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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) dalam laporan 

tahunan perusahaan yang ada di indonesia. Faktor-faktor yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan serta ukuran 

dewan komisaris. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah content analysis terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan. Content analysis dilakukan dengan metode check list terhadap item-

item pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini 

dilakukan terhadap perusahaan di Indonesia yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2012. Dengan menggunakan sampel final sebanyak 62 

perusahaan dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

secara signifikan terhadap luas pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan, sedangkan faktor-faktor lain seperti leverage, serta ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan laporan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan 

Kata kunci: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris. 

 



 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the factors that affect the 

disclosure of corporate social responsibility (CSR) in the annual reports of 

companies in Indonesia. The factors used in this study include leverage, 

profitability , firm size and board size . Data analize methods used in this study 

was content analysis of the social disclosure in annual reports of companies. 

Content analysis was conducted using the check list items of social disclosure in 

annual reports of companies. This research was carried out on listed companies 

in Indonesia Stock Exchange in Indonesia during 2011-2012. By using the final 

sample were 62 companies by using multiple regression. These results indicated 

that profitability and board size significantly affect the broad disclosure of 

corporate social responsibility report , while other factors such as leverage and 

firm size did not significantly affect the disclosure level of corporate social 

responsibility report. 

Keywords : Corporate social responsibility ( CSR ), leverage , profitability , firm 

size , board size . 
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BAB 1 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan baik besar atau kecil harus dapat menjalankan roda 

usaha agar memperoleh laba yang maksimal dan untuk menjaga kelangsungan 

hidup perusahaan. Oleh karena itu, setiap manajemen perusahaan harus mampu 

menciptakan tindakan-tindakan yang direncanakan secara matang, serta dapat 

diterapkan secara nyata dalam kegiatan operasional perusahaan untuk mampu 

bertahan dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Tindakan-tindakan tersebut 

harus memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara 

efektif dan efisien. Namun dalam menjaga eksistensinya, perusahaan tidak dapat 

dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. 

Dalam hubungannya terhadap lingkungan, terdapat hubungan timbal balik 

antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya. Perusahaan dan 

masyarakat adalah pasangan hidup yang saling memberi dan membutuhkan. 

Keduanya harus bergerak secara dinamis dan bersinergi, sehingga tercipta kondisi 

sinergis dimana keberadaan perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta dapat menjaga going concern 

perusahaan itu sendiri. 

Masalah lingkungan sosial merupakan masalah yang sangat sensitif bagi 

masyarakat. Bagi masyarakat, perusahaan merupakan salah satu faktor pemicu 

adanya kerusakan yang dialami oleh lingkungan. Jika masyarakat menganggap 

perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, serta tidak 
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merasakan kontribusi secara langsung bahkan mereka merasakan dampak negatif 

dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan menimbulkan rasa 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan diharapkan 

dapat memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat dan lingkungan dengan 

berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini yang 

merupakan isu utama dari perlunya perusahaan untuk melakukan kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial adalah 

sebuah rasa tanggung jawab perusahaan terhadap kemungkinan kerusakan yang 

ditimbulkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Berkaitan 

dengan CSR, pada tahun 2007, pemerintah mengambil tindakan dengan 

mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(UU PT) dengan memasukan peraturan mengenai kewajiban setiap entitas bisnis 

untuk melaksanakan maupun mengungkapkan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang tertuang di dalam Bab V Pasal74 dan Pasal 66 ayat (2) bagian C. 

Isi dari undang-undang tersebut bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta harus mencantumkan 

laporan terebut pada saat RUPS. Meskipun derbitkannya undang undang tersebut 

mengubah bahwa laporan tanggung jawab sosial dari yang bersifat voluntary 

menjadi mandatory atau wajib dilaksanakan, namun pada undang undang tersebut 

tidak dijelaskan bagaimana cara pengungkapan, serta luas pengungkapan laporan 

tersebut. 
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Dalam teori agensi, besar kecil perusahaan dipengaruhi oleh biaya agensi 

dari perusahaan tersebut, sehingga dapat disimpulkan semakin besar perusahaan 

akan lebih banyak mengungkapkan informasi kepada publik dari pada perusahaan 

kecil. Beberapa peneliti menemukan bahwa terdapat hubungan antara besar kecil 

perusahaan dengan CSR diantaranya Rustiarini (2009) dan Anggraeni (2006). 

sebaliknya tidak semua penelitian dapat membuktikan hubungan antara besar 

kecil perusahaan dengan CSR, disebutkan dalam penelitian yang dilakukan 

Roberts (1992), Sigh dan Ahuja (1983), Davey (1982) dan Ng (1985) Hackston 

dan Milne (1996) dalam Fahrizqy (2010), tidak dapat membuktikan adanya 

hubungan tersebut.  

Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah 

profitabilitas. Hubungan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menurut 

Fahrizqy (2010) dan Wulandari (2010) berpangaruh signifikan terhadap 

pengungkapan laporan pertanggungjawaban perusahaan, sedangkan Sembiring 

(2005), Irawati (2011) Kamil dan Herusetya (2012) tidak menemukan adanya 

hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab perusahaan. 

Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Scott (2000) menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi 

leverage, maka dalam masa mendatang perusahaan kemungkinan besar akan 

mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha 

untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan. 

Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih sedikit 
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mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang yang lebih tinggi. 

Anggraini (2006) menyebutkan bahwa leverage tidak mempengaruhi kebijakan 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Namun Wulandari (2010) 

berhasil menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial. 

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan CSR adalah Dewan 

Komisaris. Dengan wewenang yang dimiliki, Dewan Komisaris dapat 

memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk 

mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang memiliki ukuran dewan 

komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sembiring (2005) yang menunjukan hasil bahwa 

proporsi dewan komisaris independen mempengaruhi tingkat pengungkapan 

sukarela. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini mencoba 

mengangkat kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, sejalan 

dengan prinsip Corporate Social Responsibility, yakni perusahaan diminta untuk 

memerhatikan lingkungan tempat kegiatan produksi dilakukan, hal ini selain 

untuk menjaga kelestarian lingkungan, juga dapat merubah pola pikir masyarakat 

tentang perusahaan. Perusahaan tidak hanya mengambil dan merusak, namun juga 

berusaha merestorasi lingkungan tempat kegiatan produksi dilakukan serta 

memberikan image positif terhadap perusahaan dari masyarakat umum, sehingga 

sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan, maka peneliti akan memberi 

judul penelitian “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Luas Pengungkapan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Laporan Tahunan Perusahaan 

(Studi empiris terhadap perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)”    

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan membatasi 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian yakni, “apakah leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan CSR?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak yang berkepentingan terutama bagi: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam 

pengetahuan dibidang akuntansi pertanggungjawaban sosial, khususnya 

tentang luas kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat membandingkan perbedaan antara 

pengetahuan teoritis dan pengetahuan praktis untuk mendalami bagaimana 
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leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran dewan komisaris serta 

hubungannya dengan Corporate Social Responsibility. 

b. Bagi Pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui pengaruh 

leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris 

serta hubungannya dengan Corporate Social Responsibility, sehingga dapat 

dijadikan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih rinci. 
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

2.1.  Landasan Teori 

2.1.1  Stakeholders Theory 

Teori stakeholders muncul disebabkan karena adanya pandangan bahwa 

suatu organisasi pada dasarnya tidak hanya memikirkan kepentingan organisasi 

tersebut, namun sebuah organisasi juga harus memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap para pemilik kepentingan yang lain, diantaranya masyarakat, pemerintah, 

bahkan lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan operasionalnya. 

Menurit freeman (1984), stakeholders meruapakan individu atau kelompok yang 

bisa mempengaruhi atau bahkan memperoleh dampak baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh sebuah organisasi. Sedangkan Chariri dan Gozali 

(2007), perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak hanya 

mementingkan kepentingan perusahaan tersebut, melainkan juga harus 

memperhatikan kepentingan stakeholders (shareholders, kreditor, konsumen, 

supplier, pemerintah, masyarakat). 

Dalam pengertian di atas, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya sangat dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan dan faktor 

eksternal perusahaan yang dapat dikatakan para stakeholders. Keberlangsungan 

hidup sebuah perusahaan sangatlah bergantung pada para stakeholders tersebut, 

tanpa stakeholders perusahaan kemungkinan tidak dapat menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Menurut clarkson (1995) dalam fahrizqy (2010), stakeholders 
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terbagi menjadi dua macam, stakeholders primer adalah seseorang atau sebuah 

kelompok yang sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Tanpa adanya para stakeholders primer, perusahaan tidak akan bisa 

menjalankan roda bisnisnya. Stakeholders primer ini antara lain meliputi 

pemegang saham, pemasok (vendor), karyawan, pelanggan, juga ada stakeholders 

publik yang meliputi masyarakat dan pemerintah. Sedangkan kelompok 

stakeholders sekunder adalah mereka yang tidak berdampak langsung dalam 

kegiatan operasional perusahaan namun dapat mempengaruhi jalannya 

operasional perusahaan. 

Stakeholders primer merupakan stakeholders yang berperan paling vital 

dalam kegiatan operasional perusahaan, karena stakeholders ini yang memiliki 

kekuatan untuk mempengaruhi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut, sehingga perusahaan sebisa mungkin dapat melakukan cara-cara agar 

hubungan harmonis antara perusahaan dan stakeholders berjalan dengan baik 

(Fahrizqy, 2010). Maka cara yang ditempuh perusahaan tersebut adalah 

melakukan kegiatan tanggung jawab sosial. Baik itu terhadap stakeholders primer 

maupun stakeholders sekunder. Dengan adanya kegiatan tanggung jawab sosial 

ini, perusahaan berupaya untuk mengakomodir keinginan para stakeholders, 

sehingga keharmonisan antara stakeholders dengan perusahaan dapat terjaga 

dengan baik sehingga hubungan yang harmonis ini yang akan menjaga 

keberlangsungan hidup perusahaan.  
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2.1.2  Legitimacy Theory 

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan 

batasan dan norma-norma masyarakat. Menurut Deegan (2004), teori legitimasi 

menjelaskan bahwa organisasi berusaha terus menerus untuk meyakinkan pihak 

eksternal bahwa mereka beroperasi sesuai dengan batasan norma yang berlaku di 

lingkungan masyarakat masing-masing serta agar aktivitas yang mereka lakukan 

dilihat oleh pihak eksternal sebagai aktifitas yang legal. 

Menurut Irawati (2011), teori legitimasi menyatakan bahwa ada kontrak 

sosial antara organisasi dan masyarakat dimana organisasi tersebut beroperasi. 

Kontrak sosial ini merupakan sebuah konsep yang menjadi harapan dari 

masyarakat baik secara implisit maupun eksplisit, tidak mudah untuk memenuhi 

kontrak sosial ini, menurut Elijido-Ten (2004) dalam Irawati (2011), teori 

legitimasi menyarankan perusahaan untuk menyeimbangkan antara tujuan 

finansial dan norma sosial yang ada. 

Dalam sebuah hubungan sosial, harus terjadi keselarasan antara keinginan 

perusahaan dengan keinginan masyarakat. Chariri (2008) dalam Irawati (2011) 

berpendapat bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai 

sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada 

pada sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem 

tersebut. Selama hubungan tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai 
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legitimasi perusahaan apabila terjadi ketidak selarasan, maka hal ini menjadi 

ancaman legitimasi bagi perusahaan. 

2.1.3 Agency Theory  

Teori agensi berpandangan bahwa dalam sebuah perusahaan terdapat dua 

pihak yang saling terkait, yakni principal dan manager. Principal merupakan 

pihak yang mempunyai modal untuk membiayai operasional perusahaan, 

sedangkan manager merupakan pelaku kegiatan operasional perusahaan. Menurut 

rustiarini (2011), teori agensi memandang perusahaan sebagai organisasi yang 

terikat kontrak dengan beberapa pihak seperti pemegang saham, karyawan, 

supplier dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Teori keagenan 

mengemukakan bahwa antara pihak principal (pemilik) dan agen (manajer) 

memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memunculkan konflik yang 

dinamakan konflik keagenan (agency conflict).  

Asumsi utama dari teori agensi adalah semua pihak baik itu principal dan 

agen memiliki kepentingan tersendiri. Principal sebagai pemilik dengan 

sahamnya hanya memikirkan hasil akhir dari proses organisasi, sedangkan para 

agen hanya diasumsikan memperoleh kompensasi dari apa yang dikerjakan, 

sehingga bisa saja hal ini menimbulkan sebuah konflik dimana antara principal 

dan agen tidak memiliki pandangan yang sama. Hal ini memicu munculnya biaya 

keagenan. 

 Menurut Anggraini (2006), dalam hubungan agensi, terdapat 3 faktor 

yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu biaya 
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pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting costs), dan visibilitas 

politis. Perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan kontrak yang tinggi 

cenderung akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang 

dilaporkan, dan perusahaan yang menghadapi visibilitas politis yang tinggi 

cenderung akan memilih metode dan teknik akuntansi yang dapat melaporkan 

laba menjadi lebih rendah. 

Perusahaan melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan 

perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk 

memberikan informasi pertanggungjawaban sosial, sehingga laba yang dilaporkan 

dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya 

kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan 

cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Jadi, 

pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial berhubungan positif dengan 

kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif 

dengan biaya kontrak dan pengawasan (biaya keagenen) (Belkaoui dan Karpik, 

1989 dalam Anggraini, 2006). 

Hal ini mengindikasikan, apabila sebuah perusahaan menghadapi situasi 

dimana peusahaan dihadapkan dengan biaya kontrak dan pengawasan terhadap 

agen rendah, maka agen cenderung akan melaporkan laba bersih yang rendah. 

Sebagai wujud tanggung jawab yang dimiliki oleh agen, maka agen akan berusaha 

untuk memenuhi keinginan principal, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban 

sosial. 
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2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

perusahaan pada dasarnya merupakan suatu bentuk kepedulian sosial perusahaan 

terhadap para pemangku kepentingan serta lingkungan. Ide ini muncul akibat 

adanya sebuah ketidak selarasan antara pelaku bisnis dengan lingkungan. Para 

pelaku bisnis pada awalnya tidak mempedulikan dampak lingkungan dan sosial 

yang di timbulkan dalam kegiatan mereka. Ide dasar yang melandasi 

berkembangnya akuntansi sosial adalah tuntutan terhadap perluasan tanggung 

jawab sosial. Definisi CSR menurut Suharto (2009) “Kepedulian perusahaan yang 

menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan 

manusia (people) dan lingkungan (bumi) secara berkelanjutan berdasarkan 

prosedur (procedure) yang tepat dan profesional”. 

Setelah CSR dilaksanakan, perlu adanya pengungkapan agar pihak lain 

mengetahui tentang aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat digambarkan sebagai 

ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat 

dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan 

Mathew 1995 dalam Sembiring 2005). 

Carroll (1991) dalam Fahrizqy (2010), mendefinisikan CSR kedalam 4 

bagian yaitu tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities), tanggung 

jawab hukum (legal responsibilities), tanggung jawab etis (ethical 
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responsibilities), tanggung jawab filantropis (philanthropic responsibilities). Hal 

ini menggambarkan keempat bagian CSR itu kedalam sebuah piramida (gambar 

2.1). Piramida CSR dimulai dengan tanggung jawab ekonomi sebagai dasar untuk 

tanggung jawab yang lain. Pada saat yang sama perusahaan diharapkan untuk 

mematuhi hukum, karena hukum adalah kodifikasi yang dapat diterima 

masyarakat atas perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. 

Selanjutnya perusahaan harus bertanggung jawab secara etis. Dan yang terakhir, 

perusahaan diharapkan untuk menjadi warga perusahaan yang baik (good 

corporate citizen). 

Gambar 2.1 

Piramida CSR 

 
Sumber : Carrol dalam Fahrizqy (2010) 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan, inti dari beberapa 

definisi tersebut perusahaan harus dapat berkontribusi terhadap pembangunan 

ekonomi beriringan dengan meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja dan 
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keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat luas. Ini bisa dilakukan dengan 

cara mengerti aspirasi dan kebutuhan stakeholder dan kemudian berkomunikasi 

dan berinteraksi dengan para stakeholder. 

Darwin (2004) dalam Anggraini (2006), mengatakan bahwa Corporate 

Sustainability Reporting terbagi menjadi tiga kategori yang biasa disebut sebagai 

aspek Triple Bottom Line, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja 

sosial. 

Gambar 2.2 

Kategori dalam Corporate Sustainbility Reporting 

 

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Fahrizqy (2010), menyatakan 

bahwa tanggung jawab perusahaan (CSR) dapat dibagi menjadi tiga level sebagai 

berikut :  
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1. Basic Responsibility (BR). Pada level pertama, menghubungkan 

tanggung jawab yang pertama dari suatu perusahan yang muncul 

karenakeberadaan perusahaan tersebut, seperti perusahaan harus 

membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan 

memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level ini 

tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius. 

2. Organization Responsibility (OR). Pada level kedua ini menunjukan 

tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi perubahan kebutuhan 

stakeholder seperti pekerja, pemegang saham, dan masyarakat di 

sekitarnya. 

3. Sociental Responses (SR). Pada level ketiga, menunjukan tahapan 

ketika interaksi antara bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang 

demikian kuat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 

secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang terjadi dalam 

lingkungannya secara keseluruhan. 

Dalam Fahrizqy (2010) juga disebutkan, untuk dapat menentukan ruang 

lingkup dari tanggung jawab sosial, mengidentifikasi isu-isu yang relevan dan 

menentukan prioritasnya terhadap tanggung jawab sosial, suatu perusahaan harus 

dapat mengerti elemen dasar yang terdapat dalam tanggung jawab sosial. Di 

dalam ISO 260002 dijelaskan tujuh elemen dasar dari praktik CSR yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan, yaitu : 

1. Tata kelola perusahaan 

Elemen ini mencakup bagaimana perusahaan harus bertindak sebagai 

elemen dasar dari tanggung jawab sosial (social responsibility) dan 
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sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

menerapkan perilaku yang bertanggungjawab sosial (socially 

responsible behavior) yang berkaitan dengan elemen dasar lainnya. 

2. Hak asasi manusia 

Elemen ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak 

asasi manusia terbagi menjadi dua kategori utama, kategori pertama 

menganai hak-hak sipil dan politik (civil and political rights) yang 

mencakup hak untuk hidup dan kebebasan (right to life and liberty), 

kesetaraan di mata hukum (equality before the law) dan hak untuk 

berpendapat (freedom of expression). Kategori yang kedua mengenai 

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (economic, social and cultural 

rights) yang mencakup hak untuk bekerja (right to work), hak atas 

pangan (right to food), hak atas kesehatan (right to health), hak atas 

pendidikan (right to education) dan hak atas jaminan sosial (right to 

social security). 

3. Ketenagakerjaan (labour practices) 

Elemen ini mencakup seluruh hal yang terdapat di dalam prinsip dasar 

deklarasi ILO 1944 dan hak-hak tenaga kerja dalam deklarasi hak asasi 

manusia. Sebagai contohnya yaitu pelaksanaan kondisi kerja yang 

baik, bermartabat, kondusif, pengembangan sumber daya manusia dan 

lain-lain. 

4. Lingkungan 

Elemen ini mencakup pencegahan polusi sebagai dampak aktivitas 

perusahaan, pencegahan global warming, pendayagunaan sumber alam 

secara efisien dan efektif, dan penggunaan sistem manajemen 

lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. 

5. Praktik operasional yang adil (fair operational practices) 

Elemen ini mencakup pelaksanaan aktivitas secara etik dan 

pengungkapan aktivitas perusahaan yang transparan, pelaksanaan 

aktivitas pemilihan pemasok yang etis dan sehat, penghormatan 

terhadap hak-hak intelektual dan kepentingan stakeholder, serta 

perlawanan terhadap korupsi. 

6. Konsumen (consumer issues) 

Elemen ini mencakup penyediaan informasi yang akurat dan relevan 

tentang produk perusahaan kepada pelanggan, penyediaan produk yang 

aman dan bermanfaat bagi pelanggan. 

7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (community envolvement 

and development) 

Elemen ini mencakup pengembangan masyarakat, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial kemasyarakatan 
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(philantrophy) dan melibatkan masyarakat di dalam aktivitas 

operasional perusahaan. 

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan berbagai 

manfaat potensial bagi perusahaan. Dalam ISO 26000 disebutkan manfaat CSR 

bagi perusahaan yakni CSR dapat mendorong lebih banyak informasi dalam 

pengambilan keputusan, dapat eningkatkan praktik pengelolaan risiko dari 

organisasi, meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan 

publik yang lebih besar, meningkatkan daya saing organisasi, meningkatkan 

hubungan organisasi dengan para stakeholder, meningkatkan loyalitas dan 

semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan dan kesehatan, memperoleh 

penghematan, mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen, 

memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan 

mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan, serta 

kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan 

lembaga. 

2.3  Pengungkapan sosial sebagai tanggung jawab perusahaan 

Tujuan utama dari praktik CSR ini adalah kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan, agar praktik ini dapat diketahui oleh banyak kalangan, perlu adanya 

sebuah pelaporan untuk mengungkapkan praktik CSR ini. Pengungkapan praktik 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan inilah yang membuat sebuah perusahaan 

perlu memasukan unsur sosial ini kedalam akuntansi, sehingga hal ini akan 

mendorong munculnya suatu konsep yang dinamakan social accounting, atau 

akuntansi sosial. 
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Gray et al. dalam Fahrizqy (2010), mendefinisikan Social and 

environmental accounting sebagai: 

“…the process of communicating the social and environmental 

effects of organizations economic actions to particular interest groups 

within society and to society at large…” 

Dari definisi di atas akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan masyarakat secara 

keseluruhan. 

Zhegal & Ahmed (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal 

yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan 

pengungkapan lain yang berkaitan dengan lingkungan. 

2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll. 

3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial. 

4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam 

kaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni. 

5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll. 

Akuntansi pertanggungjawaban sosial (Social Responsibility Accounting) 

didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat 

perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis 

mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial 

perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial 
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yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana 

organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif 

terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya (Belkaoui (2000) dalam 

Anggraini (2006)). 

Penelitian ini mengidentifikasi luas pengungkapan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan dengan GRI (Global Reporting Initiative). GRI merupakan 

sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah memelopori perkembangan laporan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan di seluruh dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-

menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia 

(www.globalreporting.org). GRI digagas oleh PBB melalui Coalition for 

Environmentally Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. 

Berikut adalah indikator pengungkapan tanggung jawab sosial dalam GRI:  

Tabel GRI INDEX 

Aspek: Kinerja Ekonomi  

EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi 

pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan 

investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada 

penyandang dana serta pemerintah.  

EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta 

peluangnya bagi aktivitas organisasi.  

EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.  

EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.  
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Aspek : Kehadiran Pasar  

EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah 

minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.  

EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok 

lokal pada lokasi operasi yang signifikan.  

EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen 

senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang 

signifikan.  

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung  

EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa 

yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, 

atau pro bono.  

EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. 

 Indikator Kinerja Lingkungan  

Aspek: Material  

EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume  

EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang  

Aspek: Energi  

EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer  

EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer  

EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan 

Efisiensi  

EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi 

efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan 

persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.  

EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan 
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pengurangan yang dicapai  

Aspek: Air  

EN8 Total pengambilan air per sumber  

EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan 

air  

EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan 

didaur ulang  

Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati)  

EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh 

organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan 

dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah 

yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar 

daerah yang diproteksi 

EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh 

aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap 

keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan 

di daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di 

luar daerah yang diproteksi (dilindungi)  

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat  

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola 

dampak terhadap keanekaragaman hayati  

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk 

dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang 

masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-

daerah yang terkena dampak operasi 

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah  

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun 

tidak langsung dirinci berdasarkan berat  

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 

berdasarkan berat  

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 

pencapaiannya  
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EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting 

substances/ODS) diperinci berdasarkan berat  

EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci 

berdasarkan jenis dan berat  

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan  

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan  

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan  

EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang 

dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III 

dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara 

internasional. 

EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati 

badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi 

oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor.  

Aspek: Produk dan Jasa  

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa 

dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.  

EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik 

menurut kategori.  

Aspek: Kepatuhan  

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi 

nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi 

lingkungan.  

Aspek: Pengangkutan/Transportasi  

EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk 

dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk 

operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.  

Aspek: Menyeluruh  

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan 
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menurut jenis. 

Aspek: Pekerjaan  

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, 

dan wilayah.  

LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, 

jenis kelamin, dan wilayah.  

LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang 

tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut 

kegiatan pokoknya.  

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen  

LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar 

kolektif tersebut.  

LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, 

termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif 

tersebut.  

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan  

LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam 

panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja 

yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program 

keselamatan dan kesehatan jabatan.  

LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang 

hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan 

menurut wilayah.  

LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, 

pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu para 

karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai 

penyakit berat/berbahaya.  

LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 

perjanjian resmi dengan serikat karyawan. 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan  



24 
 

 

LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut 

kategori/kelompok karyawan.  

LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran 

sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan 

dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.  

LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan 

pengembangan karier secara teratur.  

Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara  

LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karya¬wan 

tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, 

keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator 

lain.  

LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut 

kelompok/kategori karyawan. 

Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan  

HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang 

memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi 

terkait dengan aspek hak asasi manusia.  

HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah 

menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM  

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai 

kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang 

relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan 

yang telah menjalani pelatihan. 

Aspek: Nondiskriminasi  

HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil/dilakukan.  

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama Berkumpul  

HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi 

dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang 

diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.  

Aspek: Pekerja Anak  
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HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan 

dapat menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-

langkah yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan 

pekerja anak.  

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib  

HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan 

dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan 

langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya 

penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.  

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan  

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal 

kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM 

yang relevan dengan kegiatan organisasi 

Aspek: Hak Penduduk Asli  

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli 

dan langkah-langkah yang diambil 

Aspek: Komunitas  

S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan 

praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak 

operasi terhadap masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat 

beroperasi, dan pada saat mengakhiri.  

Aspek: Korupsi  

S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap 

korupsi.  

S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur 

antikorupsi.  

S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.  

Aspek: Kebijakan Publik  

S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi 

dan pembuatan kebijakan publik.  
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S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, 

dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan 

beroperasi.  

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing  

S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 

antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.  

Aspek: Kepatuhan  

S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter 

untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. 

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan  

PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang 

menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk 

penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa 

yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut  

PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai 

dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama 

daur hidup, per produk.  

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa  

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh 

prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang 

terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.  

PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai 

penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per 

produk.  

PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk 

hasil survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.  

Aspek: Komunikasi Pemasaran  

PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan 

voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, 
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termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.  

PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela 

mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, 

dan sponsorship, menurut produknya.  

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan  

PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai 

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan 

hilangnya data pelanggan  

Aspek: Kepatuhan  

PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan 

mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa 

Sumber : Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) perusahaan berdasarkan 

global Reporting Initiative (GRI) (2006) 

 

2.4  Pengembangan hipotesis dan tinjauan penelitian terdahulu  

2.4.1  Pengaruh Leverage Terhadap Luas Pengungkapan CSR 

Rasio leverage adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini 

merupakan proporsi total hutang perusahaan tergadap rata-rata ekuitas yang 

dimiliki oleh pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat 

dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Jensen & Meckling, (1976) dalam Anggraini (2006) mengemukakan teori 

keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi 

akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan 

dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Pendapat lain mengatakan bahwa 
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semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami 

pelanggaran terhadap kontrak utang pada masa mendatang. Scott (2000), 

menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi leverage 

kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak 

utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi 

dibandingkan laba dimasa depan. Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan 

mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan 

memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang.  

Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

sebuah perusahaan, sehingga hal ini dapat digunakan untuk melihat tingkat resiko 

tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi rasio laverage, maka semakin tinggi 

kemungkinan perusahaan untuk mengingkari kontrak hutang. Untuk itu 

perusahaan akan melakukan segala upaya untuk mengurangi biaya yang di 

bebankan, sehingga hal ini akan mempengaruhi kegiatan CSR perusahaan tersebut 

Teori ini sejalan dengan beberapa penelitian yakni penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini (2006), Fahrizqy (2010), Irawati (2011) yang tidak 

menemukan adanya hubungan antara leverage dengan pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama yang diuji dalam 

penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif: 

   :  Leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan 

CSR 
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2.4.2  Pengaruh Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan CSR 

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk mendapatkan laba atau keuntungan dalam suatu periode waktu tertentu. 

Menurut Kieso et. al. (2008) rasio profitabilitas digunakan sebagai alat ukur 

pendapatan atau keberhasilan operasi dari sebuah perusahaan untuk periode waktu 

tertentu. Menurut Ross et. al. (2009) rasio profitabilitas ini dimaksudkan untuk 

mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan telah menggunakan aset dan 

mengelola operasinya dan berfokus hanya pada hasil akhir yaitu laba. 

Dalam berbagai kasus, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

dengan mengharapkan adanya peningkatan segi image perusahaan. Menurut 

Heinze (1976) dalam Putra dan Raharjo (2010), menjelaskan bahwa profitabilitas 

merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk 

mengungkapkan pertanggung-jawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga 

semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Manajemen berhak 

untuk melakukan kegiatan CSR dan melaporkannya terhadap para pemegang 

saham. Bowman dan Haire (1976) dalam fahrizqy (2010) mengemukakan  

kepekaan sosial membutuhkan gaya managerial yang sama sebagaimana yang 

diperlukan untuk dapat membuat perusahaan menguntungkan (profitable), 

sehingga untuk meningkatkan laba, maka manajemen perlu untuk melakukan 

kegiatan CSR, hal ini berarti terjadi hubungan  positif antara kegiatan sosial 

perusahaan dan profitabilitas yang dihasilkan perusahaan. 
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Berbeda dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005), menyatakan bahwa 

berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara 

profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, bahwa ketika 

perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) 

menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi 

tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas 

rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “goodnews” 

kinerja perusahaan, misalnya dalam lingkup sosial, dan dengan demikian investor 

akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Sehingga menurut pendekatan teori 

diatas, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.  

Wulandari (2010) dan Fahrizqy (2010) berhasil menemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Namun beberapa penelitian tidak berhasil menemukan hubungan 

antara profitabilitas dengan pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan 

(Sembiring (2005); Irawati (2011)).  

Dengan tidak adanya suatu sifat kekonsistenan dari teori maupun hasil 

penelitian sebelumnya, peneliti berupaya untuk menguji kembali pengaruh 

profitabilitas terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan di Perusahaan 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. maka hipotesis yang diajukan: 

   :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan 

CSR 
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2.4.3  Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan CSR 

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan 

informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara umum perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil. Dalam teori 

agensi, terdapat dua macam pihak dalam sebuah organisasi atau perusahaan, yakni 

agen dan principal, dalam sebuah perusahaan besar, terdapat banyak agen yang 

bekerja, sehingga resiko konflik yang muncul akan semakin besar sehingga 

beresiko meningkatkan biaya keagenan. Marwata (2001) dalam Fahrizqy (2010), 

mengemukakan dalam teori agensi, perusahaan besar memiliki biaya keagenan 

yang lebih besar dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu, untuk mengurangi 

biaya keagenan, principal akan berusaha menekan para agen untuk 

mengungkapkan sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan 

perusahaan, diantaranya adalah informasi tentang pertanggungjawaban sosial 

perusahaan.  

Perusahaan besar akan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang 

lebih banyak dari pada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan selalu 

menghindari biaya politis yang besar, yakni biaya yang dibebankan kepada 

perusahaan yang berasal dari luar organisasi dan bukan menjadi kehendak dari 

perusahaan tersebut, Hasibuan (2001) dalam Fahrizqy (2010), berpendapat bahwa 

pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi 

perusahaan. Dengan kata lain, apabila perusahaan mengungkapkan tanggung 

jawab sosial, maka hal ini akan dapat mengurangi biaya politis yang mungkin 

akan timbul dari tuntutan masyarakat. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Fahrizqy (2010), 

Wulandari (2010), Putra dan Rahardjo (2010), Irawati (2010) Kamil dan 

Herusetya (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian yang diungkapkan oleh 

Anggraini (2006) tidak dapat menemukan adanya hubungan antara ukuran 

peusahaan dengan pengungkapan CSR. 

Berdasarkan teori agensi maka hipotesis ketiga yang diuji dalam penelitian 

ini ditulis dalam bentuk alternatif: 

  : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan CSR 

2.4.4  Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Luas Pengungkapan 

CSR 

Dewan Komisaris terpilih dalam RUPS yang diselenggarakan oleh 

perusahaan dan dipilih oleh para pemegang saham, hal ini dapat diartikan bahwa 

komisaris merupakan wakil para shareholders yang bertugas untuk mengawasi 

jalannya pengelolaan perusahaan. Mulyadi (2002), mengatakan Dewan komisaris 

adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan 

terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan 

oleh manajemen (Direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah 

manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan. 
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Sebagai pengawas tertinggi pada perusahaan, secara teori, dewan 

komisaris merupakan pelaksana tertinggi perusahaan dan dapat turut 

campurtangan secara langsung dalam pengungkapan tanggung jawab perusahaan. 

(Gray et al.(1988) dalam Anggraini, (2006)). Dengan mengungkapkan informasi 

sosial perusahaan, image perusahaan akan semakin baik. Pada dasarnya, para 

shareholder yang diwakili oleh dewan komisaris menginginkan profitabilitas yang 

tinggi dari perusahaan, sehingga diharapkan dengan pengungkapan ini, maka 

image perusahaan akan meningkat dan hal ini juga akan menaikkan profitabilitas 

perusahaan. 

Proporsi Dewan Komisaris cukup menentukan pengaruhnya terhadap 

pengungkapan sosial perusahaan. Beasly (2001) dalam Fahrizqy (2010), 

menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris maka akan 

semakin mudah mengendalikan Chief Eexecutive Officer (CEO) dan monitoring 

yang dilakukan akan semakin efektif. Dengan demikian, semakin besar jumlah 

dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO untuk 

mengungkapkan informasi sosial perusahaan. 

Dewan komisaris merupakan dewan yang dibentuk shareholders dan 

menjadi wakil shareholder dalam jajaran manajemen perusahaan sebagai 

pengawas operasional. Dengan wewenang yang dimiliki, maka dewan komisaris 

dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keputusan yang diambil 

oleh manajemen. Hal ini berarti dewan komisaris juga dapat memiliki peran 

dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban perusahaan. Hal ini sejalan 
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dengan penelitian Sembiring (2005) yang menunjukan hasil bahwa proporsi 

dewan komisaris mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis keempat yang diuji dalam 

penelitian ini ditulis dalam bentuk alternatif:  

  :  Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan CSR 

2.4.5 Penelitian terdahulu  

Sembiring (2005) melakukan penelitian dengan judul Karakteristik 

Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris Pada 

Perusahaan yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta. Karakteristik perusahaan dalam 

penelitian ini terdiri atas ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe industri, ukuran 

dewan komisaris dan leverage. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris dan tipe industri mempengaruhi 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. 

Anggraini (2006) melakukan penelitian dengan judul Pengungkapan 

Informasi Sosial Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada 

Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi dalam penelitian ini terdiri atas kepemilikan manajemen, laverage, 

ukuran perusahaan, dan tipe industri. Penelitian ini menemukan bahwa 

kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. 
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Fahrizqy (2010) melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Corporate social responsibility (CSR) Dalam 

Laporan Tahunan Perusahaan, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penelitian 

ini terdiri atas ukuran perusahaan, profatibilitas, leverage, dan ukuran dewan 

komisaris. Penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan berpengaruh secara signifikan, sedang leverage dan ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh signifikan. 

Wulandari (2010) melakukan penelitian dengan judul Analisis Factor 

Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Dalam 

Official Website Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung jawab Sosial antara 

lain leverage, ukuran perusahaan, kedekatan konsumen, kepemilikan manajemen, 

profitabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa leverage, ukuran perusahaan, 

kedekatan konsumen, kepemilikan manajemen, profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Putra dan Rahardjo (2010)  melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate social responsibility 

(CSR), karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ukuran Dewan 

Komisaris, Tipe industri, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Saham 

Asing, Kepemilikan Saham Publik. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa tipe 

industri, ukuran perusahaan, kepemilikan saham asing, yang memiliki dampak 

signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan 
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ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kepemilikan saham publik tidak 

berpengaruh secara signifikan. 

Irawati (2011) melakukan penelitian dengan judul pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial (social 

disclosure) pada perusahaan real estate and property di bursa efek indonesia. 

karakteristik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  leverage, ukuran 

perusahaan, kedekatan konsumen, kepemilikan manajemen, profitabilitas. Dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan yang berpengaruh 

signifikan terhadap luas pengungkapan pertanggungjawaban sosial (social 

disclosure) sedangkan yang lain tidak berpengaruh secara signifikan. 

Tamba (2011) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Struktur 

Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi 

Empiris Pada Perusahaan Manufacturing Secondary Sectors yang Listing Di Bei 

Tahun 2009). Veriabel independen yang digunakan untuk penelitian ini antara lain 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing. Hasil dari 

penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan asing memiliki efek positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajemen tidak memiliki efek positif dan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Kamil dan Herusetya (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan Corporate 

Social Responsibility. Karakteristik perusahaan yang dimaksud dalam penelitian 
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ini antara lain profitabilitas, likuiditas, solfabilitas, ukuran perusahaan. Dari 

penelitian ini dapat di simpulkan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh 

positif terhadap tingkat pengungkapan CSR pada pelaporan keuangan. Namun 

profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas tidak terbukti berpengaruh pada 

pengungkapan CSR. 

2.5 Kerangka pemikiran 

Jensen & Meckling, (1976) dalam Anggraini (2006) mengemukakan teori 

keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi 

akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan 

dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Pendapat lain mengatakan bahwa 

semakin tinggi leverage, kemungkinan besar perusahaan akan mengalami 

pelanggaran terhadap kontrak utang pada masa mendatang. Scott (2000), 

menyampaikan pendapat yang mengatakan bahwa semakin tinggi leverage 

kemungkinan besar perusahaan akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak 

utang, maka manajer akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi 

dibandingkan laba dimasa depan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

rasio leverage berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan CSR. 

Menurut Heinze (1976) dalam Putra dan Raharjo (2010), menjelaskan 

bahwa profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggung-jawaban sosial kepada 

pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka 

semakin besar pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Sehingga menurut pendekatan teori diatas, profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR.  

Marwata (2001) dalam Fahrizqy (2010), mengemukakan dalam teori 

agensi, perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada 

perusahaan kecil. Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya keagenan, principal 

akan berusaha menekan para agen untuk mengungkapkan sebanyak-banyaknya 

informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Disisi lain, Hasibuan (2001) dalam 

Fahrizqy (2010), berpendapat bahwa pengungkapan sosial yang lebih besar 

merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan. Dengan kata lain, apabila 

perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial, maka hal ini akan dapat 

mengurangi biaya politis yang mungkin akan timbul dari tuntutan masyarakat. 

Oleh karena itu, semakin besar jumlah aset yang dimiliki perusahaan, semakin 

besar pula kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan. Menurut pendekatan teori 

diatas, jumlah aset berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Gray et al.(1988) dalam Anggraini, (2006) mengungkapkan, sebagai 

pengawas tertinggi pada perusahaan, secara teori, dewan komisaris merupakan 

pelaksana tertinggi perusahaan dan dapat turut campurtangan secara langsung 

dalam pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Beasly (2001) dalam Fahrizqy 

(2010), menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota Dewan Komisaris 

maka akan semakin mudah mengendalikan Chief Eexecutive Officer (CEO) dan 

monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dengan wewenang yang 

dimiliki oleh dewan komisaris tersebut, maka dewan komisaris berhak 

memerintahkan manajemen untuk melaksanakan kegiatan CSR, demi menjaga 
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image perusahaan dimata para stakeholder yang lain. Menurut pendekatan teori 

diatas, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Berdasarkan analisis yang terdapat dalam landasan teori dan penelitian 

terdahulu yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR, 

maka peneliti menetapkan empat faktor diteliti, yakni leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris. Maka, dibuat model penelitian 

seperti pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 

Leverage

(X1)

Profitabilitas

(X2)

Ukuran Dewan Komisaris

(X4)

Ukuran Perusahaan

(X3)

Jenis Pengungkapan CSR

(Y)

H1 (-)

H2 (+)

H3 (+)

H4 (+)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Populasi dan Sampel  

3.1.1 Populasi 

Populasi menurut Indriantoro dan Supomo (1999), yaitu “Sekelompok 

orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu”. 

Menurut sugiyono (2005) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan laporan tahunan 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 sampai tahun 

2012. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999:115), “Sampel merupakan 

sebagian dari elemen-elemen populasi”. Dari kutipan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa dalam suatu penelitian, kita tidak harus meneliti keseluruhan populasi yang 

ada, namun kita dapat mengambil beberapa elemen populasi untuk mewakili 

keseluruhan populasi yang ada. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik sampling non 

probabilitas dengan menggunakan purposive sampling, menurut Sugiyono (2007), 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu. Dalam penelitian ini pertimbangan atau kriteria sampel yang digunakan 

harus memenuhi beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-

2012. 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan di website Bursa Efek 

Indonesia pada periode penelitian secara berturut-turut, dan 

menyediakan laporan tahunan lengkap selama periode penelitian tahun 

2010-2012. 

3. Perusahaan yang memiliki data variabel independen yang lengkap 

yang terdapat dalam ICMD. 

4. Perusahaan secara berturut-turut melaporkan laporan 

pertanggungjawaban sosial pada laporan tahunan perusahaan pada 

tahun 2011 sampai tahun 2012.  

3.2  Data Penelitian  

3.2.1  Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data laporan 

tahunan perusahaan tahun 2011-2012 dan Indonesia Capital Market Directory 

(ICMD) yang ada dalam pojok BEI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode studi dokumentasi, dengan mendapatkan data berupa laporan tahunan 
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yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tahun 2011 - 2012. Data 

tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id, 

pojok BEI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan 

Indonesia Capital Market directory (ICMD). 

3.3  Variabel Penelitian  

3.3.1 Variabel Dependen : Luas Pengungkapan CSR 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai tahun 2012. Variabel 

ini dihitung dengan menggunakan metode content analysis dengan menggunakan  

cheklist. Metode ini sama dengan metode penelitian yang digunakan oleh 

Sembiring (2005), Anggraini (2006) dan Irawati (2011). Metode ini memberikan 

skor 1 bila item pengungkapan yang diharapkan untuk diungkapkan ada pada 

laporan tahunan perusahaan. Jika item yang diharapkan tidak ada, maka akan 

diberi skor 0. Selanjutnya untuk menghitung indeks pengingkapan tanggung 

jawab sosial (CSRDI), mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Irawati (2011). 

Rumus perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah sebagai berikut: 

CSRDI =  
 

 
        (3.1) 

Dimana: 

CSRDI  :Corporate social responsibility disclosure index 

perusahaan 

X  : Jumlah item yang diungkapkan 

n  : Jumlah total item pengungkapan yang diharapkan. 
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Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan sosial perusahaan 

dalam daftar yang berisi item-item pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

Global Reporting Initiative (GRI) yang berjumlah 79 item pengungkapan. 

3.3.2 Variabel independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, 

ukuran perusahaan, dan jumlah ukuran Dewan Komisaris. 

3.3.2.1 Leverage (  ) 

Leverage adalah rasio untuk mengetahui gambaran struktur modal yang 

dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini juga bisa digunakan untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban bila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. Dalam penelitian sebelumnya, Sembiring (2004), Fahrizqy (2010), 

dan Irawati (2011) menggunakan Debt To Equity Ratio (DER) dalam mengukur 

tingkat rasio leverage, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Debt To 

Asset Ratio (DAR) dengan rumus : 

DAR = 
               

                
     (3.2) 

3.3.2.2 Profitabilitas (  ) 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. 

Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu 

earning per share (Sembiring, 2005; Irawati, 2011). Net profit margin 

(Anggraeni, 2006). Return on asset (Fahrizqy, 2010). Dalam penelitian ini, 
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indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan ini adalah 

Return on asset (ROA). Return on asset (ROA) merupakan ukuran efektifitas 

perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Dalam pengukuran ROA, peneliti menggunakan rumus: 

ROA =  
                         

                       
    (3.3) 

3.3.2.3 Ukuran perusahaan (   ) 

Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian dari besar kecilnya 

perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara 

diantaranya total pekerja (Sembiring, 2005), kapitalisasi pasar (Anggraini, 2006) 

serta log total aktiva (Fahrizqy, 2010; Irawati 2011). Penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Fahrizqy (2010) serta Irawati (2011) dengan menggunakan log 

total aktiva. Adapun rumus yang digunakan dalam mengukur ukuran perusahaan 

adalah : 

SIZE = log Total Aktiva Perusahaan    (3.4) 

 

 

3.3.2.4 Ukuran dewan komisaris (   )  

Ukuran Dewan Komisaris (UDK) yang dimaksud di sini adalah banyaknya 

jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan 

Komisaris dalam penelitian ini adalah konsisten dengan Sembiring (2005), 

Fahrizqy (2010) yaitu dilihat dari banyaknya jumlah anggota Dewan Komisaris 

perusahaan. Adapun rumus yang digunakan adalah: 

UDK = ∑                            (3.5) 
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3.4  Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

3.4.1 Analisis regresi linier berganda  

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang menggunakan teknik 

kuantitatif dengan bantuan statistik dan cara perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS 20. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan variabel independennya adalah indeks 

pengungkapan CSR. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara 

keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

CSRDI =   +     +      +      +      + e   (3.6) 

Dimana : 

CSRDI  : Indeks pengungkapan CSR 

    : Konstanta 

    : Leverage 

    : Profitabilitas 

    : Ukuran Perusahaan 

    : Ukuran dewan komisaris 

  ...    : Koefisien   ...   

e  : Error 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier berganda (multiple regresion) dapat disebut sebagai 

model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi yang kemudian 

disebut dengan asumsi klasik. Ada empat pengujian yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastitas 

dan uji autokorelasi. 
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3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Latan, 2013). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak mengunakan analisis statistik one sample 

kolmogorov-smirnov test. 

Uji normalitas one sample kolmogorov-smirnov test ini membandingkan 

Asymptotic Significance dengan α = 5%. Dasar penarikan kesimpulan adalah data 

dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Asymptotic Significance> 0,05. Bila 

Asymptotic Significance<0.05 , maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini 

tidak terdistribusi normal. 

3.4.2.2 Uji Heterokedastitas  

Menurut Latan (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 1 

pengamat ke pengamat yang lain. Jika varian dari residual 1 pengamat ke 

pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. 

Salah satu cara untuk menditeksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan uji statistik Glejser. Dasar penarikan kesimpulan adalah data 
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dikatakan berdistribusi normal apabila nilai Significance > 0,05. Bila Significance 

< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa data penelitian ini tidak memenuhi asusmsi 

klasik Heterokedastitas. 

3.4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau 

hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model 

regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk menguji 

adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar 

variabel dan perhitungan nilai tolerance serta Variance Inflation Factor (VIF). 

Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF lebih 

besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel 

independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada data observasi satu pengamatan ke pengamatan 

yang lainnya dalam model regresi linier. Model regresi yang baik adalah yang 

tidak terjadi korelasi. 

Dalam mendeteksi apakah terjadi autokorelasi, peneliti menggunakan uji 

statistik Durbin Watson. Dalam statistik ini dikatakan tidak terdapat autokorelasi 

jika statistik uji dw memiliki nilai yang lebih dari du dan kurang dari 4-du. 
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3.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

3.5.1 Uji T 

Menurut Latan (2013), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.5.2 Uji F 

Menurut Latan (2013) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 
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menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagi berikut : 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel 

independentersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3.5.3 Goodness of fit (   ) 

Koefisien Determinasi (  ) dilakukan untuk melihat seberapa besar 

variasi variabel-variabel independen secara bersama mampu memberi penjelasan 

terhadap variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 

dan 1 (0≤  ≥1). Nilai    yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variasi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah semua perusahaan 

sama yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai 2012. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perusahaan yang sama dikarenakan 

untuk dapat memberikan gambaran tentang perkembangan pelaporan CSR dari 

tahun ke tahun dalam perusahaan yang sama. 

Dalam penelitian ini objek penelitian dipilih dengan metode purposive 

sampling dengan menggunakan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Objek 

penelitian dipilih bagi perusahaan yang mengeluarkan annual report dalam daftar 

yang terdapat pada website BEI. Berdasarkan metode purposive sampling 

diperoleh sebanyak 124 sampel dari 62 perusahaan yang terdaftar dalam BEI, 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 

Daftar Objek Penelitian 

Tahun data 2011 2012 

Jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEI 
428 446 

Perusahaan yang tidak 

memiliki data variabel 

independen yang lengkap 

(68) (71) 

Perusahaan tidak secara 

berturut-turut melaporkan 

laporan 

pertanggungjawaban sosial 

pada laporan tahunan 

perusahaan serta data rusak 

pada tahun penelitian. 

(298) (313) 

Jumlah total perusahaan 

sampel 
62 62 

Sumber: data diolah 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data diambil pada bulan meret 2013, 

dan peneliti tidak memasukan perusahaan yang termasuk dalam golongan banking 

dan financial, hal ini peneliti tidak dapat menemukan rasio leverage perusahaan 

tersebut, ini disebabkan perbedaan karakteristik antara perusahaan banking dan 

financial dengan perusahaan-perusahaan lain mengenai hutang perusahaan.  

4.2. Hasil Analisis 

4.2.1 Analisis deskriptif statistik  

Sebanyak empat variabel digunakan sebagai predictor dalam penelitian 

ini. Deskripsi dari masing-masing variabel penelitian diperoleh sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Deskripsi Statistik 

 
Jumlah 

Sampel 

Nilai 

Minimum 

Nilai 

Maksimum 

Rata-rata Nilai 

Standart 

deviasi Nilai Std. Error 

Lev 124 0,04 0,98 0,4672 0,01887 0,21017 

Prov 124 -0,75600 0,54200 0,0749121 0,01302484 0,14503848 

Size 124 4,02457 8,26072 6,5498353 0,06430318 0,71604996 

Udk 124 2 13 4,66 0,172 1,916 

Csrdi 124 0,13920 0,75950 0,3527960 0,01018072 0,11336772 

Nilai validitas 124 
     

 

Sumber : data diolah 

 

Tabel di atas menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian 

pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, 

mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari 

selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. 

Variabel leverage yang diukur dengan DAR atau perbandingan antara total 

hutang dibanding dengan total aset menunjukkan rata-rata sebesar 0,467. Hal ini 

berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata memiliki hutang sebesar 46,7% dari 

seluruh aset perusahaan. Nilai leverage minimum diperoleh sebesar 0,4 atau 

terdapat hutang sebesar 4% dari seluruh aset perusahaan dan leverage terbesar 

adalah sebesar 0,98 atau terdapat hutang sebesar 98% dari seluruh aset 

perusahaan. 
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Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA menunjukkan rata-rata 

sebesar 0,074. Hal ini berarti bahwa perusahaan sampel rata-rata mampu 

menghasilkan laba bersih hingga 7,4% dari total aset yang dimiliki perusahaan. 

Nilai profitabilitas minimum diperoleh sebesar -0,756 atau terdapat kerugian 

hingga mencapai 75,6% dari seluruh nilai aset perusahaan, dan profitabilitas 

maksimum adalah sebesar 0,542. Hal ini berarti perusahaan dapat menghasilkan 

laba bersih hingga 54,2% dari total aset yang dimiliki perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset menunjukkan 

rata-rata sebesar Rp 10.954.635,75 juta. Nilai minimum menunjukkan sebesar Rp 

1.634,00 juta dan nilai maksimum menunjukkan sebesar Rp 182.274.000,00 juta. 

Aset yang semakin besar menunjukkan lebih banyaknya sumber-sumber aset yang 

dimiliki perusahaan, sehingga dimungkinkan akan menambah sumber-sumber 

pengungkapan yang dapat diberikan perusahaan.  

Jumlah ukuran Dewan Komisaris dari perusahaan-perusahaan sampel 

diperoleh rata-rata sebesar 4,66. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata Dewan 

Komisaris perusahaan sampel berjumlah 5 orang. Keberadaan Dewan Komisaris 

dapat mengontrol manajemen. Jumlah ukuran Dewan Komisaris terkecil adalah 

sebanyak 2 orang dan terbesar adalah 13 orang. 

Indeks pengungkapan sosial (CSR) yang diukur dengan 79 item 

pengungkapan diperoleh rata-rata sebesar 0,352 atau 35,2%. Hal ini berarti bahwa 

dalam satu periode dalam annual report, perusahaan telah mengungkapkan 

sebanyak 35,2% atau sekitar 27 dalam annual report mengenai pengungkapan 

sosial yang dilakukan perusahaan. Indeks pengungkapan terkecil adalah hanya 
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sebesar 0,139 atau 13,9% dan indeks pengungkapan terbesar adalah sebesar 0,759 

atau sebesar 75,9%. Apabila dibandingkan untuk besarnya jumlah luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk setiap tahunnya maka 

akan didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Perkembangan Jumlah Pengungkapan 

Tahun Jumlah Pengungkapan 

Index 

pengungkapan 

per perusahaan 

2011 1669 34% 

2012 1757 35,8% 

Sumber: Data diolah 

4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 

regresi linier berganda. Pada analisis regresi linier berganda terdapat 4 asumsi 

yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu asumsi normalitas, asumsi 

heterokedastisitas, asumsi multikolinieritas, dan autokorelasi.  

4.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

  Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika galat atau 

residual yang disebabkan oleh model regresi berdistribusi normal. Untuk menguji 

asumsi ini dapat digunakan metode uji statistik yaitu menggunakan uji 

Kolmogorov Smirnov. Berikut hasil uji Kolmogorov Smirnov. 
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Tabel 4.4 

Tabel  Uji Asumsi Normalitas 

Statistik Uji Nilai Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,242 
Menyebar Normal nilai probabilitas 0,091 

Sumber: Data diolah 

 Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov Z di atas, didapatkan nilai 

probabilitas sebesar 0,091 dimana nilai tersebut lebih besar daripada α = 0,05. 

Dari pengujian tersebut ditunjukkan bahwa galat atau residual memiliki distribusi 

normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas galat telah 

terpenuhi. 

4.2.2.2 Uji Asumsi Heterokedastisitas 

 Pengujian asumsi heterokedastisitas pada penelitian menggunakan uji 

Glejser dimana bekerja dengan meregresikan nilai mutlak dari galat atau residual 

terhadap variabel independen x. Hasil uji Glejser adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Tabel  Hasil Uji Glejser 

Variabel Independent statistik t 

nilai 

probabilitas 

Leverage 0.522 0,603 

Profitabilitas 0.738 0,462 

Ukuran Perusahaan 0.452 0,652 

Ukuran Dewan Komisaris 1,213 0,228 

 Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel hasil uji Glejser didapatkan bahwa memiliki nilai probabilitas 

di atas α = 0,05. Sehingga dapat diatikan setiap variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai mutlak dari residual hasil regresi sehingga dikatakan 

bahwa tidak terjadi pelanggaran pada asumsi heterokedastisitas. 
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4.2.2.3 Uji Asumsi Multikolinieritas 

Pengujian asumsi multikolinieritas menggunakan kriteria Variance 

Inflation Factor (VIF) di mana jika VIF pada salah satu variabel penjelas lebih 

dari 10 maka terindikasi terdapat multikolinieritas. Hasil uji asumsi 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Tabel Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel Independent VIF 

Leverage 1,109 

Profitabilitas 1,133 

Ukuran Perusahaan 1,010 

Ukuran Dewan Komisaris 1,043 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan Tabel didapatkan semua variabel independent memiliki nilai VIF 

yang kurang dari 10 sehingga dikatakan tidak terjadi multikolinieritas pada model 

regresi ini. 

4.2.2.4 Uji Asumsi Autokorelasi 

Uji asumsi autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu 

periode seblumnya. Pada model regresi diharapkan tidak terdapat autokorelasi 

atau non autokorelasi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi adalah menggunakan 

statistik Durbin Watson. 

Tabel 4.7 

Tabel Hasil Uji Asumsi Autokorelasi 

Model dw dl Du 4-du 

1 1,967 1,571 1,780 2,220 

Sumber: Data diolah 



57 
 

 

Model regresi dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika statistik uji dw memiliki 

nilai yang lebih dari du dan kurang dari 4-du. Berdasarkan tabel di atas didapatkan 

bahwa nilai du<dw<4–du maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 

4.2.3 Hasil Analisis Regresi Berganda 

4.2.3.1 Pembentukan Model Regresi 

 Analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang 

berpengaruh nyata terhadap indeks pengungkapan CSR. Berdasarkan hasil 

pengolahan data dengan menggunakan software SPSS 2.0 didapatkan ringkasan 

hasil analisis regresi seperti pada tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Tabel Ringkasan Hasil Analisis Regresi 

Variabel 
Koefisien 

β 

Standar

dized β 
thitung 

nilai 

probabilitas 
Keterangan 

Konstanta 0,209  6,075 0,000 Signifikan 

Leverage 0,089 0,165 1,926 0,057 
Tidak 

Signifikan 

Profitabilitas 0,003 0,341 3,936 0,000 Signifikan 

Ukuran Perusahaan 0,004 0,112 1,370 0,173 
Tidak 

Signifikan 

Ukuran Dewan 

Komisaris 
0,015 0,248 2,995 0,003 Signifikan 

α = 0,05 

R
2
 = 0,212 

Adjusted R
2
                     = 0,186 

F-hitung                           = 8,007 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan pada tabel ringkasan hasil analisis regresi maka didapatkan model 

regresi: 
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CSRDI =0,209+0,089X1 + 0,003X2 + 0,004X3 + 0,015 X4  

dimana : 

CSRDI  : Indeks pengungkapan CSR 

    : Leverage 

    : Profitabilitas 

    : Ukuran Perusahaan 

    : Ukuran dewan komisaris 

 

1. β1 = 0,089 

Koefisien regresi ini menunjukkan tanda positif yang berarti bahwa jika 

leverage meningkat sebesar 1 satuan maka nilai indeks pengungkapan CSR 

akan naik sebesar 0,089 

2. β2 = 0,003 

Koefisien regresi untuk profitabilitas sebesar 0,003. Hal ini berarti jika 

profitabilitas meningkat 1 % maka indeks pengungkapan CSR akan bertambah 

sebesar 0,003.  

3. β3 = 0,004 

Koefisien regresi ini menunjukkan tanda positif yang berarti ukuran perusahan 

berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR. Jika ukuran 

perusahaan bertambah 1 satuan maka indeks pengungkapan CSR akan 

meningkat sebesar 0,004. 

4. β4 = 0,015 

Koefisien regresi ini bertanda positif yang berarti ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR. Nilai 0,043 berarti 
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jika ukuran dewan komisaris meningkat sebesar 1 satuan maka indeks 

pengungkapan CSR akan meningkat sebesar 0,015. 

4.2.3.2 Uji Hipotesis Koefisien Model Regresi 

Kemudian untuk mengetahui apakah variabel-variabel berpengaruh nyata 

secara bersama maupun individu maka diuji hipotesis koefisien regresi secara 

simultan dan parsial. Pengujian model regresi secara simultan dilakukan dengan 

menggunakan uji F atau ANOVA dan pengujian model regresi secara parsial 

dilakukan dengan uji t. 

A. Uji Model Regresi Secara Simultan 

Pengujian secara simultan dilakukan untuk menunjukkan apakah semua 

variabel yang digunakan dalam model regresi mempengaruhi secara signifikan 

terhadap indeks pengungkapan CSR. Semua variabel tersebut diuji secara serentak 

dengan uji F atau ANOVA menggunakan bantuan software SPSS, kemudian 

didapatkan hasil uji hipotesis simultan dengan menggunakan uji F adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.9 

Tabel  Uji Hipotesis Model Regresi Secara Simultan 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : βi = 0 (tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara X1, X2, X3, X4 terhadap indeks pengungkapan 

CSR ) 

Ha : βi ≠ 0 (terdapat pengaruh yang signifikan antara 

X1, X2, X3,X4 terhadap indeks pengungkapan CSR ) 

F = 8.007 

nilai 

probabilitas = 

0,000 

α = 0,05 

Tolak H0 

Sumber: Data diolah 

Pada tabel di atas didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Jika nilai 
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probabilitas dibandingkan dengan α = 0,05 maka nilai probabilitas kurang dari α 

= 0,05. berdasarkan perbandingan tersebut dapat diambil keputusan H0 ditolak 

pada taraf α = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan secara simultan antara leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

ukuran Dewan Komisaris. 

B. Uji Model Regresi Secara Parsial 

Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terhadap indeks 

pengungkapan CSR atau tidak. Untuk menguji pengaruh tersebut digunakan uji t, 

yakni dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel atau nilai probabilitas 

dengan α. t tabel didapatkan dari software Ms. Excel dengan alpha yang 

digunakan 0,05 dan derajat bebas yang digunakan adalah derajat bebas galat yaitu 

bernilai 94. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh 

signifikan jika thitung > ttabel atau nilai probabilitas < α = 0,05. Pengujian model 

regresi secara parsial adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Leverage (X1) 

Berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi, pengujian hipotesis 

koefisien regresi variabel leverage (X1) dapat dituliskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 

Tabel  Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Leverage (X1) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (Variabel leverage  (X1) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR ) 

Ha : β1 ≠ 0 (Variabel leverage  (X1) 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR) α = 0.05 

nilai 

probabilitas = 

0,057 

α = 0,05 

Terima H0 

Sumber: Data Sekunder Yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai statistik uji t lebih 

kecil daripada ttabel dan juga nilai probabilitas 0,057 lebih besar dari pada α = 

0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima atau H1 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel leverage (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap indeks pengungkapan CSR. 

b. Variabel Profitabilitas (X2) 

Berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi, pengujian hipotesis 

koefisien regresi Variabel profitabilitas (X2) dapat dituliskan sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Tabel  Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Profitabilitas (X2) 

Hipotesis Nilai Keputus

an 

H0 : β1 = 0 (Variabel profitabilitas (X2) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR ) 

Ha : β1 ≠ 0 (Variabel profitabilitas (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR) 

α = 0,05 

nilai 

probabilitas = 

0,000 

α = 0,05 

Tolak H0 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 

lebih kecil daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak atau 

H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (X2) 

berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan CSR. 

c. Variabel Ukuran Perusahaan (X3) 

Berdasarkan tabel ringkasan hasil analisis regresi, pengujian hipotesis 

koefisien regresi Variabel ukuran perusahaan (X3) dapat dituliskan sebagai berikut 

: 
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Tabel 4.12 

Tabel  Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Ukuran Perusahaan (X3) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (Variabel ukuran perusahaan (X3) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR ) 

Ha : β1 ≠ 0 (Variabel ukuran perusahaan (X3) 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR) 

α = 0,05 

nilai 

probabilitas = 

0,173 

α = 0,05 

Terima H0 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 0,173 

lebih besar daripada α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima atau 

H1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan (X3) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan CSR. 

d. Variabel Ukuran Dewan Komisaris (X4) 

Hipotesis variabel Dewan Komisaris (X4) dapat dituliskan pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.13 

Tabel Uji Hipotesis Koefisien Regresi Variabel Ukuran Dewan Komisaris 

(X4) 

Hipotesis Nilai Keputusan 

H0 : β1 = 0 (Variabel ukuran dewan komisaris (X4) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR ) 

Ha : β1 ≠ 0 (Variabel ukuran dewan komisaris (X4) 

berpengaruh signifikan terhadap indeks 

pengungkapan CSR) 

α = 0,05 

nilai 

probabilitas = 

0,000 

 

Tolak H0 

Sumber: Data diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 

lebih kecil dari α = 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak atau H1 

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris 

(X4) berpengaruh signifikan terhadap indeks pengungkapan CSR. 

4.2.4 Koefisien Determinasi 

Nilai R
2
 merupakan koefisien determinasi yang berfungsi mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan keragaman variabel 

dependen (Y) dan koefisien determinasi yang didapatkan adalah sebesar 0,212. 

Artinya model regresi yang didapatkan dapat menerangkan 21,2% keragaman 

variabel indeks pengungkapan CSR (Y). Sisanya sebesar 78,8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

4.3  Interpretasi hasil 

Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan 
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batasan dan norma-norma masyarakat sedangkan teori stakeholders 

mengemukakan bahwa perusahaan haruslah bertanggungjawab terhadap para 

stakeholder, sehingga dalam pelaksanaan teori tersebut, kemudian muncul suatu 

gagasan tentang CSR, selain untuk kepentingan para stakeholders, CSR juga 

dapat membantu sebuah perusahaan untuk membuktikan bahwa perusahaan 

tersebut juga beroperasi sesuai dengan batasan dan norma-norma yang ada dalam 

masyarakat. 

Gambaran tentang luas pengungkapan CSR dari tahun 2011 sampai 

dengan 2012 dapat dilihat pada tabel 4.3, dalam pengungkapannya  terjadi 

peningkatan pada tahun 2012. Hal ini desebabkan oleh adanya Peraturan Presiden 

Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan 

terbatas, yakni setiap perusahaan wajib mengangarkan dana untuk kegiatan CSR, 

sehingga dalam operasionalnya, anggaran CSR tersebut telah terbagi menjadi 

beberapa kegiatan CSR, sehingga dapat meningkatkan jangkauan kegiatan CSR. 

Tidak hanya dalam bidang sosial, namun juga dalam bidang energi, kesehatan 

karyawan dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji berbagai macam variabel yang 

mempengaruhi luas pengungkapan CSR yakni leverage, profitabilitas, ukuran 

perusahaan serta ukuran Dewan Komisaris. Penjelasan dari masing-masing 

variabel akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Pengaruh leverage terhadap luas pertanggungjawaban sosial perusahaan 

Rasio leverage adalah sebuah rasio dimana menghitung proporsi hutang 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan 
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tersebut. Sehingga menurut teori agensi, semakin tinggi rasio hutang (leverage) 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut maka semakin rendah luas pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dalam tabel 4.10, terlihat bahwa dengan α 

= 0,05 diperoleh signifikansi sebesar 0,057, sehingga hal ini menggambarkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan ada 

hubungan negatif antara leverage dengan luas pengungkapan CSR, sehingga besar 

kecilnya sebuah rasio leverage perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini diduga dengan adanya undang-undang 

nomor 40 tahun 2007, maka setiap perusahaan akan merasa bahwa mereka juga 

mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan para debitur 

perusahaan tidak memperdulikan adanya kegiatan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan, sehingga rasio kepemilikan hutang tidaklah berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sembiring (2005), Anggreini 

(2006), Fahrizqy (2010), Irawati (2011), yang tidak menemukan sebuah hasil 

yakni terdapat hubungan signifikan antara tingkat leverage perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. 

2.  Pengaruh Profitabilitas terhadap luas pertanggungjawaban sosial 

perusahaan 

Rasio profitabilitas merupakan sebuah rasio yang mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam penggunaan aset yang 
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dimiliki. pada teori legitimasi, perusahaan akan secara terus menerus 

meningkatkan citra dimata publik dengan melaksanakan CSR dengan harapan 

dapat meningkatkan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Dalam tabel 4.11, 

terlihat bahwa dengan α = 0,05 diperoleh signifikansi sebesar 0,000, sehingga hal 

ini menggambarkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Dalam penelitian ini, teori yang menyatakan bahwa semakin banyak laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan maka semakin banyak bidang CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan terbukti. Perusahaan pada saat ini mempertimbangkan 

laba sebagai acuan untuk meningkatkan bidang CSR yang dilakukan.  

Hasil penelitian ini mendukung hubungan antara pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan yakni reaksi sosial 

memerlukan gaya manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang diperlukan 

untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Terpenuhinya 

tanggung jawab agen kepada prinsipal yaitu memperoleh keuntungan, 

memberikan keleluasan kepada manajemen perusahaan untuk melakukan CSR 

sebagai strategi menjaga hubungan baik dengan stakeholder lainnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fahrizqy (2010) dan 

Wulandari (2010) yang menemukan sebuah hasil yakni terdapat hubungan 

signifikan antara Profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.  
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3.   Pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pertanggungjawaban sosial 

perusahaan 

Ukuran perusahaan biasanya dipakai acuan untuk mengetahui banyak atau 

sedikit pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan. Dalam 

perusahaan besar, biasanya melakukan pengungkapan informasi yang lebih 

banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini terkait dengan biaya politis yang 

dihadapi oleh perusahaan, semakin banyak pengungkapan informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan maka semakin sedikit pula biaya politis yang akan 

ditanggung perusahaan dalam kemudian hari. Informasi yang diungkapkan bisa 

berupa laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan, sehingga semakin besar 

perusahaan tersebut, maka semakin besar laporan CSR yang diungkapkan oleh 

perusahaan tersebut. Dalam tabel 4.12, terlihat bahwa dengan α = 0,05 diperoleh 

signifikansi sebesar 0,173, sehingga hal ini menggambarkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Teori yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan tersebut, maka 

semakin besar laporan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan tidak terpenuhi. 

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring 

(2005), Anggreini (2006), Fahrizqy (2010) dan Irawati (2011). Dari hasil 

penelitian ini, teori stakeholders tidak dapat terpenuhi, dimana perusahaan besar 

biasanya akan lebih banyak menghasilkan laporan dari pada perusahaan kecil, 

untuk menghindari biaya politis. Luas pengungkapan tanggung jawab perusahaan 

tidak banyak mempengaruhi keharmonisan antara stakeholders dengan 
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perusahaan. Selain itu dengan adanya peraturan yang mengatur tentang kegiatan 

CSR, perusahaan yang memiliki aset yang kecil namun dalam segi operasionalnya 

bersentuhan langsung terhadap lingkungan dan masyarakat akan cenderung 

melaksanakan kegiatan CSR yang lebih banyak, hal ini dilakukan sebagai rasa 

tanggungjawab perusahaan, hal ini juga berbeda dengan perusahaan yang 

memiliki aset besar namun operasionalnya tidak bersentuhan dengan lingkungan, 

akan cenderung melakukan kegiatan CSR lebih sedikit.  

4.  Ukuran Dewan Komisaris terhadap luas pertanggungjawaban sosial 

perusahaan 

Dewan komisaris dalam tugasnya merupakan wakil dari para shareholders 

yang bertugas sebagai pengawas dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin 

banyak jumlah dewan komisaris, maka semakin ketat perusahaan tersebut dapat 

diawasi dalam operasionalnya. Shareholders pada dasarmya menginginkan laba 

yang maksimal, sehingga dewan komisaris yang merupakan perwakilan 

Shareholders dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan. 

Dalam tabel 4.13, terlihat bahwa dengan  α = 0,05 diperoleh signifikansi sebesar 

0,003, sehingga hal ini menggambarkan bahwa ukuran jumlah dewan komisaris 

berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Penelitian ini berhasil mendukung teori agensi, dimana para shareholders 

menginginkan image perusahaan menjadi lebih baik dengan mengungkapkan 

lebih banyak luas CSR yang dilakukan, terutama dalam bidang produk, karena 

produk yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Semakin tinggi kualitas 
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produk yang dihasilkan maka semakin banyak konsumen yang akan membeli 

barang dan semakin banyak laba yang dihasilkan. Selain itu, Dewan komisari juga 

berhasil menekan manajemen agar melakaukan kegiatan CSR tidak hanya pada 

segi kuantitas atau jumlah, namun juga jenis-jenis kegiatan CSR. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sembiring (2005), yang 

menemukan sebuah hasil yakni terdapat hubungan signifikan antara ukuran dewan 

komisaris perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan.  

Berdasarkan interpretasi hasil yang telah diungkapkan di atas, maka dapat 

diringkas dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Ringkasan hasil penelitian 

NO 
Variabel independen 

Variabel Dependen 

Informasi pertanggungjawaban Sosial 

1 Leverage X 

2 Profitabilitas √ 

3 Ukuran Perusahaan X 

4 Ukuran Dewan Komisaris √ 

Keterangan : 

√ = variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen 

atau hipotesis diterima. 

X = variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen atau hipotesis ditolak. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini diadakan untuk menguji beberapa faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab perusahaan antara lain faktor 

leverage, faktor provitabilias, faktor ukuran perusahaan, dan faktor ukuran dewan 

komisaris. Penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan perusahaan yang 

terdaftar dalam BEI pada tahun 2011 sampai dengan 2012. Penelitian ini 

mengambil sampel laporan tahunan perusahaan yang berjumlah 62 perusahaan 

dengan total sampel 124 laporan tahunan. 

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Secara parsial Rasio Leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap luas pengungkapan CSR.  

Hasil penelitian ini menolak hipotesis pertama yang menyatakan bahwa 

rasio leverage mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, sehingga rendah atau tingginya rasio leverage perusahaan tidak 

mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

diduga karena adanya undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga 

tingkat hutang yang dimiliki perusahaan tidaklah berpengaruh. 
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2. Secara parsial Rasio Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini menerima hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, Terpenuhinya tanggung jawab agen kepada 

prinsipal yaitu memperoleh keuntungan, memberikan keleluasan kepada 

manajemen perusahaan untuk melakukan CSR sebagai strategi menjaga 

hubungan baik dengan stakeholder lainnya. 

3. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini menolak hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap terhadap luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Hal ini diduga disebabkan oleh jenis kegiatan operasional 

perusahaan, perusahaan yang operasiolannya bersentuhan langsung dengan 

lingkungan akan cenderung melaksanakan kegiatan CSR yang lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang operasionalnya tidak bersentuhan 

langsung dengan lingkungan.  

4. Secara parsial ukuran Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas 

pengungkapan CSR. 

 Hasil penelitian ini menerima hipotesis keempat yang menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan 
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tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga perusahaan yang memiliki dewan 

komisaris yang banyak akan cenderung melakukan lebih banyak luas 

tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini berhasil mendukung teori 

legitimasi, dimana para Shareholders menginginkan image perusahaan 

menjadi lebih baik dengan mengungkapkan lebih banyak luas CSR yang 

dilakukan. 

5.2 Keterbatasan penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat 

merupakan arah bagi penelitian yang akan datang antara lain: 

1. Terdapat unsur subjektifitas dalam penentuan indeks pengungkapan 

laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan, hal ini dikarenakan tidak 

ada peraturan atau undang-undang yang baku mengenai luas 

pengungkapan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan 

dalam kegiatan CSR. 

2. Penelitian hanya memasukan empat faktor yang mempengaruhi pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan peneliti hanya melakukan penelitian 

pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan hanya pada 

laporan tahunan perusahaan dan tidak mempertimbangkan pengungkapan 

sosial lain yang dilaporkan oleh perusahaan seperti Sustainbility report. 

Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu penelitian. 

5.3  Saran 

Berdasarkan keterbatasan serta kegiatan penelitian yang dilakukan, maka 

peneliti memiliki saran untuk penelitian selanjutnya, antara lain: 
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1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan luas pengungkapan yang lain, 

agar penelitian yang dilakukan dengan tema CSR akan semakin banyak 

dan lebih beragam. 

2. Dalam penelitian selanjutnya dapat mengubah faktor faktor independen 

yang lain dalam mempengaruhi luas pengungkapan CSR, mengingat 

dalam penelitian ini empat faktor tersebut hanya dapat menjelaskan 

sebesar 20,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan perusahaan lebih peduli 

terhadap pengungkapan CSR di masa mendatang. Tidak hanya dalam segi 

kuantitas atau banyaknya kegiatan CSR yang dilakukan, melainkan 

banyaknya jenis CSR yang dilakukan. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah atas 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan 

sehingga pemerintah dapat mempertimbangkan suatu peraturan tentang 

standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia. 

4. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2012, peneliti 

berharap pada masa mendatang ada penelitian yang mencari faktor-faktor 

yang mempengaruhi besarnya anggaran yang dikeluarkan perusahaan 

dalam aktifitas CSR perusahaan.  
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Lampiran  1. Uji Asumsi Regresi 

Statistik Deskripsi 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

lev 124 .04 .98 .4672 .01887 .21017 

prov 124 -.75600 .54200 .0749121 .01302484 .14503848 

size 124 4.02457 8.26072 6.5498353 .06430318 .71604996 

udk 124 2 13 4.66 .172 1.916 

csrdi 124 .13920 .75950 .3527960 .01018072 .11336772 

Valid N (listwise) 124      

 

 
Uji Normalitas 

 

Uji Heterokedastisitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

124

.0000000

.10032973

.112

.112

-.043

1.242

.091

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov -Smirnov  Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

Coefficientsa

.044 .023 1.915 .058

.016 .030 .050 .522 .603 .902 1.109

.000 .000 .071 .738 .462 .883 1.133

.001 .002 .041 .452 .652 .990 1.010

.004 .003 .112 1.213 .228 .959 1.043

(Constant)

lev

prov

size

udk

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: abs_res1a. 



 
 

 

Uji Multikolinieritas 

 

Uji Autokorelasi 

 
  

Coefficientsa

.044 .023 1.915 .058

.016 .030 .050 .522 .603 .902 1.109

.000 .000 .071 .738 .462 .883 1.133

.001 .002 .041 .452 .652 .990 1.010

.004 .003 .112 1.213 .228 .959 1.043

(Constant)

lev

prov

size

udk

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: abs_res1a. 

Model Summaryb

.461a .212 .186 .10200201 1.967

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), udk, size, lev, prova. 

Dependent Variable: csrdib. 



 
 

 

Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi 

 

Regression 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Variables Entered/Removedb

udk, size,

lev, prov
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested v ariables entered.a. 

Dependent Variable: csrdib. 

Model Summaryb

.461a .212 .186 .10200201 1.967

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), udk, size, lev, prova. 

Dependent Variable: csrdib. 

ANOVAb

.333 4 .083 8.007 .000a

1.238 119 .010

1.571 123

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), udk, size, lev , prova. 

Dependent Variable: csrdib. 

Coefficientsa

.209 .034 6.075 .000

.089 .046 .165 1.926 .057 .902 1.109

.003 .001 .341 3.936 .000 .883 1.133

.004 .003 .112 1.370 .173 .990 1.010

.015 .005 .249 2.995 .003 .959 1.043

(Constant)

lev

prov

size

udk

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable: csrdia. 



 
 

 

Lampiran 3. Index CSR GRI 

NO 
KODE 

EMITEN 
NAMA PERUSAHAAN 

2011 2012 

index index 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk 0.4304 0.4557 

2 CPRO 
PT Central Proteina Prima 

Tbk 
0.2025 0.2405 

3 GZCO PT Gozco Plantations Tbk 0.2658 0.2785 

4 LSIP PT PP London Sumatra Tbk 0.3165 0.2785 

5 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk 0.3291 0.3671 

6 ANTM 
PT Aneka Tambang (Persero) 

Tbk 
0.6582 0.7595 

7 BIPI 
PT Benakat Petroleum Energy 

Tbk 
0.3924 0.4430 

8 BUMI PT Bumi Resources Tbk 0.5316 0.5316 

9 ELSA PT Elnusa Tbk 0.4430 0.4304 

10 ENRG PT Energi Mega Persada Tbk 0.6203 0.6456 

11 INDY PT Indika Energy Tbk 0.5063 0.5443 

12 TINS PT Timah (Persero) Tbk 0.5316 0.5443 

13 PTPP PT PP (Persero) Tbk 0.2658 0.3671 

14 TOTL PT Total Bangun Persada Tbk 0.2911 0.3418 

15 FAST PT Fast Food Indonesia Tbk 0.3671 0.2911 

16 RMBA 
PT Bentoel International 

Investama Tbk 
0.5443 0.3671 

17 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 0.5443 0.5316 

18 TIRT 
PT Tirta Mahakam Resources 

Tbk 
0.4177 0.1899 

19 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 0.3291 0.3797 

20 ETWA PT Eterindo Wahanatama Tbk 0.3291 0.3418 

21 LTLS PT Lautan Luas Tbk 0.2025 0.2278 

22 UNIC PT Unggul Indah Cahaya Tbk 0.2911 0.2785 

23 INCI 
PT Intanwijaya Internasional 

Tbk 
0.1772 0.2278 

24 AKKU 
PT Alam Karya Unggul Tbk 

(Sebelumnya: PT Aneka 
Kemasindo Utama Tbk) 

0.1772 0.1772 

25 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 0.3038 0.3038 

26 BRNA PT Berlina Tbk 0.3165 0.3418 



 
 

 

27 LMPI 
PT Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
0.2785 0.2785 

28 TRST PT Trias Sentosa Tbk 0.3165 0.3165 

29 CTBN PT Citra Tubindo Tbk 0.3797 0.4051 

30 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 0.3671 0.3165 

31 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk 0.3165 0.3544 

32 JECC 
PT Jembo Cable Company 

Tbk 
0.3038 0.3038 

33 ASII PT Astra International Tbk 0.4430 0.4557 

34 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 0.3544 0.3671 

35 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk 0.2532 0.2911 

36 IMAS 
PT Indomobil Sukses 

Internasional Tbk 
0.4177 0.4810 

37 UNTR PT United Tractor Tbk 0.3671 0.3924 

38 KAEF PT Kimia Farma (Persero) Tbk 0.3291 0.3418 

39 MERK PT Merck Tbk 0.3038 0.3038 

40 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk 0.6456 0.6203 

41 BTEL PT Bakrie Telecom Tbk 0.2658 0.2911 

42 EXCL 
PT XL Axiata Tbk 
(Sebelumnya: PT 

Excelcomindo Pratama Tbk) 
0.2532 0.2532 

43 TLKM 
PT Telekomunikasi Indonesia 

(Persero) Tbk 
0.3038 0.3544 

44 ACES 
PT Ace Hardware Indonesia 

Tbk 
0.2785 0.2785 

45 OKAS 
PT Ancora Indonesia 

Resources Tbk 
0.3165 0.3544 

46 ASRI PT Alam Sutera Realty Tbk 0.3418 0.3544 

47 BNBR PT Bakrie & Brothers Tbk 0.4430 0.4810 

48 ROTI 
PT Nippon Indosari Corpindo 

Tbk 
0.1392 0.1772 

49 FASW PT Fajar Surya Wisesa Tbk 0.3291 0.3165 

50 KBRI 
PT Kertas Basuki Rachmat 

Indonesia Tbk 
0.2532 0.3038 

51 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 0.3038 0.3038 

52 VOKS PT Voksel Electric Tbk 0.2785 0.2911 

53 MLPL PT Multipolar Tbk 0.3165 0.3418 

54 INDS PT Indospring Tbk 0.3671 0.3418 

55 INTA PT Intraco Penta Tbk 0.3797 0.4937 



 
 

 

56 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 0.3544 0.3544 

57 MPPA PT Matahari Putra Prima Tbk 0.1899 0.2025 

58 META 
PT Nusantara Infrastructure 

Tbk 
0.3671 0.3671 

59 RALS 
PT Ramayana Lestari Sentosa 

Tbk 
0.2025 0.2025 

60 EMTK 
PT Elang Mahkota Teknologi 

Tbk 
0.3165 0.3038 

61 MNCN PT Media Nusantara Citra Tbk 0.2532 0.3165 

62 ARTI 
PT Ratu Prabu Energy Tbk 

(Sebelumnya: PT Arona 
Binasejati Tbk) 

0.3924 0.4430 

  



 
 

 

 

Lampiran 4. Variabel Independen 

      
  

  

         
  

  
NO 

KODE 
EMITEN 

NAMA PERUSAHAAN 
Lev (x) ROA (%) SIZE (Rp Jutaan) SIZE (Log Rp) UDK 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1 AALI 
PT Astra Agro Lestari 

Tbk 
0.17 0.24 24.48 20.29 Rp10,204,495 Rp12,419,820 7.008792 7.094115 7 7 

2 CPRO 
PT Central Proteina 

Prima Tbk 
0.92 0.98 -29 -6 Rp7,262,598 Rp7,128,870 6.861092 6.853021 4 3 

3 GZCO 
PT Gozco Plantations 

Tbk 
0.47 0.50 5.9 3.04 Rp2,834,598 Rp3,187,521 6.452491 6.503453 4 4 

4 LSIP 
PT PP London Sumatra 

Tbk 
0.14 0.18 27.5 15.6 Rp6,791,859 Rp7,551,796 6.831989 6.87805 9 9 

5 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk 0.27 0.36 16 8 Rp3,411,026 Rp4,137,700 6.532885 6.616759 5 4 

6 ANTM 
PT Aneka Tambang 

(Persero) Tbk 
0.29 0.34 14.06 17.15 Rp15,201,235 Rp19,708,540 7.181879 7.294654 6 6 

7 BIPI 
PT Benakat Petroleum 

Energy Tbk 
0.16 0.17 -1.6 0.2 Rp3,720,373 Rp4,479,157 6.570586 6.651196 3 4 

8 BUMI PT Bumi Resources Tbk 0.87 0.50 2.9 -9.6 Rp66,814,128 Rp71,116,344 7.824868 7.851969 8 13 

9 ELSA PT Elnusa Tbk 0.57 0.52 -1 3 Rp4,389,950 Rp4,294,450 6.64246 6.632908 5 5 

10 ENRG 
PT Energi Mega Persada 

Tbk 
0.65 0.66 0.61 0.73 Rp17,354,834 Rp20,039,600 7.23942 7.301889 5 4 

11 INDY PT Indika Energy Tbk 0.58 0.56 0.01 0.01 Rp18,253,817 Rp22,698,000 7.261354 7.355988 6 5 



 
 

 

12 TINS PT Timah (Persero) Tbk 0.30 0.25 17 7 Rp6,569,807 Rp6,101,007 6.817553 6.785402 6 6 

13 PTPP PT PP (Persero) Tbk 0.79 0.80 3.88 4 Rp6,933,354 Rp8,550,851 6.840943 6.932009 4 6 

14 TOTL 
PT Total Bangun 

Persada Tbk 
0.64 0.66 6.58 8.51 Rp1,897,419 Rp2,064,069 6.278163 6.314724 6 6 

15 FAST 
PT Fast Food Indonesia 

Tbk 
0.46 0.44 27.6 20.8 Rp1,547,892 Rp1,781,906 6.189741 6.250885 6 6 

16 RMBA 
PT Bentoel 

International Investama 
Tbk 

0.65 0.72 6.29 -2.05 Rp6,333,957 Rp6,935,601 6.801675 6.841084 5 4 

17 HMSP PT HM Sampoerna Tbk 0.47 0.49 41.7 37.9 Rp19,376,343 Rp26,247,000 7.287272 7.41908 5 5 

18 TIRT 
PT Tirta Mahakam 

Resources Tbk 
0.80 0.84 0.6 -4.7 Rp690,933 Rp679,649 5.839436 5.832285 2 2 

19 AKRA PT AKR Corporindo Tbk 0.57 0.60 27.4 5.5 Rp8,308,244 Rp11,787,900 6.919509 7.071436 3 3 

20 ETWA 
PT Eterindo 

Wahanatama Tbk 
0.39 0.59 5.22 4.01 Rp620,709 Rp960,957 5.792888 5.982704 4 4 

21 LTLS PT Lautan Luas Tbk 0.76 0.72 1.89 2.01 Rp4,040,298 Rp4,054,774 6.606413 6.607967 5 5 

22 UNIC 
PT Unggul Indah Cahaya 

Tbk 
0.49 0.45 2.11 0.66 Rp2,544,905 Rp2,595,800 6.405672 6.414271 6 6 

23 INCI 
PT Intanwijaya 

Internasional Tbk 
0.11 0.12 -13 3 Rp125,185 Rp135,300 5.097552 5.131298 3 3 



 
 

 

24 AKKU 

PT Alam Karya Unggul 
Tbk (Sebelumnya: PT 

Aneka Kemasindo 
Utama Tbk) 

0.50 0.63 -75.6 -19.2 Rp11,767 Rp10,582 4.070666 4.024568 3 2 

25 AMFG 
PT Asahimas Flat Glass 

Tbk 
0.20 0.22 15.7 14.1 Rp3,691,595 Rp2,372,657 6.567214 6.375235 6 6 

26 BRNA PT Berlina Tbk 0.60 0.61 0.06 0.06 Rp643,964 Rp770,384 5.808862 5.886707 4 4 

27 LMPI 
PT Langgeng Makmur 

Industry Tbk 
0.41 0.50 0.8 0.3 Rp485,893 Rp815,513 5.686541 5.911431 2 2 

28 TRST PT Trias Sentosa Tbk 0.38 0.38 7 2.8 Rp2,132,450 Rp2,188,129 6.328879 6.340073 3 3 

29 CTBN PT Citra Tubindo Tbk 0.41 0.47 20 13 Rp2,232,750 Rp2,595,795 6.34884 6.41427 5 5 

30 JPRS PT Jaya Pari Steel Tbk 0.23 0.13 8.61 2.43 Rp437,849 Rp398,607 5.641324 5.600545 2 2 

31 ARNA 
PT Arwana Citramulia 

Tbk 
0.42 0.35 11 17 Rp831,538 Rp937,360 5.919882 5.971906 3 3 

32 JECC 
PT Jembo Cable 
Company Tbk 

0.80 0.82 4.32 4.3 Rp627,038 Rp709,000 5.797294 5.850646 3 3 

33 ASII 
PT Astra International 

Tbk 
0.51 0.50 14 12 Rp153,521,000 Rp182,274,000 8.186168 8.260725 10 10 

34 AUTO PT Astra Otoparts Tbk 0.32 0.40 16 13 Rp6,964,227 Rp8,881,642 6.842873 6.948493 10 9 

35 GDYR 
PT Goodyear Indonesia 

Tbk 
0.64 0.57 1.6 5.3 Rp1,186,115 Rp1,198,000 6.074127 6.078457 3 3 



 
 

 

36 IMAS 
PT Indomobil Sukses 

Internasional Tbk 
0.61 0.68 6.3 4.56 Rp12,913,941 Rp17,578,000 7.111059 7.244969 7 7 

37 UNTR PT United Tractor Tbk 0.40 0.35 15.5 11.9 Rp47,440,062 Rp50,300,633 7.676145 7.701573 6 6 

38 KAEF 
PT Kimia Farma 
(Persero) Tbk 

0.30 0.31 9.57 9.88 Rp1,794,242 Rp2,076,348 6.253881 6.3173 5 5 

39 MERK PT Merck Tbk 0.15 0.27 39.56 18.93 Rp584,389 Rp569,431 5.766702 5.755441 3 3 

40 UNVR 
PT Unilever Indonesia 

Tbk 
0.50 0.67 53.1 54.2 Rp10,480,912 Rp11,985,000 7.020399 7.078638 5 5 

41 BTEL PT Bakrie Telecom Tbk 0.64 0.81 -6.4 -34.7 Rp14,213,109 Rp9,052,400 7.152689 6.956764 5 5 

42 EXCL 

PT XL Axiata Tbk 
(Sebelumnya: PT 

Excelcomindo Pratama 
Tbk) 

0.56 0.40 9.7 8.3 Rp31,170,654 Rp35,456,000 7.493746 7.54969 6 6 

43 TLKM 
PT Telekomunikasi 

Indonesia (Persero) Tbk 
0.41 0.52 11.7 11.7 Rp103,054,000 Rp91,256,000 8.013065 7.960261 5 5 

44 ACES 
PT Ace Hardware 

Indonesia Tbk 
0.15 0.20 19.3 22.4 Rp1,451,755 Rp1,916,900 6.161893 6.282599 4 4 

45 OKAS 
PT Ancora Indonesia 

Resources Tbk 
0.72 0.78 -0.78 -3.45 Rp1,552,441 Rp2,138,460 6.191015 6.330101 4 4 

46 ASRI 
PT Alam Sutera Realty 

Tbk 
0.54 0.57 10 11 Rp6,007,548 Rp10,946,417 6.778697 7.039272 5 5 

47 BNBR 
PT Bakrie & Brothers 

Tbk 
0.52 0.34 0.52 2.27 Rp25,212,651 Rp15,659,000 7.401619 7.194764 4 4 



 
 

 

48 ROTI 
PT Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 
0.30 0.40 15.27 12.38 Rp759,137 Rp1,204,944 5.88032 6.080967 3 4 

49 FASW 
PT Fajar Surya Wisesa 

Tbk 
0.50 0.50 2.7 0.1 Rp4,495,022 Rp5,578,334 6.652732 6.746505 3 3 

50 KBRI 
PT Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia Tbk 
0.09 0.04 -2.61 4.93 Rp744,581 Rp740,753 5.871912 5.869673 3 3 

51 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 0.71 0.32 11.12 32.11 Rp98,019 Rp128,548 4.99131 5.109065 3 3 

52 VOKS PT Voksel Electric Tbk 0.68 0.64 7 8.7 Rp1,573,039 Rp1,698,078 6.196739 6.229958 5 5 

53 MLPL PT Multipolar Tbk 0.43 0.50 0.14 0.2 Rp8,148,738 Rp7,053,073 6.91109 6.848378 5 4 

54 INDS PT Indospring Tbk 0.45 0.32 10.6 8.1 Rp1,139,715 Rp1,664,779 6.056796 6.221357 3 3 

55 INTA PT Intraco Penta Tbk 0.85 0.88 3.22 0.29 Rp3,737,000 Rp4,268,000 6.572523 6.630224 3 3 

56 SMSM 
PT Selamat Sempurna 

Tbk 
0.41 0.43 18 19 Rp1,328,000 Rp1,441,000 6.123198 6.158664 3 3 

57 MPPA 
PT Matahari Putra 

Prima Tbk 
0.40 0.50 1.2 2.9 Rp10,308,000 Rp8,225,000 7.013174 6.915136 6 5 

58 META 
PT Nusantara 

Infrastructure Tbk 
0.42 0.46 -1.47 2.15 Rp1,835,150 Rp2,019,528 6.263672 6.30525 4 4 

59 RALS 
PT Ramayana Lestari 

Sentosa Tbk 
0.20 0.30 10 10.4 Rp3,759,043 Rp4,073,365 6.575077 6.609953 4 4 

60 EMTK 
PT Elang Mahkota 

Teknologi Tbk 
0.14 0.09 9 8 Rp7,135,100 Rp10,177,900 6.8534 7.007658 6 8 



 
 

 

61 MNCN 
PT Media Nusantara 

Citra Tbk 
0.22 0.19 12.16 18.49 Rp8,798,230 Rp8,960,942 6.944395 6.952354 5 5 

62 ARTI 

PT Ratu Prabu Energy 

Tbk (Sebelumnya: PT 

Arona Binasejati Tbk) 

0.55 0.40 1 4 Rp1,453,096 Rp1,432,239 6.162294 6.156015 2 2 

 

 
 

 
 

 


