memaksimumkan keuntungan. Pendekatan ini telah 

dikembangkan sejak tahun 1970-an dan berpandangan bahwa manajer 

perusahaan harus membuat keputusan yang memelihara keseimbangan yang 

wajar antara klaim pemegang saham, karyawan, pelanggan, supplier dan 

masyarakat umum. Manajer perusahaan sebagai tim yang bertanggungjawab 

atas kelangsungan hidup perusahaan terpaksa memilih kebijakan yang harus 

mempertimbangkan tanggungjawab sosial perusahaan, mengingat ketergan-

tungannya dengan pihak lain yang juga mempunyai andil dalam pencapaian 

tujuan perusahaan yang tidak hanya memikirkan setoran untuk para pemilik 

modal. 

3. Pendekatan lingkungan sosial, beranggapan bahwa kekuasaan ekonomi dan 

politik yang dimiliki perusahaan mempunyai hubungan dengan kepentingan 

dari lingkungan sosial dan bukan hanya semata dari pasar sesuai dengan 

pendekatan klasik. Sebagai konsekuensi, perusahaan harus berpartisipasi aktif 

dalam menyelesaikan penyakit sosial yang ada di lingkungan sekitarnya, 

seperti sistem pendidikan yang tidak bermutu, pengangguran, polusi, 

perumahan kumuh, transportasi yang tidak teratur, keamanan dan lain-lain. 

Tidak seperti pendekatan ekonomi klasik dan pendekatan manajemen, dalam 

pendekatan ini perusahaan harus memperluas tujuan yang harus dicapai yaitu 

yang menyangkut kesejahteraan sosial secara umum. Dengan demikian, 

dalam memilih proyek yang akan dibangun, disamping memperhatikan 
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persentase laba, juga harus memperhatikan keuntungan dan kerugian yang 

mungkin akan diderita oleh masyarakat. 

2.1.1.6 Bentuk dan Dimensi CSR 

Terdapat 3 bentuk tanggungjawab sosial perusahaan yang dinyatakan 

oleh Harahap (2003:360), yaitu : 

1. Corporate Philanthropy 

Di sini, tanggungjawab perusahaan berada sebatas kedermawanan atau 

voluntir belum sampai pada tanggungjawabnya. Bentuk tanggungjawab ini 

bisa berupa kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin saja 

tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

2. Corporate Responsibility 

Di sini, kegiatan pertanggungjawaban sudah merupakan bagian dari 

tanggungjawab perusahaan, hal ini bisa karena ketentuan UU atau bagian dari 

kemauan atau kesediaan perusahaan. 

3. Corporate Policy 

Di sini, tanggungjawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari 

kebijakannya. 

Cahyanti (2010) menyebutkan bahwa dalam implementasinya, secara 

ringkas CSR dapat digolongkan dalam empat bentuk, yaitu : 

1. Pengelolaan lingkungan secara baik 

Termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, 

sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan dan 

keluarganya. 

2. Kemitraan antara perusahaan dengan mayarakat, khususnya masyarakat lokal 
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Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program community 

development untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum mayarakat 

setempat dalam ukuran waktu yang cukup panjang. Melalui program ini, 

diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang 

digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan ini 

berhenti beroperasi. 

3. Penanganan kelestarian lingkungan 

Kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan itu sendiri termasuk 

melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas dan lain-lain sampai 

penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan agar tidak tercemari 

lingkungan sekitar kantor, pabrik ataupun lahan. 

4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal 

perusahaan” 

Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan 

non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

kelompok atau organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan 

bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investai sosial akan dapat 

menuai citra yang positif (corporate image). 

Hadi (2010:61) menyatakan bahwa ragam tanggungjawab sosial 

perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu : 

1. Economic Responsibility 

Keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi 

shareholder, seperti meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, 

pembayaran deviden dan lain-lain.Disamping itu, perusahaan juga perlu 
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meningkatkan nilai bagi para kreditur, yaitu kepastian perusahaan dapat 

mengembalikan pinjaman berikut dengan interest yang dikenakan. 

2. Legal Responsibility 

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, perusahaan harus memiliki 

tanggungjawab mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk ketika perusahaan sedang menjalankan aktivitas operasi. 

3. Social Responsibility 

Merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan para 

pemangku kepentingan.Social Responsibilitymenjadi satu tuntutan ketika 

operasional perusahaan mempengaruhi pihak eksternal, terutama ketika 

terjadi externalities dis-economic.Hal itu dapat memunculkan resistensi sosial 

dan dapat menimbulkan konflik sosial. 

 

2.1.2 Pengungkapan CSR 

2.1.2.1 Definisi Pengungkapan CSR 

Menurut Chariri dan Ghozali (2007:377) pengungkapan (disclosure) 

memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan.Apabila dikaitkan 

dengan data, pengungkapan berarti memberikan data yang bermanfaat kepada 

pihak yang memerlukan.Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, 

pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan 

informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit 

usaha.Dengan demikian, maka informasi tersebut harus lengkap, jelas dan dapat 

menggambarkan secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang berpengaruh 

terhadap hasil operasi unit usaha tersebut. 
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Mathews (1997) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan 

sebagaipengungkapaninformasi sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

yang dibuat oleh organisasi untuk menginformasikan aktivitasnya, dimana 

pengungkapan kuantitatif berupa informasi keuangan maupun non keuangan. 

Menurut Suwardjono (2005:583) pengungkapan sukarela adalah pengungkapan 

yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi 

atau peraturan badan pengawas. Gray et al (1995) menyebutkan bahwa 

pengungkapan tanggungjawab sosial atau sering disebut sebagai Corporate social 

reporting merupakan proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan 

atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan. 

 

2.1.2.2 Tujuan pengungkapan CSR 

Belkoui (2000:219) menyebutkan beberapa tujuan pengungkapan, 

diantaranya : 

1. Untuk menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran 

yang relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan. 

2. Untuk menjelaskan item-item yang belum diakui dan untuk menyediakan 

ukuran yang bermanfaat bagi item-item tersebut. 

3. Untuk menyediakan informasi bagi investor dan kreditur dalam menentukan 

risiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang belum diakui. 

4. Untuk menyediakan informasi penting yang dapat digunakan oleh pengguna 

laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun. 
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5. Untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan aliran kas 

keluar di masa mendatang. 

6. Untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. 

Suwardjono (2005:580) mengklasifikasikan tujuan pengungkapan 

menjadi tiga, yaitu : 

1. Tujuan melindungi 

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup 

paham atau mengerti seluk beluk akuntansi.Bagi mereka yang awam, perlu 

dilindungi kepentingannya, yaitu dengan mengungkapkan informasi sejelas 

mungkin, sehingga pihak ekstern ini dapat menangkap substansi ekonomik 

yang melandasi suatu pos laporan keuangan.Tujuan melindungi biasanya 

menjadi bahan pertimbangan BAPEPAM, SEC atau badan pengawas pasar 

modal lainnya yang bertindak demi kepentingan publik. 

2. Tujuan informatif 

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa semua pemakai dianggap 

sudah memahami seluk beluk akuntansi.Pengungkapan diarahkan untuk 

menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan 

keputusan oleh pemakai laporan keuangan tersebut.Tujuan ini biasanya 

melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat 

pengungkapan.Untuk tujuan pengawasan oleh badan kepemerintahan, 

terdapat pula pengungkapan yang khusus ditujukan ke badan pengawas 

melalui formulir-formulir yang harus diisi oleh perusahaan pada waktu 

menyerahkan laporan tahunan maupun kuartalan. 

3. Tujuan kebutuhan khusus 
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Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan 

informatif. Pengungkapan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang 

bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sedangkan untuk tujuan pengawasan, 

informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan 

peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara 

rinci. 

Tuanakotta (1985:221) menyatakan bahwa tujuan positif pengungkapan 

adalah untuk memberikan informasi yang penting dan relevan kepada para 

pemakai informasi sehingga dapat membantu membuat keputusan dengan cara 

yang terbaik. Pengungkapan sosial bertujuan sebagai media untuk mengkomuni-

kasikan realitas sosial dalam rangka mengambil keputusan ekonomis, sosial dan 

politik.Pengungkapan sosial juga merupakan respon terhadap kebutuhan informasi 

dari kelompok-kelompok yang berkepentingan, seperti serikat pekerja, aktivis 

lingkungan, dan kelompok lainnya (Guthrie dan Parker, 1990).Menurut Belkaoui 

(2000:230) tujuan CSR adalah untuk menghentikan pertanggung-jawaban 

organisasi dengan asumsi bahwa kontrak sosial terjadi antara organisasi dengan 

masyarakat.Keberadaan kontrak sosial ini membutuhkan berhentinya 

pertanggungjawaban sosial. 

 

2.1.2.3 Konsep Pengungkapan CSR 

Terdapat 3 konsep pengungkapan yang diungkapkan oleh Tuanakotta 

(1985:221), antara lain : 

1. Adequate disclosure (pengungkapan yang cukup), pengungkapan ini 

mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan 
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keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan ini merupakan pengungkapan 

yang paling umum digunakan.  

2. Fair disclosure (pengungkapan yang wajar), pengungkapan ini secara wajar 

menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan 

bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.  

3. Full disclosure (pengungkapan yang lengkap), pengungkapan yang 

mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan, namun bagi 

beberapa pihak, pengungkapan yang lengkap diartikan sebagai penyajian 

informasi yang berlebihan. 

 

2.1.2.4 Alasan dan Motivasi Pengungkapan CSR 

Belkaoui (2000:230) mengemukakan 4 argumennya tentang berbagai 

alasan yang digunakan dalam pengukuran dan pengungkapan kinerja sosial: 

1. Argumen pertama adalah yang terkait dengan kontrak sosial. Secara implisit 

diasumsikan bahwa organisasi seharusnya bertindak untuk memaksimalkan 

kesejahteraan sosial jika terjadi kontrak antara organisasi dengan masyarakat. 

Dengan demikian, organisasi memperoleh sejenis legitimasi dari masyarakat. 

Berbagai hukum kemasyarakatan memberikan persetujuan agar kontrak 

menjadi lebih eksplisit, sementara kontrak sosial diasumsikan implisit. 

Hukum ini berisi aturan main yang harus dipilih organisasi yang akan 

menjadi kontrak sosial. Melalui hukum-hukum yang implisit dan eksplisit ini, 

masyarakat mendefinisikan aturan pertanggungjawaban bagi organisasi. 
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2. Argumen kedua adalah terkait teori keadilan Rawls, teori pemberian hak 

Nozick dan teori keadilan Gerwith. Teori-teori ini menjelaskan konsep 

kejujuran yang bermanfaat bagi akuntansi sosial. 

3. Argumen ketiga adalah kebutuhan pengguna. Pada dasarnya, pengguna 

laporan keuangan membutuhkan informasi sosial untuk membuat keputusan 

alokasi dananya. Survei yang telah dilakukan pada para pemegang saham 

menunjukkan bahwa mereka menginginkan perusahaan menggunakan 

sumberdayanya agar lingkungannya bersih, menghentikan polusi lingkungan 

dan membuat produk yang aman. 

4. Argumen keempat adalah investasi sosial. Pada dasarnya, diasumsikan bahwa 

saat ini, kelompok investor yang etis tergantung pada informasi yang 

disediakan pada laporan tahunan untuk membuat keputusan investasi, 

sehingga pengungkapan informasi sosial menjadi penting jika investor 

mempertimbangkan dampak negatif dengan tepat. 

Gray et al (1995) menyebutkan tiga studi yang menjelaskan mengapa 

perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan 

aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut, yaitu: 

1. Decision-usefulness study 

Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang 

mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial 

dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini para analis, 

banker, dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta 

untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi 

akutansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisioanal yang 
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telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang relatif baru dalam 

wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial 

perusahaan pada posisi yang moderately important untuk digunakan sebagai 

pertimbangan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. 

2. Economic theory study  

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).  

3. Social and political theory studies  

Bidang ini 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 mengadaptasikan diri terhadap keinginan 

stakeholder-nya.  

Guthrie dan Parker (1990) menyatakan bahwa kebutuhan akan 

pengungkapan sosial didasari oleh beberapa alasan, yaitu: 

1. Pengakuan keberadaan perusahaan oleh masyarakat, dimana pengakuan 

tersebut berupa kepercayaan masyarakat, misalnya untuk membeli produk 

perusahaan atau untuk menanamkan modal dalam operasi perusahaan sebagai 
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imbalannya, perusahaan memiliki tanggungjawab untuk melaporkan apa saja 

yang diperbuatnya atas kepercayaan tersebut. 

2. Pemahaman adanya kontrak antara perusahaan dengan negara. 

3. Terkait dengan hirarki kebutuhan Maslow, bahwa kebutuhan mempunyai 

fungsi dari pencapaian tingkat ekonomi. Organisasi menyerupai individu 

dalam perkembangan dan pertumbuhannya, sehingga ketika kebutuhan dasar 

telah terpenuhi, organisasi mencoba memenuhi kebutuhan sosial dan 

pengakuan diri yang lebih tinggi. 

4. Perusahaan seharusnya mengakui pentingnya mengantisipasi opini publik 

atau masalah sosial. 

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajer secara sukarela 

mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Chariri dan Ghozali (2007:404), diantaranya : 

1. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang 

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi 

3. Keyakinan dalam proses akuntanbilitas untuk melaporkan 

4. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman 

5. Untuk mematuhi harapan masyarakat 

6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan 

7. Untuk me-manage kelompok stakeholder tertentu yang powerful. 

8. Untuk menarik dana investasi 

9. Untuk mematuhi persyaratan industri atau code of conduct tertentu 

10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu 
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2.1.3 Pelaporan CSR 

2.1.3.1 Kewajiban dan Teknik Pelaporan CSR 

Pasal 74 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 menyebutkan bahwa perseroan 

yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam dan bidang yang 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial 

dan lingkungan. Dikeluarkannya undang-undang tersebut bukan sekedar 

mewajibkan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan, tetapi juga 

mewajibkan adanya pelaporan tanggungjawab tersebut. 

Menurut Hadi (2010:206) laporan tanggungjawab sosial merupakan 

laporan aktivitas tanggungjawab sosial yang telah dilakukan perusahaan, baik 

berkaitan dengan masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut 

menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) 

yang dipertanggungjawabkan direksi di depan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Laporan tahunan dianggap sebagai alat yang paling penting yang 

digunakan perusahaan untukberkomunikasi dengan para stakeholder.Studi 

yangmeneliti tentang pengungkapan sosial dan lingkungan dalam annual report 

yang diungkapkan Chariri (2009), mengindikasikan bahwa hal tersebut telah 

meningkat dari waktu ke waktu, baik dalamjumlah perusahaan yang membuat 

pengungkapan maupun dalam jumlah informasi yangdilaporkan.Laporan ini berisi 

tentang program-program sosial dan lingkungan perseroan yang telah dilakukan 

selama tahun buku. 

Setiap unit/pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan 

pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga 

mempunyai tanggungjawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan 
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tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.1 (2007) paragraf kesembilan: 

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai 

sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Ada beberapa teknik pelaporan CSR yang diungkapkan oleh Harahap 

(2003:371), antara lain : 

1. Pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham, baik dalam laporan 

tahunan atau bentuk laporan lainnya 

2. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan 

3. Dibuat dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya perkiraan (akun) 

penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. 

 

2.1.3.2 Hal-hal yang Diungkapkan dalam Pelaporan CSR 

Harahap (2003:354) mengungkapkan bahwa di USA, kantor akuntan 

Ernst dan Ernst telah melakukan penelitian sejak 1971 tentang keterlibatan sosial 

perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Beberapa hal 

yang diungkapkan adalah : 

1. Lingkungan, mencakup polusi, pencegahan kerusakan lingkungan, konservasi 

sumber-sumber alam dan lain-lain. 

2. Energi, mencakup konservasi energi, penghematan, dan lain-lain. 
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3. Praktik usaha yang wajar (fair), mencakup perekrutan pegawai dari minoritas 

dan peningkatan kemampuannya, penggunaan tenaga wanita, pembukaan unit 

usaha di luar negeri, dan lain-lain. 

4. Sumber daya manusia, mencakup kesehatan dan keamanan pegawai, 

pelatihan, dan lain-lain. 

5. Keterlibatan masyarakat, mencakup kegiatan masyarakat sekitar, bantuan 

kesehatan, pendidikan, seni, dan lain-lain. 

6. Produk yang dihasilkan, mencakup keamanan produksi, mengurangi polusi, 

keracunan, dan lain-lain. 

7. Pengungkapan lainnya. 

Sementara itu, Chariri dan Ghozali (2007:402) mengemukakan bahwa 

menurut Wiseman (1982), pengungkapan sosial dan lingkungan biasanya berisi 

informasi tentang : 

1. Diskusi tentang regulasi dan persayaratan mengenai dampak lingkungan 

2. Kebijakan lingkungan atau kepedulian perusahaan tentang lingkungan 

3. Konservasi sumber alam 

4. Penghargaan atas kepedulian terhadap lingkungan 

5. Usaha melakukan daur ulang 

6. Pengeluaran yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan penanganan 

lingkungan 

7. Aspek hukum (litigasi) atas kasus yang berkaitan dengan dampak lingkungan 

yang disebabkan oleh perusahaan. 
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2.1.4 Global Reporting Initiative (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis 

organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-

menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Global Reporting 

Initiative disusun pertama kali pada tahun 1997 oleh The Boston-based Coalition 

on Environmentally Responsible Economies (CERES) bekerjasama dengan Tellus 

Institute.Tujuan GRI diantaranya adalah untuk membantu para investor, 

pemerintah, perusahaan dan masyarakat umum untuk memahami lebih jelas 

mengenai proses peningkatan dalam pencapaian keberlanjutan (sustainability), 

sedangkan misi GRI yaitu untuk meningkatkan laporan secara berkelanjutan pada 

tingkat yang sama dengan laporan keuangan melalui pengembangan kerangka 

laporan umum yang dapat diterima.  

Ada enam indikator yang terdapat di dalam GRI, yaitu : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) 

3. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator) 

4. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator) 

5. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 

6. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator) 

Untuk penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah tiga kategori, 

yaitu indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Indikator kinerja sosial 

mencakup empat indikator yang terdiri dari : indikator kinerja tenaga kerja, hak 

asasi manusia, sosial/kemasyarakatan, dan produk. 
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2.1.5 Nilai Perusahaan 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep 

nilai yangmenjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain : 

a) Nilai nominal yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran 

dasarperseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis jelasdalam surat saham kolektif. 

b) Nilai pasar, sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-

menawardi pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijualdi pasar saham. 

c) Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil 

suatuperusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan 

sekadar hargadari sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai 

entitas bisnis yangmemiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di 

kemudian hari. 

d) Nilai buku, adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. 

e) Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semuakewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa merupakan bagian para 

pemegangsaham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkanketika suatu perusahaan akan likuidasi. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar, 

seperti halnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlela dan Islahuddin 

(2008), karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham 

secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi 
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harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai 

nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada 

para profesional yang diposisikan sebagai manajer ataupun komisaris. 

Menurut Fama (1978)nilai perusahaan akan tercermin dari harga 

sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan 

penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar 

saham dianggap cerminan dari nilai aset perusahaan sesungguhnya.Nilai 

perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi 

oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan 

sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga 

akan meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai 

perusahaan pun akan meningkat.Nilai perusahaan yang tinggi menjadi keinginan 

para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi menunjukkan 

kemakmuran pemegang saham juga tinggi.Kekayaan pemegang saham dan 

perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan 

cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing)dan manajemen aset 

(Wahyudiet al, 2006). 

Samuel (2000) menjelaskan bahwa enterprise value (EV) atau dikenal 

juga sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi 

investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara 

keseluruhan (Nurlela dan Islahuddin, 2008). Sedangkan Wahyudi et al (2006) 

menyebutkan bahwa nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar 

oleh calon pembeli andai perusahaan tersebut dijual. 
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Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q. Pengukuran ini dikembangkan oleh James Tobin pada tahun 1967 dan 

merupakan konsep berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat ini 

tentang nilai hasil pengembalian dari setiap investasi inkremental. Apabila rasio Q 

diatas 1 maka investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai 

yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang 

investasi baru. Apabila rasio Q dibawah 1 maka investasi dalam aktiva tidaklah 

menarik (Widiastuti, 2010). 

 

2.1.6 Kepemilikan Manajerial 

Rengganis (2006) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai 

kepemilikan saham perusahaan oleh pihak-pihak yang berada dalam perusahaan 

(insider), atau dengan kata lain, semua pihak yang mempunyai kesempatan untuk 

terlibat langsung dalam pengambilan keputusan perusahaandan mereka juga dapat 

memperoleh informasi langsung dari dalam perusahaan. Wahidahwati (2002) 

mendefiniskan pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara 

aktif berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan. 

Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan 

direksi perusahaan. 

Menurut Mathiesen (2004), secara khusus kepemilikan manajer 

terhadapperusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah insider ownership 

didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan opsi 

yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan. Kepemilikanmanajer 

(insider ownership) tersebut dapat menyebabkan munculnya benefit maupuncost 
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bagi perusahaan karena dapat memberikan dampak pada perilaku pihak 

manajemen (Jensen dan Zorn, 1992). 

Berdasarkan teori keagenan, diketahui bahwa kepentingan manajer 

selaku pengelola perusahaan akan dapat berbeda dengan kepentingan pemegang 

saham (Elloumi dan Gueyie, 2001). Menurut Shleifer dan Vishny (1986), 

kepemilikan saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk 

memonitor. Hal ini dapat terjadi karena dengan memberikan saham kepada 

manajemen, maka manajemen sekaligus merupakan pemilik perusahaan sehingga 

akan bertindak demi kepentingan perusahaan, untuk itu kepemilikan manajerial 

dipandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan manajemen dengan 

pemilik. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Th Variabel Obyek  

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Soliha  2002 Insider 

ownership,profi

tabilitas dan 

ukuran 

perusahaan 

Seluruh perusaha-

an yang listing di 

BEI tahun 1992 

sampai dengan 

1996 

Insider ownership, 

profitabilitas,dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap 

nilaiperusahaan. 

 

Yuniarti  2003 CSR, ukuran 

perusahaan dan 

jenis industri 

Seluruh perusaha-

an yang listing di 

BEI sebelum 

tanggal 31 

Desember 2000 

Tingkat pengungka-

pan tanggungjawab 

sosial pada perusaha-

an yang terdaftar di 

BEIsangat rendah 

;ukuran perusahaan 

mempengaruhi 

tingkat pengungkapan 

tanggungjawab sosial 

; tiap jenis industri 
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berbeda dalam 

melakukan pengung-

kapan tanggungjawab 

sosial. 

Anggraini 2006 CSR, 

kepemilikan 

manajemen dan 

tipe industri 

Laporan tahunan 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Perusahaan dengan 

kepemilikan mana-

jemen yang besar dan 

termasuk dalam 

industri yang memi-

liki risiko politis yang 

tinggi (high profile) 

cenderung 

mengungkapkan 

informasi sosial yang 

lebih banyak 

dibanding perusahaan 

lain. 

 

Paranita  2007 Insider owner-

ship, kebijakan 

hutang, profita-

bilitas, dan 

ukuran perusa-

haan dan nilai 

perusahaan 

Perusahaan yang 

listing di BEJ 

periode 2001 

sampai dengan 

2005 

Insider 

ownership,kebijakan 

hutang, profitabilitas, 

dan ukuran 

perusahaan secara 

simultanberpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Hill et al 2007 CSR dan nilai 

perusahaan 

Laporan tahuanan Tanggungjawab sosial 

perusahaan berpenga-

ruh positif terhadap 

nilai perusahaan 

 

Nurlela 

dan 

Islahuddin 

2008 CSR, 

persentase 

kepemilikan 

manajemen dan 

nilai 

perusahaan 

Perusahaan yang 

terdaftar di BEJ 

tahun 2005 

CSR,persentase 

kepemilikan 

manajemen, serta 

interaksi antara 

CSRdengan 

persentase 

kepemilikan mana-

jemen secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan. 

 

Sumber : Ringkasan berbagai hasil penelitian 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Nurlela dan Islahuddin (2008), yaitu : 

1. Periode penelitian yang digunakan adalah empat tahun pengamatan, yaitu 

tahun 2006-2009. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya 

menggunakan satu tahun periode penelitian yaitu tahun 2005. 

2. Standar GRI (Global Reporting Initiative) digunakan untuk mengukur 

pengungkapan sosial dalam penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya 

tidak menggunakan standar GRI. 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

termasuk dalam kategori high profile, berbeda dengan sampel yang 

digunakan dalam penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel 

perusahaan yang masuk dalam kategori selain Bank dan Lembaga Keuangan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dan telaah 

pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Kepemilikan Manajerial 

(X2) 

CSR Disclosure 

(X1) 

Nilai Perusahaan 

(Y) 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan terhadap 

Nilai Perusahaan  

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan antara lain di 

dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting (laporan keberlanjutan). CSR 

dapat menjadi berkelanjutan apabila program yang dibuat oleh suatu perusahaan 

benar-benar merupakan komitmen bersama dari segenap unsur yang ada di dalam 

perusahaan itu sendiri. Tentunya tanpa adanya komitmen dan dukungan dengan 

penuh antusias dari karyawan akan menjadikan program-program tersebut 

bagaikan program “penebusan dosa” dari pemegang saham belaka. Dengan 

melibatkan karyawan secara intensif, maka nilai dari program-program tersebut 

akan memberikan arti tersendiri yang sangat besar bagi perusahaan. 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaaan. Nilai 

perusahaan akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila 

perusahaan memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena 

keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Dimensi tersebut terdapat di dalam 

penerapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar 

perusahaan. Survei yang dilakukan Booth-Harris Trust Monitor pada tahun 2001 

menunjukkan bahwa mayoritas konsumen akan meninggalkan suatu produk yang 

mempunyai citra buruk atau diberitakan negatif. Banyak manfaat yang diperoleh 

perusahaan dengan pelaksanan corporate social responsibility, antara lain produk 
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yang semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan diminati investor 

(Kusumadilaga, 2010). 

Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari 

harga saham dan laba perusahaan (earning) sebagai akibat dari para investor yang 

menanamkan saham di perusahaan. Nurlela dan Islahuddin (2008) menyatakan 

bahwa dengan adanya praktik CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan 

dinilai dengan baik oleh investor. 

Berdasarkan penjelasan di atas dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H₁ : Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial sebagai Variabel Pemoderasi 

terhadapHubungan antara Pengungkapan CSR denganNilai Perusahaan 

Jensen dan Meckling (1976) menganalisis bagaimana nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati 

manfaat dan pihak luar yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, 

peningkatan kepemilikan manajerial akan mengurangi agency difficulties melalui 

pengurangan insentif untuk mengkonsumsi manfaat/keuntungan dan mengambil 

alih kekayaan pemegang saham. Manajer dapat mengambil tindakan yang 

diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan 

upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Konflik kepentingan yang sangat 

potensial ini menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan guna 

melindungi kepentingan pemegang saham. 

Husniati (2008) mengungkapkan bahwa adanya sejumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen membuat pihak manajemen semakin menyatu dengan 
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perusahaan dan mempunyai “rasa memiliki” terhadap perusahaan yang 

dikelolanya. Manajemen akan mendapatkan kesejahteraan seiring dengan 

keberhasilan perusahaan, sebaliknya akan turut menanggung kerugian atas setiap 

keputusan dan kebijakan yang merugikan perusahaan. Dengan demikian, adanya 

kepemilikan saham manajerial dapat mendorong pihak-pihak manajemen untuk 

melakukan pengawasan atau kontrol terhadap kinerja perusaahaan sebaik 

mungkin sehingga nilai perusahaan meningkat. 

Morck et al (1998) menyatakan bahwa hubungan struktur kepemilikan 

manajerial dan nilai perusahaan merupakan hubungan non-monotonik. Hubungan 

non-monotonik antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan disebabkan 

adanya insentif yang dimiliki oleh manajer dan mereka cenderung berusaha untuk 

melakukan penyejajaran kepentingan dengan outside owners dengan cara 

meningkatkan kepemilikan saham mereka jika nilai perusahaan yang berasal dari 

investasi meningkat. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua 

dirumuskan sebagai berikut : 

H2 : Kepemilikan saham manajerial sebagai variabelpemoderasiber-

pengaruh terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dengan 

nilai perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:115) populasi adalah 

sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik 

tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai 

objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk 

dalam kategori high profile yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2006-2009. Tahun 2006-2009 dipilih sebagai sampel penelitian ini karena 

didasarkan pada laporan tahunan yang paling mutakhir sehingga menggambarkan 

kondisi yang terbaru, serta periode penelitian selama empat tahun untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih meyakinkan. Perusahaan dengan kategori 

industri high profile dipilih dalam kategori ini karena dinilai lebih memiliki 

tuntutan untuk melakukan tanggungjawab sosial dan juga memiliki tingkat risiko 

politik yang tinggi atau tingkat kompetisi yang ketat. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Adapun kriteria pemilihan sampel ditetapkan sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang tergolong industri high profile yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2009. 

2. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan lengkap yang telah diaudit 

tahun 2006-2009 berturut-turut yang berakhir pada 31 Desember. 

3. Memiliki data yang lengkap secara berturut-turut untuk tahun 2006-2009 

terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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4. Menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Priyatno (2010:7) data adalah sesuatu yang digunakan atau 

dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah 

ditentukan. Data dokumenter menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146) adalah 

jenis data penelitian yang antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen 

hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data 

dokumenter), baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter, sedangkan 

sumber datanya adalah data sekunder. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa laporan tahunan perusahaan yang masuk dalam kategori high 

profile yang terdaftar di BEI, serta daftar harga saham penutupan (closing price). 

Laporan tahunan yang digunakan adalah laporan tahunan periode tahun 2006-

2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan 

yang terpilih menjadi sampel. Laporan tersebut diperoleh dari pojok Bursa Efek 

Indonesia Universitas Brawijaya. Sebagai panduan, digunakan instrumen 

penelitian berupa check list atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-

item pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang didasarkan pada Global 

Reporting Initiative. 
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independen 

Indirantoro dan Supomo (2009:63) menjelaskan bahwa variabel 

independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lain. Pengungkapan CSR merupakan variabel independen dalam penelitian ini, 

disimbolkan dengan X 1  dan diukur dengan menggunakan CSR Disclosure Index 

(CSRDI). Item-item yang digunakan untuk mengukur CSRDI didasarkan pada 

standar GRI (Global Reporting Initiative), dimana dalam GRI tersebut terdapat 3 

fokus pengungkapan, yaitu : 

1. Ekonomi 

Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada 

kondisi ekonomi dari stakeholder dan sistem ekonomi pada tingkat lokal, 

nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi menggambarkan : 

a) Arus modal diantara berbagai pemangku kepentingan. 

b) Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat. 

Kinerja keuangan merupakan hal yang mendasar untuk memahami organisasi 

dan keberlanjutannya, tetapi informasi ini biasanya sudah dilaporkan dalam 

laporan keuangan (www.globalreporting.org). 

2. Lingkungan 

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada 

kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. 

Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan 

output (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja 

mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, 
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kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah 

lingkungan dan dampak dari produk dan jasa (www.globalreporting.org). 

3. Sosial 

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah berdampak 

pada sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial GRI 

mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek perburuhan/ 

tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggungjawab 

produk (www.globalreporting.org). 

Penghitungan CSR dilakukan dengan membuat daftar pengungkapan 

sosial dengan menggunakan item-item yang terdapat pada GRI (Global Reporting 

Initiative). Adapaun daftar item tersebut secara rinci dapat dilihat pada lampiran. 

Penentuan indeks pengungkapan sosial untuk setiap perusahaan sampel 

didasarkan pada daftar (checklist) pengungkapan sosial dengan cara memberikan 

skor 0 jika perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan dan 

skor 1 jika perusahaan mengungkapkan item pada daftar pertanyaan. 

Setelah itu, perhitungan CSRDI ditentukan dengan menggunakan rumus 

sebagaiberikut : 

j

ij

j
n

X
    CSRDI  

Keterangan: 

 

CSRDI
j 
: Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j  

jn : jumlah item untuk perusahaan j, 

ijX : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

diungkapkan  

 

 

 

http://www.globalreporting.org/
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3.3.2 Variabel Pemoderasi 

Menurut Indirantoro dan Supomo (2009:64), variabel pemoderasi 

adalah tipe variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini, 

kepemilikan manajerial merupakan variabel pemoderasi yangdisimbolkan dengan 

X 2  dan diukur dengan Natural Logaritma : 

% Saham yang dimiliki oleh manajer, dewan direksi dan komisaris 

Total jumlah saham yang beredar 

3.3.3 Variabel Dependen  

Menurut Indirantoro dan Supomo (2009:63), variabel dependen adalah 

tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam 

penelitian ini, nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang disimbolkan 

dengan Y dan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q : 

D)(EBV

D)(EMV
Q  

Keterangan : 

 

Q = nilai perusahaan 

EMV = nilai pasar ekuitas  

= closing price x jumlah saham yang beredar 

D = nilai buku dari total hutang 

EBV = nilai buku dari total aktiva 

 

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat pengungkapan 

CSR, kepemilikan saham manajerial dan nilai perusahaan pada perusahaan high 
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profile yang terdaftar di BEI. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah nilai minimum, nilai maximum, mean, dan standar deviasi. 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik penting dilakukan agar 

diperoleh parameter yang valid dan handal atas model regresi yang digunakan. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

Kormogorov-Smirnov Test, dengan melihat tingkat signifikansi 5%. Priyatno 

(2010:71) mengungkapkan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan 

keputusan dari uji normalitas adalah dengan melihat tingkat signifikansi. Jika 

tingkat signifikansi > 0,05 maka data mempunyai distribusi normal, sebaliknya 

jika tingkat signifikansi < 0,05 maka data mempunyai distribusi yang tidak 

normal. Selain itu, normalitas juga dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Priyatno (2010:81) uji multikolinearitas dimaksudkan untuk 

mengetahui ada tidaknya hubungan linear yang sempurna diantara variabelin 

dependen. Akibat dari adanya multikolinearitas ini adalah koefisien regresinya 

tidak tertentu atau kesalahan standarnya tidak terhingga. Multikolinearitas diuji 

dengan VIF (Variance Inflation Factor), yakni jika nilai VIF kurang dari 5, maka 

tidak terdapat gejala multikolinearitas dan sebaliknya. 

 

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas  

Menurut Priyatno (2010:83), uji heterokedastisitas dilakukan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

meregresikan nilai absolut residual dengan variabel independennya. Ada beberapa 

metode pengujian yang biasa digunakan, antara lain uji spearman’s rho, uji glejser 

dan uji park. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji spearman’s rho. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya masalah heterokedastisitas dapat diketahui 

dengan melihat tingkat signifikansinya terhadap  sebesar 5%. Selain itu, masalah 

heterokedastisitas juga dapat dideteksi dengan melihat grafik scatterplot pada 

hasil regresi. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, 

serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Sebagaimana dinyatakan dalam Priyatno (2010:87), autokorelasi adalah 

keadaan dimana terjadinya korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Pengujian autokorelasi ini 

menggunakan Durbin Watson. Menurut Sunyoto (2010:110) jika angka DW 

berada diantara -2 dan +2, maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

3.4.3 Analisis Regresi 

Menurut Priyatno (2010:61) analisis regresi linear sederhana adalah 

hubungan secara linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen, 

sedangkan analisis regresi linear berganda adalah analisis hubungan secara linear 

antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini 

digunakan untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, serta untuk mengetahui 

arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan 

regresi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Analisis regresi linear sederhana (simple regression analysis) 

Y = α + β1X1 + ε 

2. Analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) 

 

 

 

 

 

 

ε  XXβ XβXβ  α Y 21322 11
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Keterangan : 

 

Y =  Nilai Perusahaan 

 =  Konstanta 

31  - =  Koefisien Regresi 

X 1  =  Pengungkapan CSR 

X 2  =  Kepemilikan Saham Manajerial 

X 1 X 2  =  Interaksi pengungkapan CSR dengan kepemilikan saham manajerial 

ε =  Error Term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

 

Uji interaksi atau sering disebut dengan Moderated Regression Analysis 

(MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Variabel perkalian antara pengungkapan CSR (X₁) dan 

kepemilikan saham manajerial (X₂) merupakan variabel pemoderasi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 
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tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R² pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Tidak 

seperti R², nilai Adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel 

independen ditambahkan ke dalam model. 

3.4.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan 

fit. Priyatno (2010:67) mengatakan bahwa uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak fit (hipotesis ditolak). 

2. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi fit (hipotesis diterima). 

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada 

output ANOVA dari hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level 

0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak, 

yang berarti model regresi tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka 

hipotesis diterima, yang berarti bahwa model regresi fit. 

 

3.4.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Menurut Priyatno (2010:67) uji t digunakan untuk mengetahui apakah 
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dalam model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak). 

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual 

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima). 

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-

masing variabel pada output Coefficients dari hasil regresi menggunakan SPSS 

dengan significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 

α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara 

individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka 

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga buah variabel yang masing-masing adalah 

pengungkapan CSR, kepemilikan saham manajerial dan nilai perusahaan. Data 

yang terkait dengan variabel yang digunakan didapat dari laporan tahunan 

perusahaan high profile yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan high profile yang terdaftar di 

BEI, dengan alasan bahwa perusahaan high profile lebih banyak mempunyai 

pengaruh atau dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari 

aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode 

penelitian selama 4 tahun yaitu tahun 2006-2009, dengan tujuan agar penelitian 

ini dapat memberikan hasil yang lebih meyakinkan. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penentuan 

sampel dipilih dengan kriteria : 

1. Perusahaan yang tergolong industri high profile yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2009. 

2. Menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan lengkap yang telah 

diaudit tahun 2006-2009 berturut-turut yang berakhir pada 31 Desember.  

3. Memiliki data yang lengkap secara berturut-turut untuk tahun 2006-2009 

terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. 
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4. Menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 sampai 

dengan 2009. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa ketentuan. 

Pengambilan sampel penelitian ini digambarkan pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan high profile yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan 

laporan keuangan lengkap secara berturut-turut 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait dengan 

variabel penelitian 

Perusahaan yang tidak menggunakan Rupiah sebagai mata uang 

pelaporan 

Sampel Penelitian 

Periode Penelitian 

146 

 

(9) 

 

(109) 

 

(4) 

24 

4 

Total Sampel 96 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2011 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Pada bagian ini akan digambarkan atau dideskripsikan dari data 

masing-masing variabel yang telah diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dari masing-masing variabel.  

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 N Min. Maks. Mean Std. Deviasi 

Tobin’s Q (Y) 

CSRDI (X1) 

MAN (X2) 

96 

96 

96 

-1.25 

1.33 

-11.51 

2.06 

3.92 

2.11 

0.09 

2.76 

-3.04 

0.715 

0.612 

3.188 

 Sumber : Data sekunder yang diolah 
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Dari pengujian deskriptif statistik yang tersaji pada tabel 4.2 

menunjukkan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobins Q. Rasio ini 

merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan 

saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. 

Dari analisis statistik deskriptif diketahui nilai rata-rata Tobins Q sebesar 0,09 

atau 9% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,715 yang berarti variasi data sangat 

besar (lebih dari 30% dari mean). Nilai rata-rata Tobins Q sebesar 0,09 

menunjukkan bahwa efektifitas manajemen perusahaan penelitian dalam 

memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomi sebesar 0,09 (9%). Tobins Q 

memiliki rentang nilai dari -1,25 sampai 2,06. Nilai terendah dimiliki oleh PT. 

Sorini Agro Asia Corporindo pada tahun 2006, sedangkan nilai tertinggi dimiliki 

oleh PT. Unilever pada tahun 2009. 

Pengungkapan tanggungjawab sosial/CSR disclosure index (CSRDI) 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2,76 dengan standar deviasinya sebesar 0,612 

yang berarti variasi data sangat besar (lebih dari 30% mean). Indeks 

pengungkapan CSR memiliki rentang nilai dari 1,33 sampai 3,92. CSRDI 

terendah dimiliki oleh PT. Mitra Rajasa pada tahun 2006 dan 2007, PT. Indosat 

pada tahun 2008, serta PT. Tira Austenite pada tahun 2006 dan 2007, sedangkan 

CSRDI tertinggi dimiliki oleh PT. TB Bukit Asam pada tahun 2008 dan 2009. 

Rata-rata kepemilikan saham manajerial (MAN) adalah sebesar -3,04 

dengan standar deviasi 3,188. Rentang nilai kepemilikan saham manajerial -11,51 

sampai dengan 2,11. Persentase kepemilikan saham manajerial tertinggi dimiliki 

oleh PT. Selamat Sempurna pada tahun 2007, sedangkan persentase kepemilikan 

saham manajerial terendah dimiliki oleh PT. United Tractors pada tahun 2006. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model analisa yang 

tepat untuk dipergunakan dalam penelitian. Adapun uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan 

uji autokorelasi.  

 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal 

atau tidaknya) faktor pengganggu et (error terms). Sebagaimana telah diketahui 

bahwa faktor pengganggu tersebut diasumsikan memiliki distribusi normal, 

sehingga uji t dan uji F dapat dilakukan. Untuk dapat menguji normalitas model 

regresi, penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov-Smirnov Test. Dari hasil 

perhitungan statistik, diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Kolmogrov-Smirnov Test 

Persamaan 1 

 Residual 

N 

Normal Parameters Mean 

 Std. Deviation 

Most Extreme Diffrences Absolute 

 Positive 

 Negative 

Kolmogrov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

96 

0.0000 

0.69160 

0.125 

0.125 

-0.066 

1.224 

0.100 

           Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari hasil output tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogrov-

Smirnov Z adalah 1,224 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,100 (lebih besar 
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dari 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut 

berdistribusi normal. 

Tabel 4.4 

Kolmogrov-Smirnov Test 

Persamaan 2 

 Residual 

N 

Normal Parameters Mean 

 Std. Deviation 

Most Extreme Diffrences Absolute 

 Positive 

 Negative 

Kolmogrov-Smirnov Z 

Asymp. Sig. (2-tailed) 

96 

0.0000 

0.65840 

0.109 

0.109 

-0.064 

1.072 

0.200 

           Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Dari hasil output tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa nilai Kolmogrov-

Smirnov Z adalah 1,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,200 (lebih besar 

dari 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut 

berdistribusi normal. 

 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas yaitu variabel 

pengungkapan CSR dan variabel kepemilikan saham manajerial. Multikolinearitas 

dapat diketahui dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

nilai tolerance < 0,1 atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) > 5, maka terjadi 

multikolinearitas. Jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) < 5, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 



62 

 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas 

Persamaan 1 

 Tolerance VIF 

CSRDI (X1) 1.000 1.000 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan  tabel 4.5 dapat dilihat nilai tolerance CSRDI > 0,1 dan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 5, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada masalah multikolinearitas dalam regresi tersebut. 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

Persamaan 2 

 Tolerance VIF 

CSRDI (X1) 0.440 2.272 

MAN (X2) 0.044 22.861 

Moderasi (X1X2) 0.041 24.577 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan  tabel 4.6 dapat dilihat nilai tolerance variabel CSRDI > 

0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 5, sedangkan nilai tolerance 

variabel lain < 0,1 dan nilai VIF > 5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam regresi 

tersebut.  

 

4.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadinya nilai 

relevan yang berbeda dari setiap varian variabel bebas yaitu pengungkapan CSR 

dan kepemilikan saham manajerial dalam model regresi. Masalah 

heterokedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan Uji 

Spearman’s rho, yaitu mengkorelasikan nilai residual (unstandardized residual) 
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dengan masing-masing variabel independen. Jika signifikansi korelasi < dari 0,05 

maka pada model regresi terjadi masalah heterokodestisitas. 

 

Tabel 4.7 

Uji Spearman’s rho 

Persamaan 2 

 N Signifikansi 

CSRDI (X1) 96 0.414 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari output correlation tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa korelasi 

antara pengungkapan CSR (CSRDI) dengan unstandardized residual menghasil-

kan nilai signifikansi 0,414 (> 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heterokodestisitas. 

 

Tabel 4.8 

Uji Spearman’s rho 

Persamaan 2 

 N Signifikansi 

CSRDI (X1) 

MAN (X2) 

Moderasi (X1X2) 

96 

96 

96 

0.734 

0.816 

0.716 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari output correlation tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa korelasi 

antara pengungkapan CSR (CSRDI) dengan unstandardized residual 

menghasilkan nilai signifikansi 0,734, korelasi antara kepemilikan saham 

manajerial (MAN) dengan unstandardized residual menghasilkan nilai 

signifikansi 0,816 dan korelasi antara variabel pemoderasi dengan unstandardized 

residual menghasilkan nilai signifikansi 0,716. Karena nilai signifikansi korelasi 

keseluruhan > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak 

ditemukan adanya masalah heterokodestisitas. 
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4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

masalah autokorelasi dimana unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi 

dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi lain. Untuk 

mengetahui adanya autokorelasi dalam suatu model regresi dilakukan dengan 

pengujian terhadap nilai Durbin Watson (DW). Jika angka DW diantara -2 sampai 

+2, berarti tidak ada autokorelasi. 

 

Tabel 4.9 

Durbin Watson 

Persamaan 1 

Model R R² Durbin-Watson 

1 0.253 0.064 1.627 

 

Dari output di atas, didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi 

adalah 1,627 atau dengan kata lain berada diantara -2 sampai +2. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 

Tabel 4.10 

Durbin Watson 

Persamaan 2 

Model R R² Durbin-Watson 

1 0.389 0.152 1.784 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari output di atas, didapat nilai DW yang dihasilkan dari model regresi 

adalah 1,784 atau dengan kata lain berada diantara -2 sampai +2. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 
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4.4 Analisis Regresi 

Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan, dapat diketahui 

bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, data 

yang tersedia telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis regresi. Analisis 

regresi digunakan untuk mengetahui sejauhmana hubungan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil analisis regresi dengan menggunakan 

software Statistical Package for Social Science (SPSS, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 

Tabel 4.11 

Regresi Linear Berganda 

Persamaan 1 

Variabel Koefisien t-hitung Signifikansi Keterangan 

Konstanta 

CSRDI (X1) 

-0.721 

0.295 

-2.183 

2.534 

0.032 

0.013 

- 

Signifikan 

R² 

F-hitung 

Signifikansi 

=  0.064 

=  6.423 

=  0.013 

   

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disusun persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y  =  -0,721 + 0,295 X1 + ε 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Konstanta sebesar -0,721 artinya jika pengungkapan CSR (X1) nilainya 

adalah 0, maka nilai perusahaan (Y) nilainya adalah -0,721. 

b) Koefisien regresi variabel pengungkapan CSR (X1) sebesar 0,295, artinya jika 

pengungkapan CSR mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,295 dengan asumsi semua variabel 
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independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terdapat 

hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Dengan 

demikian, semakin naik pengungkapan CSR maka semakin naik pula nilai 

perusahaan. 

 

Tabel 4.12 

Regresi Linear Berganda 

Persamaan 2 

Variabel Koefisien t-hitung Signifikansi Keterangan 

Konstanta 

CSRDI (X1) 

MAN (X2) 

Moderasi (X1X2) 

-0.352 

0.093 

0.093 

-0.056 

-0.750 

0.551 

0.900 

-1.498 

0.455 

0.583 

0.370 

0.138 

- 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

  R²   =  0.152 

  F-hitung  =  5.483 

  Signifikansi  =  0.002 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Dari hasil pengujian di atas, maka dapat disusun persamaan regresi 

berganda sebagai berikut : 

Y  =  -0,352 + 0,093 X1 + 0,093 X2 – 0,056 X1X2 + ε 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a) Konstanta sebesar -0,352 artinya jika pengungkapan CSR (X1), kepemilikan 

saham manajerial (X2) serta interaksi antara pengungkapan CSR dan 

kepemilikan saham manajerial (X1X2) nilainya adalah 0, maka nilai 

perusahaan (Y) nilainya adalah -0,352. 

b) Koefisien regresi variabel pengungkapan CSR (X1) sebesar 0,093, artinya jika 

pengungkapan CSR mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,093 dengan asumsi semua variabel 

independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai positif artinya terdapat 

hubungan positif antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Dengan 
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demikian, semakin naik pengungkapan CSR maka semakin naik pula nilai 

perusahaan. 

c) Koefisien regresi variabel kepemilikan saham manajerial (X2) sebesar 0,093, 

artinya jika kepemilikan saham manajerial mengalami kenaikan 1%, maka 

nilai perusahaan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,093 dengan 

asumsi semua variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan positif antara kepemilikan saham manajerial 

dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin naik kepemilikan saham 

manajerial, maka semakin naik pula nilai perusahaan. 

d) Koefisien regresi variabel interaksi (X1X2) sebesar -0,056, artinya jika 

interaksi antara pengungkapan CSR dan kepemilikan saham manajerial 

mengalami kenaikan 1%, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami 

penurunan sebesar 0,056 dengan asumsi semua variabel independen lain 

nilainya tetap. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif 

antara interaksi X1X2 dengan nilai perusahaan. Dengan demikian, semakin 

naik interaksi X1X2, maka semakin turun nilai perusahaan. 

 

4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi R² 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Hasil analisis 

determinasi untuk persamaan 1 dari hasil analisis regresi linear sederhana pada 

tabel 4.11 menunjukkan bahwa R² sebesar 0.064 atau 6,4%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel 
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dependen adalah 6,4%. Hal ini juga berarti bahwa variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model hanya mampu menjelaskan sebesar 6,4% variasi 

variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 93,6% dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Hasil analisis determinasi untuk persamaan 2 dari hasil analisis regresi 

linear berganda pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa R² sebesar 0,152 atau 15,2%. 

Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sebesar 15,2%. Hal ini juga berarti bahwa 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model hanya mampu 

menjelaskan sebesar 15,2% variasi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 

84,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan 

dalam model penelitian ini. 

 

4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

bersama-bersama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.11 untuk regresi persamaan 1 

dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana dan 4.12 untuk persamaan 

2 dengan menggunakan regresi linear berganda yang didapat dari uji ANOVA.  

Dari tabel tersebut 4.11 dan 4.12, didapat F-hitung sebesar 6,423 dan 

5,483 dengan tingkat signifikansi masing-masing 0,013 dan 0,002. Oleh karena 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi penelitian ini dapat 

dipakai untuk memprediksi nilai perusahaan. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi bersama-sama oleh 
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pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSRDI), kepemilikan saham 

manajerial serta interkasi antara pengungkapan CSR dan kepemilikan saham 

manajerial atau dengan kata lain, model regresi yang terbentuk adalah signifikan. 

 

4.5.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Statistik t 

Persamaan 1 

Variabel t-hitung Signifikansi Kesimpulan 

CSRDI (X1) 2.534 0.013 Signifikan 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Statistik t 

Persamaan 2 

Variabel t - hitung Signifikansi Kesimpulan 

CSRDI (X1) 

MAN (X2) 

Moderasi (X1X2) 

0.551 

0.900 

-1,498 

0.583 

0.370 

0.138 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

Sumber : Data sekunder yang diolah 

 

Berdasarkan hasil Uji t yang disajikan dalam tabel 4.13, diperoleh nilai 

t-hitung sebesar 2,534 dengan signifikansi sebesar 0,013. Oleh karena 

signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) = 5% atau 0,05, maka 

dapat disimpulkan bahwa corporate social responsibility (CSRDI) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, H1 yang 

menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
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diterima. Penelitian ini sesuai dengan paradigma enlightened self-interest yang 

menyatakan bahwa stabilitas dan kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya 

akan dapat dicapai jika perusahaan juga memasukkan unsur tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat, paling tidak dalam tingkat yang minimal.  

Hasil perhitungan yang diperlihatkan pada tabel 4.14 menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan saham manajerial (X2) memiliki nilai thitung sebesar 

0.900 dengan signifikansi sebesar 0,370 atau probabilitas diatas  = 5 %. Dengan 

demikian, hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial variabel 

kepemilikan saham manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Nurlela dan 

Islahudin (2008) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial mampu 

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai 

perusahaan yang terjadi karena adanya kontrol yang dimiliki. 

Hasil perhitungan terhadap interaksi variabel antara X1X2 dengan 

menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) diperoleh nilai thitung 

sebesar -1,498 dengan tingkat signifikan sebesar 0,138 atau probabilitas diatas = 

5%. Berdasarkan hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa secara parsial 

interaksi antara variabel X1X2 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak mendukung/ 

menolak H2 dan oleh sebab itu, kepemilikan saham manajerial dalam penelitian 

ini tidak dapat bertindak sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara 

pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji ada atau tidaknya pengaruh pengungkapan tanggungjawab sosial dalam 

laporan tahunan perusahaan high profile terhadap nilai perusahaan, serta menguji 

pengaruh kepemilikan saham manajerial terhadap hubungan antara pengungkapan 

tanggungjawab sosial dengan nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis 

terhadap 96 perusahaan sampel dengan periode penelitian tahun 2006 sampai 

dengan 2009, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengungkapan CSR, kepemilikan saham manajerial dan interaksi keduanya 

secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai F-hitung yang menghasilkan taraf yang signifikan. 

2. Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai t-hitung pada hasil regresi linear sederhana yang 

signifikan. Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian yang menyatakan 

bahwa pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, diterima. 

3. Kepemilikan saham manajerial bukan merupakan variabel pemoderasi 

terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan regresi linear berganda dengan 

menggunakan MRA yang menghasilkan nilai t-hitung yang tidak signifikan. 

Dengan demikian hipotesis 2 dalam penelitian yang menyatakan bahwa 

kepemilikan saham manajerial sebagai variabel pemoderasi berpengaruh 
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terhadap hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan, tidak 

diterima. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mungkin 

dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap hasil penelitian : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSRDI) sebagai variabel independen dalam pengaruhnya 

terhadap nilai perusahaan, sehingga penelitian ini belum mampu 

menunjukkan adanya variabel independen lain selain pengungkapan CSR 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

2. Dalam penelitian ini, kepemilikan saham manajerial sebagai variabel 

pemoderasi dalam hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai 

perusahaan tidak terbukti, sehingga kepemilikan saham manajerial bukan 

merupakan variabel pemoderasi yang tepat untuk melihat pengaruh antara 

CSR dengan nilai perusahaan. 

3. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian hanya dari perusahaan high 

profile yang berjumlah 24 perusahaan dengan tahun pengamatan 2006 sampai 

dengan tahun 2009. Banyaknya perusahaan high profile yang belum 

menerbitkan laporan tahunan (annual report) dan banyaknya perusahaan 

yang tidak memiliki data lengkap secara berturut-turut selama periode 

penelitian, membuat penelitian ini hanya menggunakan 24 perusahaan saja 

sebagai sampel penelitian, sehingga total sampel yang digunakan hanya 

berjumlah 96. 
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4. Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan nilai R² 

yang rendah, baik untuk persamaan regresi yang menggunakan analisis 

regresi linear sederhana, maupun yang menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan untuk menggunakan 

variabel-variabel baru ke dalam penelitian berikutnya. 

5. Adanya subyektifitas dalam menilai luas pengungkapan sosial. Hal ini terjadi 

karena setiap pembaca melihat pengungkapan tanggungjawab sosial yang 

diungkapkan perusahaan dari sudut pandang yang berbeda-beda. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 

keterbatasan pada penelitian ini, saran-saran yang dapat diberikan penulis untuk 

hasil yang lebih baik pada penelitian selanjutnya, antara lain : 

1. Penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain sebagai variabel 

pemoderasi hubungan pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan, misalnya 

leverage, size perusahaan dan lain-lain, sehingga dapat diketahui apa saja 

yang dapat digunakan sebagai pemoderasi yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan seluruh perusahaan dengan 

sampel yang lebih banyak dan tahun pengamatan yang lebih lama, sehingga 

penelitian yang selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan pihak lain dalam menentukan 

luas pengungkapan sebagai bahan pemeriksaan kembali, sehingga tingkat 

subyektifitas dalam penentuan luas pengungkapan sosial ini dapat berkurang. 
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LAMPIRAN 1 : Daftar Perusahaan Sampel 

 

No KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 

2 ANTM PT. Aneka Tambang Tbk 

3 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

4 ASII PT. Astra International Tbk 

5 BNBR PT. Bakrie and Brothers Tbk 

6 BRPT PT. Barito Pacific Timber Tbk 

7 ENRG PT. Energi Mega Persada Tbk 

8 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 

9 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

10 ISAT PT. Indosat Tbk 

11 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

12 KAEF PT. Kimia Farma Tbk 

13 MIRA PT. Mitra Rajasa Tbk 

14 PANR PT. Panorama Sentrawisata Tbk 

15 PGAS PT. Perusahaan Gas Negara Tbk 

16 LSIP PT. PP London Sumatera Tbk 

17 RUIS PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 

18 SMSM PT. Selamat Sempurna Tbk 

19 SOBI PT. Sorini Agro Asia Tbk 

20 PTBA PT. TB Bukit Asam Tbk 

21 TLKM PT. Telekomukasi Indonesia Tbk 

22 TIRA PT. Tira Asutenite Tbk 

23 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 

24 UNTR PT. United Tractors Tbk 
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LAMPIRAN 2 :Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial - Tahun 2006 

 

 

No 

Nama 

Perusahaan 

Luas 

Pengungkapan 

 

Jml 

Indeks 

(%) 

I II III 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 2 1 11 14 17,72 

2 PT. Aneka Tambang Tbk 3 5 11 19 24,05 

3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 2 0 8 10 12,66 

4 PT. Astra International Tbk 2 4 15 21 26,58 

5 PT. Bakrie and Brothers Tbk 2 3 6 11 13,92 

6 PT. Barito Pacific Timber Tbk 1 4 2 7 8,86 

7 PT. Energi Mega Persada Tbk 4 10 11 25 31,64 

8 PT. Gajah Tunggal Tbk 0 1 5 6 7,59 

9 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2 4 10 16 20,25 

10 PT. Indosat Tbk 2 2 5 9 11,39 

11 PT. Kalber Farma Tbk 3 0 8 11 13,92 

12 PT. Kimia Farma Tbk 2 3 6 11 13,92 

13 PT. Mitra Rajasa Tbk 0 0 3 3 3,79 

14 PT. Panorama Sentrawisata Tbk 1 0 3 4 5,06 

15 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk 3 0 3 6 7,59 

16 PT. PP London Sumatera Tbk 4 4 5 13 16,46 

17 PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 1 0 7 8 10,13 

18 PT. Selamat Sempurna Tbk 2 1 7 10 12,66 

19 PT. Sorini Agro Asia Corp Tbk 3 2 11 16 20,25 

20 PT. Bukit Asam Tbk 4 4 16 24 30,38 

21 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 1 7 11 13,92 

22 PT. Tira Austenite Tbk 0 0 3 3 3,79 

23 PT. Unilever Tbk 2 0 9 11 13,92 

24 PT. United Tractors Tbk 2 0 10 12 15,19 

 

Keterangan : 

I =  Ekonomi 

II =  Sosial 

III =  Lingkungan 

 



81 

 

 

 

LAMPIRAN 3 :Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial - Tahun 2007 

 

 

No 

Nama 

Perusahaan 

Luas 

Pengungkapan 

 

Jml 

Indeks 

(%) 

I II III 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 0 3 5 8 10,13 

2 PT. Aneka Tambang Tbk 1 10 5 16 20,25 

3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 1 7 4 12 15,19 

4 PT. Astra International Tbk 4 6 15 25 31,64 

5 PT. Bakrie and Brothers Tbk 4 8 7 19 24,05 

6 PT. Barito Pacific Timber Tbk 1 5 8 14 17,72 

7 PT. Energi Mega Persada Tbk 3 10 10 23 29,11 

8 PT. Gajah Tunggal Tbk 1 6 4 11 13,92 

9 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 3 4 11 18 22,78 

10 PT. Indosat Tbk 2 0 4 6 7,59 

11 PT. Kalber Farma Tbk 1 0 9 10 12,66 

12 PT. Kimia Farma Tbk 2 1 3 6 7,59 

13 PT. Mitra Rajasa Tbk 0 0 3 3 3,79 

14 PT. Panorama Sentrawisata Tbk 2 1 4 7 8,86 

15 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk 4 0 4 8 10,13 

16 PT. PP London Sumatera Tbk 5 4 6 15 18,99 

17 PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 2 0 7 9 11,39 

18 PT. Selamat Sempurna Tbk 1 0 7 8 10,13 

19 PT. Sorini Agro Asia Corp Tbk 2 3 15 20 25,32 

20 PT. Bukit Asam Tbk 5 6 16 27 34,18 

21 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 9 9 21 26,58 

22 PT. Tira Austenite Tbk 0 1 2 3 3,79 

23 PT. Unilever Tbk 2 1 7 10 12,66 

24 PT. United Tractors Tbk 2 1 10 13 16,46 

 

Keterangan : 

I =  Ekonomi 

II =  Sosial 

III =  Lingkungan 
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LAMPIRAN 4 :Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial - Tahun 2008 

 

 

No 

Nama 

Perusahaan 

Luas 

Pengungkapan 

 

Jml 

Indeks 

(%) 

I II III 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 4 3 13 20 25,32 

2 PT. Aneka Tambang Tbk 3 9 5 17 21,52 

3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 3 9 8 20 25,32 

4 PT. Astra International Tbk 3 4 16 23 29,11 

5 PT. Bakrie and Brothers Tbk 5 10 7 22 27,85 

6 PT. Barito Pacific Timber Tbk 4 5 12 21 26,58 

7 PT. Energi Mega Persada Tbk 5 12 13 30 37,97 

8 PT. Gajah Tunggal Tbk 0 4 4 8 10,13 

9 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 2 2 13 17 21,52 

10 PT. Indosat Tbk 1 0 2 3 3,79 

11 PT. Kalber Farma Tbk 2 0 9 11 13,92 

12 PT. Kimia Farma Tbk 2 1 11 14 17,72 

13 PT. Mitra Rajasa Tbk 0 0 4 4 5,06 

14 PT. Panorama Sentrawisata Tbk 2 0 12 14 15,19 

15 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk 1 3 4 8 10,13 

16 PT. PP London Sumatera Tbk 3 5 6 14 17,72 

17 PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 1 0 5 6 7,59 

18 PT. Selamat Sempurna Tbk 2 0 14 16 20,25 

19 PT. Sorini Agro Asia Corp Tbk 5 4 17 26 32,91 

20 PT. Bukit Asam Tbk 6 17 17 40 50,63 

21 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 9 7 19 24,05 

22 PT. Tira Austenite Tbk 1 1 3 5 6,33 

23 PT. Unilever Tbk 2 5 9 16 20,25 

24 PT. United Tractors Tbk 4 4 15 23 29,11 

 

Keterangan : 

I =  Ekonomi 

II =  Sosial 

III =  Lingkungan 
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LAMPIRAN 5 : Luas Pengungkapan Tanggungjawab Sosial - Tahun 2009 

 

 

No 

Nama 

Perusahaan 

Luas 

Pengungkapan 

 

Jml 

Indeks 

(%) 

I II III 

1 PT. AKR Corporindo Tbk 3 7 9 19 24,05 

2 PT. Aneka Tambang Tbk 3 8 6 17 21,52 

3 PT. Asahimas Flat Glass Tbk 1 8 4 13 16,46 

4 PT. Astra International Tbk 4 4 16 24 30,38 

5 PT. Bakrie and Brothers Tbk 5 4 8 17 21,52 

6 PT. Barito Pacific Timber Tbk 5 3 12 20 25,32 

7 PT. Energi Mega Persada Tbk 5 13 13 31 39,24 

8 PT. Gajah Tunggal Tbk 1 5 6 12 15,19 

9 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 4 4 14 22 27,85 

10 PT. Indosat Tbk 2 2 5 9 11,39 

11 PT. Kalber Farma Tbk 3 15 4 22 27,85 

12 PT. Kimia Farma Tbk 4 2 12 18 22,78 

13 PT. Mitra Rajasa Tbk 0 1 3 4 5,06 

14 PT. Panorama Sentrawisata Tbk 1 0 13 14 17,72 

15 PT. Perusahaan Gas Negara Tbk 4 5 6 15 18,99 

16 PT. PP London Sumatera Tbk 3 8 7 18 22,78 

17 PT. Radiant Utama Interinsco Tbk 1 0 7 8 10,13 

18 PT. Selamat Sempurna Tbk 1 0 8 9 11,39 

19 PT. Sorini Agro Asia Corp Tbk 2 7 17 26 32,91 

20 PT. Bukit Asam Tbk 6 17 17 40 50,63 

21 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 3 0 14 17 21,52 

22 PT. Tira Austenite Tbk 1 1 4 6 7,59 

23 PT. Unilever Tbk 3 12 12 27 34,18 

24 PT. United Tractors Tbk 4 3 17 24 30,38 

 

Keterangan : 

I =  Ekonomi 

II =  Sosial 

III =  Lingkungan 
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LAMPIRAN 6 : Indikator Pengungkapan Tanggungjawab Sosial 

INDIKATOR 

KINERJA 

ASPEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMI 

Aspect: Economic Performance 

Nilai ekonomi yang dihasilkan: pendapatan, biaya usaha, 

kompensasi karyawan, donasi dan investasi pada masyarakat, 

saldo laba, pembayaran pada penyedia modal dan pemerintah 

Implikasi perubahan iklim terhadap keuangan, risiko dan 

kesempatan dalam berusaha 

Cakupan organisasi dalam menetapkan manfaat dari rencana 

obligasi 

Bantuan keuangan yang diterima dari pemerintah 

Apsect: Market Presence 

Rasio tingkat upah awal (standar) dibandingkan dengan Upah 

Minimum regional berdasarkan wilayah kerja 

Kebijakan, praktik dan besarnya transaksi pembelanjaan 

dengan supplier lokal sesuai lokasi kegiatan perusahaan. 

Prosedur perekrutan karyawan lokal dan proporsi manajemen 

senior yang diangkat dari komunitas lokal tempat perusahaan 

beroperasi. 

Aspect: Indirect Economic Impact 

Pembangunan dan dampak investasi infrastruktur dan jasa 

untuk kepentingan publik 

Memahami dan mendeskripsikan dampak ekonomi tidak 

langsung, termasuk besarnya dampak yang terjadi 

 

 

 

 

 

LINGKUNGAN 

 

 

 

 

Aspect: Materials 

Bahan baku yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

Persentase bahan baku yang dapat didaur ulang (recycle) 

Aspect: Energy 

Pemakaian energi langsung berdasarkan sumber energi. 

Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi 
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LINGKUNGAN 

utamanya. 

Penghematan energi karena konservasi dan perbaikan 

efisiensi. 

Usaha untuk menyediakan energi yang efisien atau dapat 

diperbaharui dalam proses produksi/jasa dan pengurangan 

pemakaian energi karena penghematan yang dilakukan. 

Usaha untuk mengurangi pemakaian enerji tidak langsung 

dan tercapainya target pengurangan 

Aspect: Water 

Total pengambilan air berdasarkan sumber. 

Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi penarikan air 

Prosentase dan total volume air yang didaur‐ ulang dan 

digunakan lagi 

Aspect: Biodiversity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokasi dan luas tanah yang dimiliki, disewa atau dikelola 

berhadapan langsung dengan area yg dilindungi dan area 

yang memiliki nilai biodiversity tinggi diluar area yang 

dilindungi. 

Deskripsi tentang dampak aktivitas, produk dan jasa pada 

biodiversity di area yang dilindungi dan area yang memiliki 

nilai biodiversity tinggi diluar area yang dilindungi. 

Habitat yang dilindungi dan dijaga. 

Strategi, aksi terkini dan rencana kedepan untuk mengelola 

dampak kegiatan perusahaan pada biodiversity. 

Jumlah spesies IUCN Red list dan daftar spesies konservasi 

nasional dengan habitat di daerah yang terpengaruh oleh 

operasi, dengan tingkat kepunahan risiko 

Aspect: Emissions, Effluents, and Waste 

Total emisi gas rumah kaca langsung atau tidak langsung 

berdasarkan bobot/timbangannya. 

Emisi gas rumah kaca lainnya yang relevan berdasar bobot 
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LINGKUNGAN 

Usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan tingkat 

pengurangan yang dihasilkan. 

Emisi kandungan ozone dan penurunan kandungan 

berdasarkan bobot/timbangan. 

NO, SO dan emisi udara lainnya yang signifikan berdasarkan 

jenis dan bobotnya 

Total debit air berdasarkan kualitas dan tujuan 

Total bobot limbah berdasar jenis dan metode pembuangan 

Total jumlah dan volume kebocoran yang signifikan. 

Berat sampah berbahaya yang dipindah, diimpor, diekspor 

atau diperlakukan sesuai Basel Convention Annex I, II, III, 

dan VIII, dan persentase sampah pindahan yang dikirim 

internasional dengan kapal. 

Identitas, ukuran, status dilindungi dan nilai biodiversity dari 

air dan habitat lain yang dipengaruhi secara signifikan oleh 

pembuangan sampah perusahaan 

Aspect : Product and Service 

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk 

dan jasa, dan tingkat dampak mitigasi 

Persentase produk yang dijual dan bahan kemasan yang 

diklaim berdasarkan kategori 

Aspect : Compliance 

Besarnya denda keuangan dan sanksi lain kerena tidak 

mematuhi regulasi lingkungan. 

Aspect : Transport 

Pengaruh pemindahan produk dan bahan baku yang diguna-

kan perusahaan dan pemindahan tenaga kerja terhadap 

kondisi lingkungan 

Aspect : Overall 

Total investasi dan pengeluaran lain untuk melindungi / 

memperbaiki lingkungan berdasarkan jenisnya. 
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TENAGA 

KERJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect: Employment 

Total tenaga kerja berdasarkan jenis pekerja, kontrak kerja 

dan daerah asal. 

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan berdasarkan umur, 

jenis kelamin dan daerah asal. 

Tunjangan yang diberikan kepada karyawan tetap (full-time) 

yang tidak diberikan kepada karyawan tidak tetap (part-time) 

berdasarkan kegiatan utama 

Aspect: Labor/Management Relations 

Persentase karyawan yang dilindungi oleh perjanjian kerja. 

Periode pemberitahuan minimum berkaitan dengan 

perubahan 

kegiatan (operasi), termasuk apakah periode tersebut 

dimasukkan dalam perjanjian kolektif. 

Aspect: Occupational Health and Safety 

Persentase total tenaga kerja yang menjadi wakil dalam 

komite keselamatan dan kesehatan kerja yang berfungsi 

membantu dan memberi saran dalam menentukan program 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

Statistik kecelakaan kerja, penyakit karena pekerjaan, 

ketidakhadiran dan jumlah fasilitas yang berhubungan 

dengan 

pekerjaan berdasarkan wilayah. 

Pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan program 

pengendalian risiko pekerjaan untuk membantu tenaga kerja, 

keluarga mereka atau anggota masyarakat berkaitan dengan 

penyakit (wabah) tertentu 

Topik kesehatan dan keselamatan kerja yang dimuat dalam 

perjanjian resmi (kontrak kerja) dengan serikat pekerja. 

Aspect: Training and Education 
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TENAGA 

KERJA 

Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan berdasarkan 

jenis/kategori karyawan. 

Program manajemen keahlian dan pelatihan yang mendukung 

keberlanjutan kerja dan membantu karyawan dalam 

mengelola akhir karier (pensiun). 

Persentase karyawan yang menerima laporan kinerja dan 

perkembangan karier. 

Aspect: Diversity and Equal Opportunity 

Komposisi pemerintah dan rincian karyawan per kategori 

menurut jenis kelamin, kelompok umur, minoritas anggota 

grup, dan keanekaragaman indikator lainnya. 

Rasio gaji pokok laki-laki dan perempuan berdasarkan 

kategori karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAK ASASI 

MANUSIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect: Investment and Procurement Practices 

Persentase dan total perjanjian investasi yang dirancang 

dengan mempertimbangkan isu hak asasi manusia. 

Persentase supplier dan kontraktor penting yang peduli dan 

selalu mempertimbangkan isu hak asasi manusia 

Total jam pelatihan pekerja yang berhubungan dengan 

kebijakan dan prosedur tentang aspek hak asasi manusia yang 

relevan dengan kegiatan kerja termasuk persentasi karyawan 

yang mengikuti pelatihan. 

Aspect: Non‐discrimination 

Total kejadian yang berhubungan dengan diskriminasi dan 

tindakan yang dilakukan perusahaan terhadap diskriminasi 

tersebuT 

Aspect: Freedom of Association & Collective Bargaining 

Kegiatan yang menunjukkan adanya kebebasan karyawan 

dalam membentuk asosiasi dan tawar-menawar kolektif serta 

dukungan perusahaan terhadap hal tersebut 
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HAK ASASI 

MANUSIA 

Aspect: Child Labor 

Kegiatan yang melibatkan pekerja anak-anak dan 

tindakan/ukuran yang digunakan untuk menghilangkan 

keberadaan pekerja anak-anak 

Aspect: Forced and Compulsory Labor 

Kegiatan yang dapat menimbulkan risiko munculnya 

paksaan/tekanan kepada pekerja dan usaha yang dilakukan 

untuk menghilangkan kemungkinan munculnya kejadian 

tersebut 

Aspect: Security Practices 

Persentase petugas keamanan yang dilatih untuk memahami 

kebijakan atau prosedur yang berkaitan dengan hak asasi 

manusia. 

Aspect: Indigenous Rights 

Total kejadian pelanggaran yang melibatkan hak-hak kaum 

pribumi (penduduk setempat) dan tindakan yang dilakukan 

perusahaan untuk mengatasinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect: Community 

Jenis, lingkup, dan efektifitas program kegiatan yang dapat 

digunakan untuk menilai kontribusi perusahaan pada 

masyarakat 

Aspect: Corruption 

Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki potensi 

korupsi. 

Persentase karyawan yang mengikuti pelatihan Program Anti 

Korupsi. 

Tindakan yang dilakukan ketika terjadi kasus korupsi. 

Aspect : Public Policy 

Posisi perusahaan dalam kebijakan publik dan partisipasi 

perusahaan dalam pengembangan dan lobi kebijakan publik. 
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SOSIAL 

Total nilai bantuan keuangan dan kontribusi lain kepada 

partai politik, politisi dan institusi terkait. 

Aspect: Anti‐Competitive Behavior 

Jumlah tindakan hukum yang dilakukan perusahaan berkaitan 

perilaku anticompetitive, antitrust dan monopoli 

Aspect: Compliance 

Denda keuangan dan sanksi lainnya karena tidak mematuhi 

peraturan/regulasi yang berlaku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect: Customer Health and Safety 

Perbaikan yang dilakukan perusahaan atas dampak kesehatan 

dan keamanan dari produk/jasa yang dihasilkan perusahaan 

Jumlah ketidakpatuhan perusahaan pada regulasi kesehatan 

dan keamanan produk yang dihasilkan 

Aspect : Product and Service Labeling 

Informasi tentang produk dan jasa yang harus diungkapkan 

dan prosentasi jumlah produk dan jasa yang mematuhi 

pengungkapan tersebut 

Jumlah ketidakpatuhan pada regulasi tentang pengungkapan 

informasi produk dan pemberian label produk/jasa. 

Praktik yang berhubungan dengan kepuasan konsumen, 

termasuk hasil survey yang mengukur kepuasan konsumen. 

Aspect : Marketing Communications 

Program yang berhubungan dengan aspek hukum, standar 

komunikasi marketing termasuk advertising, promosi dan 

sponsorship. 

Jumlah kejadian yang menunjukkan ketidakpatuhan pada 

regulasi dan aturan lain yang berhubungan dengan 

komunikasi marketing termasuk advertising, promosi dan 

sponsorship berdasarkan hasilnya. 

Aspect : Customer Privacy 
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PRODUK 

Total jumlah keluhan sehubungan dengan hilangnya privacy 

konsumen dan hilangnya data konsumen. 

Aspect: Compliance 

Denda keuangan karena tidak mematuhi peraturan hukum 

dan regulasi berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan 
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LAMPIRAN 7 : Data Kepemilikan Saham Manajerial - Tahun 2006 

 

No Perusahaan Saham 

Manajerial 

Saham 

Beredar 

% 

 

1 AKR Corporindo 893.900 624.000.000 0,14325 

2 Aneka Tambang 227.500 1.907.691.950 0,01191 

3 Asahimas Flat Glass 100.000 434.000.000 0,02304 

4 Astra International 1.164.000 4.048.355.314 0,02875 

5 Bakrie and Brothers 1.726.173 26.970.278.400 0,00640 

6 Barito Pacific Timber 71.740.000 2.617.459.794 2,74083 

7 Energi Mega Persada 761.400.953 14.400.813.372 5,28721 

8 Gajah Tunggal 2.541.500 3.168.000.000 0,08022 

9 Indofood Sukses Makmur 3.848.300 8.528.589.000 0,04512 

10 Indosat 1.500.000 5.433.933.500 0,02760 

11 Kalbe Farma 1.700.000 10.156.014.422 0,01674 

12 Kimia Farma 21.640.000 5.554.000.000 0,38963 

13 Mitra Rajasa 2000 228.000.000 0,00088 

14 Panorama Sentrawisata 18.435.000 400.000.000 4,60875 

15 Perusahaan Gas Negara 7.282.559 4.536.965.305 0,16052 

16 PP London Sumatera 30.300 1.095.229.293 0,00277 

17 Radiant Utama Interinsco 20.400.000 770.000.000 2,64935 

18 Selamat Sempurna 118.375.866 1.439.668.860 8,22244 

19 Sorini Agro Asia 90 180.000 0,05000 

20 TB Bukit Asam 398.000 2.304.131.850 0,01727 

21 Telekomukasi Indonesia 56.624 20.159.999.280 0,00028 

22 Tira Asutenite 14.000 58.800.000 0,02381 

23 Unilever Indonesia 7.630.000 7.630.000.000 0,00100 

24 United Tractors 340 2.851.609.100 0,00001 
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LAMPIRAN 8 : Data Kepemilikan Saham Manajerial - Tahun 2007 

 

No Perusahaan Saham 

Manajerial 

Saham 

Beredar 

% 

 

1 AKR Corporindo 4.005.000 3.120.000.000 0,12836 

2 Aneka Tambang 1.586.250 9.538.459.750 0,01663 

3 Asahimas Flat Glass 100.000 434.000.000 0,02304 

4 Astra International 1.114.000 4.048.355.314 0,02752 

5 Bakrie and Brothers 1.726.170 26.970.278.400 0,00640 

6 Barito Pacific Timber 20.263.483 6.979.892.784 0,29031 

7 Energi Mega Persada 464.480.953 14.400.813.372 3,22538 

8 Gajah Tunggal 2.912.500 3.484.800.000 0,08358 

9 Indofood Sukses Makmur 3.898.300 8.528.589.000 0,04571 

10 Indosat 625.000 5.433.933.500 0,01150 

11 Kalbe Farma 2.203.500 9.985.259.922 0,02207 

12 Kimia Farma 15.179.000 5.554.000.000 0,27330 

13 Mitra Rajasa 2000 1.368.000.000 0,00015 

14 Panorama Sentrawisata 13.979.500 400.000.000 3,49488 

15 Perusahaan Gas Negara 2.389.559 4.539.885.805 0,05263 

16 PP London Sumatera 109.551.000 1.364.572.793 8,02823 

17 Radiant Utama Interinsco 20.400.000 770.000.000 2,64935 

18 Selamat Sempurna 118.970.366 1.439.668.860 8,26373 

19 Sorini Agro Asia 351.225 900.000.000 0,03903 

20 TB Bukit Asam 398.000 2.304.131.850 0,01727 

21 Telekomukasi Indonesia 23.112 20.159.999.280 0,00011 

22 Tira Asutenite 14.000 58.800.000 0,02381 

23 Unilever Indonesia 7.630.000 7.630.000.000 0,00100 

24 United Tractors 21.840 2.851.609.100 0,00077 
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LAMPIRAN 9 : Data Kepemilikan Saham Manajerial - Tahun 2008 

 

No Perusahaan Saham 

Manajerial 

Saham 

Beredar 

% 

 

1 AKR Corporindo 7.400.000 3.125.400.000 0,23677 

2 Aneka Tambang 503.750 9.538.459.750 0,00528 

3 Asahimas Flat Glass 100.000 434.000.000 0,02304 

4 Astra International 1.585.500 4.048.355.314 0,03916 

5 Bakrie and Brothers 1.031.077 93.721.717.440 0,00110 

6 Barito Pacific Timber 26.672.483 6.979.892.784 0,38213 

7 Energi Mega Persada 54.959.500 14.400.813.372 0,38164 

8 Gajah Tunggal 2.912.500 3.484.800.000 0,08358 

9 Indofood Sukses Makmur 4.298.700 8.780.426.500 0,04896 

10 Indosat 490.000 5.433.933.500 0,00902 

11 Kalbe Farma 2.100.000 9.579.215.922 0,02192 

12 Kimia Farma 15.143.000 5.554.000.000 0,27265 

13 Mitra Rajasa 232.915.500 3.959.854.218 5,88192 

14 Panorama Sentrawisata 41.765.000 1.200.000.000 3,48046 

15 Perusahaan Gas Negara 9.670.000 22.967.185.965 0,04210 

16 PP London Sumatera 109.551.000 1.364.572.793 8,02823 

17 Radiant Utama Interinsco 20.400.000 770.000.000 2,64935 

18 Selamat Sempurna 87.003.806 1.439.668.860 6,04332 

19 Sorini Agro Asia 1.681.225 902.030.000 0,18638 

20 TB Bukit Asam 398.000 2.304.131.850 0,01727 

21 Telekomukasi Indonesia 23.112 20.159.999.280 0,00011 

22 Tira Asutenite 7000 58.800.000 0,01190 

23 Unilever Indonesia 7.630.000 7.630.000.000 0,00100 

24 United Tractors 14.340 3.326.877.283 0,00043 
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LAMPIRAN 10 : Data Kepemilikan Saham Manajerial - Tahun 2009 

 

No Perusahaan Saham 

Manajerial 

Saham 

Beredar 

% 

 

1 AKR Corporindo 15.615.000 3.138.292.500 0,49756 

2 Aneka Tambang 503.750 9.538.459.750 0,00528 

3 Asahimas Flat Glass 100.000 434.000.000 0,02304 

4 Astra International 1.483.000 4.048.355.314 0,03663 

5 Bakrie and Brothers 1.031.077 93.721.717.440 0,00110 

6 Barito Pacific Timber 46.180.283 6.979.892.784 0,66162 

7 Energi Mega Persada 388.546.500 14.400.813.372 2,69809 

8 Gajah Tunggal 2.912.500 3.484.800.000 0,08358 

9 Indofood Sukses Makmur 3.898.300 8.780.426.500 0,04440 

10 Indosat 625.000 5.433.933.500 0,00018 

11 Kalbe Farma 6.100.000 9.373.524.422 0,06006 

12 Kimia Farma 15.179.000 5.554.000.000 0,27330 

13 Mitra Rajasa 160.000 3.961.403.058 0,00404 

14 Panorama Sentrawisata 41.765.500 1.200.000.000 3,48046 

15 Perusahaan Gas Negara 7.440.000 24.239.658.196 0,03069 

16 PP London Sumatera 109.551.000 1.364.572.793 8,02823 

17 Radiant Utama Interinsco 20.400.000 770.000.000 2,64935 

18 Selamat Sempurna 87.003.806 1.439.668.860 6,04332 

19 Sorini Agro Asia 3.850.225 905.319.750 0,42529 

20 TB Bukit Asam 398.000 2.304.131.850 0,01727 

21 Telekomukasi Indonesia 23.112 20.159.999.280 0,00011 

22 Tira Asutenite 7000 58.800.000 0,01190 

23 Unilever Indonesia 7.630.000 7.630.000.000 0,00100 

24 United Tractors 20.340 8.326.877.283 0,00024 
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LAMPIRAN 11 : Data Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) - Tahun 2006 

 

 

Perusahaan 

Closing 

Price 

(Rp) 

 

Debt 

(‘000) 

 

EBV 

(‘000) 

 

Tobin’s 

Q 

AKR Corporindo 575 1.129.610.951 2.377.340.147 0,424 

Aneka Tambang 1.600 3.010.536.837 7.292.142.247 0,588 

Asahimas Flat Glass 2.800 481.615.820 1.629.668.575 0,804 

Astra International 15.700 31.498.444.000 57.929.290.000 1,063 

Bakrie and Brothers 155 2.382.599.017 7.012.881.782 0,698 

Barito Pacific Timber 640 677.285.746 1.739.140.284 0,973 

Energi Mega Persada 550 6.879.107.323 8.773.842.813 0,945 

Gajah Tunggal 580 5.140.783.000 7.276.025.000 0,562 

Indofood Sukses Makmur 1.350 10.571.995.000 16.267.483.000 0,823 

Indosat 6.750 18.826.293.000 34.228.658.000 1,046 

Kalbe Farma 1.190 1.080.170.510 4.624.619.204 2,308 

Kimia Farma 165 390.570.748 1.261.224.634 0,791 

Mitra Rajasa 65 67.901.831 87.987.350 0,531 

Panorama Sentrawisata 500 185.438.486 314.993.158 0,770 

Perusahaan Gas Negara 11.600 8.852.813.036 15.113.901.573 2,565 

PP London Sumatera 5.800 1.639.311.000 2.985.212.000 1,728 

Radiant Utama Interinsco 500 179.680.080 329.879.109 1,108 

Selamat Sempurna 350 238.605.678 716.685.941 0,777 

Sorini Agro Asia 1.800 258.060.140 642.314.663 0,287 

TB Bukit Asam 3.525 800.093.000 3.107.734.000 2,283 

Telekomukasi Indonesia 10.000 38.879.969.000 75.135.745.000 2,109 

Tira Asutenite 1.500 168.766.291 244.958.464 0,621 

Unilever Indonesia 6.600 2.249.381.000 4.626.000.000 7,651 

United Tractors 6.550 6.606.651.000 11.247.846.000 1,416 
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LAMPIRAN 12 : Data Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) - Tahun 2007 

 

 

Perusahaan 

Closing 

Price 

(Rp) 

 

Debt 

(‘000) 

 

EBV 

(‘000) 

 

Tobin’s 

Q 

AKR Corporindo 1.300 1.999.831.918 3.497.591.029 1,159 

Aneka Tambang 4.475 3.273.117.500 12.037.916.922 3,002 

Asahimas Flat Glass 3.200 490.096.000 1.801.015.000 0,820 

Astra International 27.300 31.511.736.000 63.519.598.000 1,494 

Bakrie and Brothers 290 7.247.847.968 14.137.255.943 0,705 

Barito Pacific Timber 2.800 5.347.552.000 16.912.119.000 1,118 

Energi Mega Persada 1.510 6.025.944.207 9.378.194.413 1,803 

Gajah Tunggal 480 6.068.879.000 8.454.693.000 0,533 

Indofood Sukses Makmur 2.575 18.791.384.000 29.706.895.000 0,840 

Indosat 8.650 28.462.986.000 45.305.086.000 1,023 

Kalbe Farma 1.260 1.121.188.134 5.138.212.507 2,189 

Kimia Farma 305 478.711.551 1.386.739.150 1,165 

Mitra Rajasa 420 588.314.224 1.126.906.613 0,678 

Panorama Sentrawisata 890 233.557.491 403.297.804 0,926 

Perusahaan Gas Negara 15.350 13.687.950.668 20.444.622.381 2,443 

PP London Sumatera 10.500 1.623.113.000 3.938.140.000 2,868 

Radiant Utama Interinsco 450 232.478.908 412.623.611 0,897 

Selamat Sempurna 430 593.390.888 830.049.539 0,852 

Sorini Agro Asia 1.200 364.657.280 842.504.689 1,197 

TB Bukit Asam 12.000 1.116.799.000 3.928.071.000 5,702 

Telekomukasi Indonesia 11.650 39.005.419.000 82.058.760.000 2,262 

Tira Asutenite 1.600 160.754.289 238.871.347 0,638 

Unilever Indonesia 6.750 2.639.287.000 5.333.406.000 6,791 

United Tractors 10.900 7.216.432.000 13.002.619.000 1,894 
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LAMPIRAN 13 : Data Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) - Tahun 2008 

 

 

Perusahaan 

Closing 

Price 

(Rp) 

 

Debt 

(‘000) 

 

EBV 

(‘000) 

 

Tobin’s 

Q 

AKR Corporindo 1.210 2.918.210.209 4.874.850.950 0,859 

Aneka Tambang 1.090 2.240.838.339 10.528.350.801 0,990 

Asahimas Flat Glass 1.875 495.792.000 1.993.033.000 0,526 

Astra International 10.550 40.163.000.000 80.740.000.000 0,685 

Bakrie and Brothers 50 13.915.612.300 25.417.965.773 0,473 

Barito Pacific Timber 600 8.309.297.000 17.243.721.000 0,489 

Energi Mega Persada 890 8.879.920.668 12.626.622.529 1,009 

Gajah Tunggal 200 7.064.134.000 8.713.559.000 0,491 

Indofood Sukses Makmur 930 26.432.369.000 39.594.264.000 0,524 

Indosat 5.750 33.994.764.000 51.693.323.000 0,761 

Kalbe Farma 400 1.358.989.931 5.703.832.412 0,735 

Kimia Farma 145 497.905.257 1.445.669.800 0,901 

Mitra Rajasa 570 11.313.514.986 12.552.923.002 0,569 

Panorama Sentrawisata 125 309.182.464 532.141.190 0,546 

Perusahaan Gas Negara 11.600 17.480.499.662 25.550.580.442 6,597 

PP London Sumatera 2.925 1.724.251.000 4.921.310.000 0,860 

Radiant Utama Interinsco 420 416.944.965 618.513.429 0,715 

Selamat Sempurna 650 646.700.064 929.753.184 1,004 

Sorini Agro Asia 800 516.716.634 1.111.099.598 0,761 

TB Bukit Asam 6.900 2.028.733.000 6.106.392.000 2,204 

Telekomukasi Indonesia 6.500 47.258.399.000 91.256.250.000 1,287 

Tira Asutenite 1.600 148.541.152 228.581.820 0,643 

Unilever Indonesia 7.800 3.397.915.000 6.504.736.000 6,353 

United Tractors 4.400 11.644.916.000 22.847.721.000 0,762 
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LAMPIRAN 14 : Data Nilai Perusahaan (Tobin’s Q) - Tahun 2009 

 

 

Perusahaan 

Closing 

Price 

(Rp) 

 

Debt 

(‘000) 

 

EBV 

(‘000) 

 

Tobin’s 

Q 

AKR Corporindo 1.270 3.832.252.552 6.059.070.429 0,790 

Aneka Tambang 2.200 1.845.138.546 10.023.676.772 1,923 

Asahimas Flat Glass 1.900 443.085.000 1.972.397.000 0,525 

Astra International 34.700 40.006.000.000 88.938.000.000 1,340 

Bakrie and Brothers 85 18.212.053.426 27.381.757.067 0,574 

Barito Pacific Timber 1.330 7.734.614.000 16.747.868.000 0,695 

Energi Mega Persada 200 8.477.966.841 10.252.391.543 0,606 

Gajah Tunggal 400 6.068.879.000 8.454.693.000 0,544 

Indofood Sukses Makmur 3.550 24.886.781.000 40.382.953.000 0,859 

Indosat 4.725 36.753.204.000 55.041.487.000 0,680 

Kalbe Farma 1.300 1.691.512.395 6.482.446.670 1,822 

Kimia Farma 127 567.309.530 1.562.624.630 0,814 

Mitra Rajasa 350 10.686.577.372 9.270.084.268 0,605 

Panorama Sentrawisata 200 254.842.029 485.914.136 0,668 

Perusahaan Gas Negara 3.900 15.892.626.384 28.670.439.792 2,478 

PP London Sumatera 8.350 1.038.812.000 4.852.277.000 2,110 

Radiant Utama Interinsco 183 352.436.842 563.466.942 0,539 

Selamat Sempurna 750 397.397.236 941.651.276 1,103 

Sorini Agro Asia 1.600 522.092.513 1.262.528.507 1,104 

TB Bukit Asam 17.250 2.292.740.000 8.078.578.000 4,053 

Telekomukasi Indonesia 10.350 47.636.512.000 97.559.606.000 1,765 

Tira Asutenite 1.600 118.862.115 201.789.483 0,664 

Unilever Indonesia 11.050 3.776.415.000 7.484.990.000 7,822 

United Tractors 15.500 10.453.748.000 24.404.828.000 4,002 
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LAMPIRAN 15 : Hasil Regresi Linear Sederhana 

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 CSRDI
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Tobin's Q  

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .253
a
 .064 .054 .69527 

a. Predictors: (Constant), CSRDI  

b. Dependent Variable: Tobin's Q  

 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.105 1 3.105 6.423 .013
a
 

Residual 45.440 94 .483   

Total 48.545 95    

a. Predictors: (Constant), CSRDI     

b. Dependent Variable: Tobin's Q     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.721 .330  -2.183 .032 

CSRDI .295 .117 .253 2.534 .013 

a. Dependent Variable: Tobin's Q    
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LAMPIRAN 16 : Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Residual 

N 96 

Normal Parameters
a
 Mean .0000 

Std. Deviation .69160 

Most Extreme Differences Absolute .125 

Positive .125 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.224 

Asymp. Sig. (2-tailed) .100 

a. Test distribution is Normal. 
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                                                  Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CSRDI 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Tobin's Q      

 

 

Correlations 

   Unstandardized 

Residual CSRDI 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 -.084 

Sig. (2-tailed) . .414 

N 96 96 

CSRDI Correlation Coefficient -.084 1.000 

Sig. (2-tailed) .414 . 

N 96 96 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .253
a
 .064 .054 .69527 1.627 

a. Predictors: (Constant), CSRDI   

b. Dependent Variable: Tobin's Q   
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LAMPIRAN 17 : Hasil Regresi Linear Berganda  

 

Variables Entered/Removed
b
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Moderasi, 

CSRDI, MAN
a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Tobin's Q  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .389
a
 .152 .124 .66905 

a. Predictors: (Constant), Moderasi, CSRDI, MAN 

b. Dependent Variable: Tobin's Q  

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.363 3 2.454 5.483 .002
a
 

Residual 41.182 92 .448   

Total 48.545 95    

a. Predictors: (Constant), Moderasi, CSRDI, MAN   

b. Dependent Variable: Tobin's Q     

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.352 .469  -.750 .455 

CSRDI .093 .169 .080 .551 .583 

MAN .093 .103 .413 .900 .370 

Moderasi -.056 .037 -.713 -1.498 .138 

a. Dependent Variable: Tobin's Q    
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LAMPIRAN 18 : Hasil Uji Asumsi Klasik 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Residual 

N 96 

Normal Parameters
a
 Mean .0000 

Std. Deviation .65840 

Most Extreme Differences Absolute .109 

Positive .109 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.072 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200 

a. Test distribution is Normal. 
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                                                        Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CSRDI .440 2.272 

MAN .044 22.861 

Moderasi .041 24.577 

a. Dependent Variable: Tobin's Q      

 

Correlations 

   
Unstandardi

zed Residual CSRDI MAN Moderasi 

Spearman's 

rho 

Unstandardized 

Residual 

Correlation Coefficient 1.000 -.035 .024 .038 

Sig. (2-tailed) . .734 .816 .716 

N 96 96 96 96 

CSRDI Correlation Coefficient -.035 1.000 -.057 -.286
**
 

Sig. (2-tailed) .734 . .581 .005 

N 96 96 96 96 

MAN Correlation Coefficient .024 -.057 1.000 .935
**
 

Sig. (2-tailed) .816 .581 . .000 

N 96 96 96 96 

Moderasi Correlation Coefficient .038 -.286
**
 .935

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .716 .005 .000 . 

N 96 96 96 96 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
    

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .389
a
 .152 .124 .66905 1.784 

a. Predictors: (Constant), moderasi, CSRDI, MAN  

b. Dependent Variable: Tobin's Q   
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