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ABSTRAK 

 

Widiya Pratiwi: Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya, 2019. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan dan Nilai Perusahaan: Perusahaan Keluarga dan Non-keluarga 
(Studi pada Perusahaan Publik di Indonesia). Ketua Komisi Pembimbing: Dr. 
Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA. Anggota Komisi Pembimbing: Dr. 
Roekhudin, Ak., CSRS., CA. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan, pada 
perusahaan keluarga dan non-keluarga. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh 159 sampel selama tahun 
2010-2017 dari perusahaan lintas industri (kecuali perusahaan sumber daya alam 
dan keuangan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan 
keluarga (family firm) tidak memberikan dampak terhadap nilai perusahaan, 
karena pada perusahaan keluarga memiliki sedikit motivasi untuk memberikan 
informasi terperinci terkait dengan kebijakan sosial dan lingkungan, selain itu 
konflik kepentingan antara pemilik dan manajer cenderung tidak muncul dalam 
bisnis yang dikendalikan keluarga daripada di perusahaan non-keluarga. Pada 
perusahaan non-keluarga (non-family firm) pengungkapan tanggung jawab sosial 
mampu meningkatkan nilai perusahaan, dikarenakan informasi tanggung jawab 
sosial merupakan elemen yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola 
atau merespon berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan 
dan persetujuan pihak-pihak terkait.  

Kata kunci:  Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Nilai 
Perusahaan, Perusahaan Keluarga. 
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ABSTRACT 

 

Pratiwi, Widiya. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and 
Business, Universitas Brawijaya. 2019. Corporate Social Responsibility 
Disclosure and Firm Value: Family and Non-Family Firms (A Study on 
Indonesian Public Companies). Head of Advisory Commission: Dr. Erwin 
Saraswati, Ak., CPMA., CSRA., CA., Member of Advisory Commission: Dr. 
Roekhudin, Ak., CSRS., CA. 

The objective of this study is to assess and analyze the effect of corporate 
social responsibility disclosure on firm value in family and non-family firms. Using 
purposive sampling, 159 companies from all industries, excluding natural resource 
and financial industry, listed in the Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2017 
were selected as the sample. The results of the multiple linear regression analysis 
indicate that corporate social responsibility disclosure in family firms does not 
influence firm value because such firms have lower motivation to detail their social 
and environmental policies and that conflicts of interest between owners and 
managers tend to not appear in family firms rather than in non-family firms. 
Furthermore, corporate social responsibility disclosure in non-family firms 
increases firm value because information about social responsibility is an element 
used by the company to manage and respond all stakeholders to gain supports 
and agreements of related parties. 

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure, Firm Value, Family Firm 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan 

terbuka yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko & Soebiantoro, 2007). 

Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur melalui beberapa aspek salah 

satunya dengan nilai pasar ekuitas. Nilai pasar ekuitas merupakan nilai ekuitas 

berdasarkan harga pasar yang biasanya dikaitkan dengan harga saham 

perusahaan di pasar modal (Hariati & Prihatiningtyas, 2015). Nilai perusahaan 

penting ketika perusahaan akan go public, karena nilai perusahaan merupakan 

kepentingan utama dari pemodal dan mencerminkan kemampuan perusahaan 

dalam mengakumulasi keuntungan serta memenuhi hak para pemodal (Cecelia et 

al., 2015; Anjarwati et al., 2016).  

Beberapa kasus yang menggambarkan nilai perusahaan yang direfleksikan 

pada kondisi finansial di antaranya yang terangkum oleh consumer news and 

business channel (CNBC) Indonesia pada tanggal 27 Februari 2018 menyatakan 

bahwa terjadi penurunan harga saham PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) 

sebesar 9,46% dari awal tahun hingga selasa 27 Februari 2018, hal tersebut 

menyebabkan nilai kapitalisasi pasar saham turun sebesar Rp 42,34 triliun. Selain 

Telkom, emiten lain yang mengalami penurunan nilai kapitalisasi pasar yaitu PT 

Unilever Indonesia (UNVR). Nilai kapitalisasi pasar Unilever turun sebesar Rp 

14,34 triliun, dari Rp 426,52 triliun pada akhir 2017 menjadi Rp 411,83 triliun pada 

27 Februari 2018. Emiten-emiten lain yang menglami penurunan kapitalisasi 

pasar, di antaranya PT Jasa Marga (JSMR) turun Rp 8,35 triliun, PT Gudang 
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Garam (GGRM) turun Rp 7,79 triliun, PT Semen Baturaja (SMBR) turun Rp 6,45 

triliun, dan PT Metropolitan Kentjana (MKPI) turun Rp 6,16 triliun. 

Penurunan nilai pasar saham akan berdampak pada penurunan nilai 

perusahaan (Orbaningsing, 2018). Penurunan nilai perusahaan akan menurunkan 

kepercayaan investor terhadap perusahaan, sehingga akan mengancam 

keberlangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan usahan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dengan melaksanakan pengelolaan perusahaan 

yang baik (Baek et al., 2004). Perusahaan yang baik mampu mengontrol potensi 

finansial maupun potensi non-finansial di dalam meningkatkan nilai perusahaan 

untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Yao et al., 2013).  

Nilai perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan apabila perusahaan 

tidak hanya berpijak pada konsep single bottom line, yang direfleksikan dalam 

kondisi keuangan saja, namun tanggung jawab perusahaan juga harus berpijak 

pada konsep triple bottom line yaitu memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan karena keberlanjutan perusahaan mencerminkan keseimbangan 

antara kepentingan-kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, 

adanya praktik tanggung jawab sosial yang baik, diharapkan nilai perusahaan 

akan dinilai dengan baik oleh investor (Nurlela & Islahudin, 2008).  Bertanggung 

jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan penting bagi perusahaan dari 

semua tipe dan ukuran, karena masyarakat pada umumnya mementingkan 

perusahaan yang berkomitmen untuk melaporkan aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaannya (Migle, 2015) 

Seiring dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang terkait 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah meningkatkan 

tekanan pada perusahaan untuk mengkomunikasikan usaha tanggung jawab 

sosialnya untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan menyadari 
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kesesuaian tindakan perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan (Gray 

et al., 1995). Tiga tanggung jawab perusahaan yakni ekonomi, sosial dan 

lingkungan merupakan pendekatan tanggung jawab sosial yang banyak 

digunakan. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab sosial perusahaan mencapai 

tiga dampak melalui pengembangan sistem dan kebijakan untuk mempromosikan 

hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan (Ballesteros et al., 2015). 

Tujuan umum perusahaan adalah memperoleh laba dan disertai dengan tujuan-

tujuan khusus perusahaan yang menjadi tujuan semua pihak yang berkepentingan 

yaitu stakeholder maupun shareholder, seperti yang dinyatakan Robins (2005) 

bahwa perolehan laba tetap menjadi tujuan utama perusahaan, karena tanpa laba 

tidak akan ada sumber daya untuk kegiatan CSR. Banyak perusahaan yang telah 

mengalokasikan sumber daya dan upaya untuk mengungkapkan informasi yang 

luas tentang masalah tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan maupun 

laporan keberlanjutan. Pengungkapan tersebut menyampaikan informasi yang 

berguna untuk memenuhi kebutuhan beberapa kelompok pemangku kepentingan 

(Jamali, 2008).  

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan 

memberikan hasil yang beragam, di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Nurlela & Islahudin (2008) Jo & Harjoto (2011) Rosiana et al. (2013) Buchana 

(2018), yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Namun berbeda 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2013) Primady &  Wahyudi 

(2015) Wibowo et al. (2016) menunjukkan hasil yang berlawan dengan penelitian 

sebelumnya, bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan. 
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Penelitian ini membandingkan pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga (family firm) dan non-

keluarga (non-family fim). Dinegara-negara berkembang sebagain besar masih 

dikendalikan dengan kepemilikan keluarga (Siregar & Utama, 2008; Thesman & 

Juniarti, 2014; Silitonga & Juniarti, 2017). PricewaterhouseCoopers (PwC) 

Indonesia juga telah melakukan survey bisnis keluarga di Indonesia pada tahun 

2014 dan menyatakan bahwa lebih dari 95% bisnis di Indonesia dimiliki oleh 

keluarga. Perusahaan keluarga memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dan 

kepedulian terhadap reputasi perusahaan (Yammeesri & Lodh, 2004), 

dikarenakan perusahaan keluarga memiliki tujuan untuk mewariskan bisnisnya 

kepada generasi selanjutnya (Westhead & Howorth, 2006), sehingga mendorong 

anggota keluarga untuk melakukan pengawasan yang lebih erat (Amran & Ahmad, 

2010; Shyu, 2011). Perusahaan keluarga berinvestasi sebagain besar dana dari 

asset perusahaan dalam bisnis yang menguntungkan dengan risiko yang rendah, 

hal ini menunjukkan prospek perusahaan yang baik kedepannya, sehingga akan 

direspon positif oleh investor dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Ong & Gan, 2013). 

Perusahaan keluarga sangat memperhatikan reputasi perusahaannya yang 

disebabkan oleh visibilitas keluarga yang lebih baik dalam perusahaan dan 

orientasi jangka panjang perusahaan keluarga di dalam Bisnis (Zellweger et al., 

2012). Perusahaan kepemilikan keluarga menikmati hubungan jangka panjang 

dengan stakeholder internal maupun eksternal dan melalui hal tersebut, keluarga 

mengembangkan dan mengakumulasikan modal sosial (Lulseged, 2013). Hal ini 

yang mungkin mempengaruhi tanggapan para pemangku kepentingan terhadap 

klaim CSR perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga dapat memanfaatkan 

persepsi positif para pemangku kepentingan perusahaan, karena perusahaan ini 
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dipandang dapat dipercaya dan dianggap memiliki kredibilitas yang tinggi (Stanley 

& McDowell, 2013).  

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Morck & Yeung (2004) yang 

menyatakan bahwa perusahaan keluarga tertarik pada kepentingan diri sendiri dan 

hanya ingin melindungi kepentingan perusahaan sendiri, karena itu keluarga yang 

memiliki berbagai perusahaan tidak akan cenderung untuk memperbaiki masalah 

sosial masyarakat yang lebih luas di mana perusahaannya berdiri. Hal yang sama 

dikemukakan oleh Deniz & Suarez (2005) bahwa perusahaan keluarga cenderung 

memandang praktik CSR sebagai biaya bukan sebagai peluang, perusahaan 

keluarga biasanya memiliki investasi besar di perusahaan sendiri sehingga 

cenderung lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan daripada masalah 

sosial dan lingkungan.  

Sinduja (2009) juga menyatakan bahwa perilaku oportunistik anggota 

keluarga dapat mengurangi efisiensi perusahaan. Perusahaan keluarga seringkali 

mempertahankan pemimpin yang sudah tidak kompeten lagi sehingga 

menghambat perekrutan manajemen yang lebih kompeten dan professional 

(Andres, 2008). Perusahaan dengan pemegang saham mayoritas adalah keluarga 

akan mengendalikan keputusan dalam perusahaan melalui hak kontrol yang 

mereka miliki, keputusan tersebut seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari 

pemegang saham mayoritas saja dan bukan untuk kepentingan seluruh pemegang 

saham (Gama & Galvao, 2012). Menurut Maquieria et al. (2011), hal tersebut 

menunjukkan prospek perusahaan yang buruk kedepannya, sehingga akan 

direspon negatif oleh investor dan pada akhirnya akan menurunkan nilai 

perusahaan. 
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1.2 Motivasi Penelitian 

Terdapat beberapa alasan yang memotivasi peneliti untuk melakukan studi 

ini antara lain, yang pertama pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan isu 

menarik yang telah menambah perkembangan teori akuntansi. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial menjadi hal yang menarik diteliti karena merupakan suatu 

cara bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

terkait pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan masih 

beragam di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurlela & Islahudin (2008) 

Jo & Harjoto (2011) Rosiana et al. (2013) Buchanan (2018), yang menunjukkan 

bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan positif 

dengan nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wardhani (2013) Primady & Wahyudi (2015) dan Wibowo (2016) menunjukkan 

hasil yang berlawan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan. 

Kedua, hasil penelitian terkait dangan family firm masih memberikan hasil 

yang belum konsisten, seperti penelitian yang dilakukan oleh Thesman & Juniarti 

(2014) yang menunjukkan bahwa family control sebagai variabel independen 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nekhili et al. (2017) memberikan hasil bahwa nilai pasar 

perusahaan secara positif terkait dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

untuk perusahaan keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini membandingkan 

pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan 

keluarga dan non-keluarga terhadap nilai perusahaan, karena di negara-negara 

berkembang sebagian besar masih dikendalikan dengan kepemilikan keluarga 

(Siregar & Utama, 2008; Thesman & Juniarti, 2014; Silitonga & Juniarti, 2017). 

Selain itu, perkembangan perusahaan keluarga di Indonesia juga memiliki potensi 
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untuk tumbuh dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan perusahaan keluarga yang 

masuk ke dalam daftar 500 besar global family index tahun 2017. 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

permasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah corporate social responsibility disclosure berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan keluarga (family firm)? 

2. Apakah corporate social responsibility disclosure berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan non-keluarga (non-family firm)? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini yaitu: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh corporate social responsibility disclosure 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga (family firm).  

2. Menguji dan menganalisis pengaruh corporate social responsibility disclosure 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keluarga (non-family firm). 

1.5 Kontribusi Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian, terdapat tiga 

aspek kontribusi penelitian dalam studi ini yaitu kontribusi teori, kontribusi praktik, 

dan kontribusi kebijakan. 

1. Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini dapat mendukung stakeholder theory yang dapat 

memberikan kerangka kerja yang baik untuk memahami dampak 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Teori ini 

menegaskan bahwa suatu perusahaan dapat dipandang sebagai serangkaian 

hubungan saling tergantung antara pemangku kepentingan, yang terdiri dari 
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tidak hanya pemegang saham tetapi semua kelompok atau individu yang 

dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Clarkson, 

1995).  

Penelitian ini juga mendukung Signaling Theory yang digunakan untuk 

memahami mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena adanya 

asimetri informasi antara pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk 

mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus mengungkapkan 

informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan. 

Salah satu informasi non keuangan yang perlu disampaikan oleh perusahaan 

yaitu tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSRD. 

Informasi tersebut dapat dimuat dalam laporan tahunan atau laporan 

keberlanjutan. Rustiarini (2010) menyatakan bahwa perusahaan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dengan harapan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan.  

2. Kontribusi Praktis 

a. Manajemen Perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. 

b. Investor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi para 

investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya 

bagi para investor yang tidak hanya tertarik dalam memaksimalkan 

kekayaan, namun juga investor yang melakukan investasi dalam 

perusahaan yang dananya untuk kegiatan tanggung jawab sosial.  
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3. Kontribusi Kebijakan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah 

untuk penetapan peraturan dan kebijakan mengenai kewajiban perusahaan 

dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial. Peraturan tersebut dapat 

meningkatkan tingkat pengungkapan dan kualitas pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan di Indonesia.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

Landasan teori merupakan teori dasar yang digunakan untuk menguji 

hubungan antar variabel yaitu corporate social responsibility dsiclosure (CSRD) 

terhadap Nilai perusahaan (firm value) pada perusahaan keluarga dan non-

keluarga. Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai 

perusahaan dapat dijelaskan dengan menggunakan stakeholder theory dan 

signaling theory.  

Penggunaan stakeholder theory dikarenakan perusahaan pada umumnya 

hanya berfokus pada kepentingan shareholder tanpa melihat kepentingan para 

stakeholder lainnya seperti masyarakat. Ketika perusahaan ikut serta 

memperhatikan kepentingan masyarakat dengan melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial, maka diharapkan akan timbul suatu kepercayaan dari 

masyarakat. Apabila hal ini terus berlanjut, maka para investor percaya bahwa 

perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik, sehingga mendorong investor 

untuk berinvestasi diperusahaan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

Signaling theory digunakan karena pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan diharapkan mampu menjadi sinyal oleh 

perusahaan ketika menarik minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. Investor akan bereaksi positif apabila melihat perusahaan 

mengimplementasikan tanggung jawab sosial. Hal inilah yang memotivasi 

perusahaan untuk memberikan sinyal positif ketika mengungkapkan tanggung 

jawab sosial. Perusahaan mengharapkan investor mempertimbangkan informasi 
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tersebut. Jika investor mempertimbangkan informasi tersebut disertai dengan 

kenaikan pembelian saham, maka akan terjadi kenaikan harga saham, harga 

saham ini akan mencerminkan nilai perusahaan. 

2.1.1 Stakeholders Theory 

Friedman dan Miles (2006) mengemukakan bahwa perusahaan harus 

memiliki keterkaitan antara pihak yang berkepentingan satu sama lain, serta harus 

mengidentifikasikan cara-cara yang berbeda ketika harus berhadapan dengan 

pemangku kepentingan disetiap segmen baik untuk kelompok primer maupun 

sekunder. Post et al. (2002) mengidentifikasikan bahwa stakeholder merupakan 

orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, 

jaminan atau kegiatan operasi perusahaan. Jumlah dari stakeholder serta berbagai 

kepentingannya dapat membuat keputusan yang dihasilkan oleh perusahaan 

menjadi sangat kompleks. 

Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa dalam teori stakeholder, 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun juga harus memberikan manfaat bagi para stakeholder (pemegang saham, 

konsumen, kreditor, supplier, masyarakat, pemerintah, analisis, dan pihak lain). 

Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab terhadap pemilik 

(shareholder), sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser menjadi lebih luas 

yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder) yang selanjutnya 

disebut sebagai tanggung jawab sosial. Fenomena itu terjadi, karena adanya 

tuntutan dari masyarakat akibat negative externatilites yang timbul serta 

ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2004). Oleh karena itu, tanggung jawab 

perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator ekonomi dalam 

laporan keuangan, saat ini harus bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor 

sosial terhadap stakeholder, baik eksternal maupun internal. 
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Berdasarkan teori stakeholder keputusan yang dihasilkan oleh perusahaan 

tidak hanya berdampak pada shareholder saja namun kepada para stakeholder 

lainnya. Branco & Rodrigues (2006) mendefinisikan stakeholder theory sebagai 

cara pandang perusahaan yang tidak hanya mementingkan shareholder namun 

juga pihak yang memiliki kepentingan terhadap tindakan dan keputusan 

perusahaan. Menurut Deegan et al. (2000) teori stakeholder menekankan 

akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. 

Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela 

mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektualnya, 

melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi 

sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder. 

Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan pesat 

saat ini yaitu publikasi sustainability report. Melalui publikasi sustainability report 

(laporan keberlanjutan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lengkap 

dan lebih cukup berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi 

sosial, lingkungan dan masyarakat (Ghozali & Chariri, 2007). Pengungkapan sosial 

dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholder (Gray 

et al., 1995). Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder 

perusahaan harus memberikan manfaat bagi para stakeholder. 

Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder 

perusahaan adalah dengan melaksanakan dan mengungkapkan CSR, dengan 

pelaksanaan CSR perusahaan menunjukkan kepeduliannya kepada semua pihak 

yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, dan diharapkan keinginan 

dari stakeholder dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang 

harmonis antara perusahaan dengan para stakeholder. 
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2.1.2 Signaling Theory 

Khlifi & Bouri (2010) menyatakan bahwa signaling theory dikemukakan oleh 

Spence (1973) dan Ross (1977) kemudian diadopsi oleh Leland & Pyle (1977) ke 

dalam pasar perdana. Signaling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan 

berusaha untuk menunjukkan sinyal berupa informasi positif kepada investor 

potensial melalui pengungkapan dalam laporan keuangan (Whiting & Miller, 2008). 

Leland dan Pyle (1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan yang 

memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk 

menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor dimana perusahaan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pelaporannya dengan mengirimkan 

sinyal melalui laporan tahunannya.  

Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi 

merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada 

hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan 

masa lalu, saat ini maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. Informasi yang lengkap, 

akurat, relevan dan tepat waktu sangat diperlukan oleh investor di pasar modal 

sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi (Guthrie et al., 2004). 

Signaling Theory merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen 

perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen 

memandang prospek perusahaan (Brigham & Houston, 2006). Signaling theory 

mengasumsikan bahwa manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap dan 

akurat mengenai nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar. Saat 

informasi diumumkan dan diterima pelaku pasar, pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik 
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(good news) atau sinyal buruk (bad news). Pengumuman informasi akuntansi yang 

baik (good news) memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang 

baik di masa mendatang, sehingga investor tertarik dan pasar akan bereaksi yang 

tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan 

demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi 

keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham 

dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

Corporate environmental disclosure sebagai salah satu kegiatan tanggung 

jawab sosial merupakan sinyal yang terkait dengan kualitas manajemen (Gray et 

al., 1995). Perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi cenderung 

menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan perusahaan sebagai pengalihan 

dari pelaporan keuangan tradisional. Di sisi lain, perusahaan dengan kualitas 

rendah memilih konsisten dengan membatasi pengungkapan informasi akuntansi 

kepada pihak eksternal. Kualitas pelaporan keuangan merupakan sinyal untuk 

pelaku pasar keuangan dan stakeholder lainnya yang memperlihatkan bahwa 

manajemen mampu mengontrol risiko sosial dan lingkungan dalam perusahaan. 

2.2 Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan penyediaan 

informasi finansial dan non-finansial yang berhubungan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan sosial organisasi, yang disajikan dalam laporan 

tahunan atau laporan sosial terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan mencakup rincian dari masalah lingkungan fisik, energi, sumber daya 

manusia, produk dan pemberdayaan masyarakat (Hackston & Milne, 1996). 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal sebagai Corporate 

Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep yang telah menarik 

perhatian dunia dan memperoleh resonansi baru dalam ekonomi global. Semakin 
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tingginya minat CSR dalam beberapa tahun terakhir berasal dari munculnya 

globalisasi dan perdagangan internasional yang telah tercermin dalam 

meningkatnya kompleksitas bisnis dan tuntutan baru untuk meningkatkan 

transparansi dan corporate citizenship (Jamali et al., 2008) 

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai komitmen bisnis untuk memberikan 

kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan 

para karyawan serta perwakilannya, para keluarganya, serta komunitas setempat 

maupun masyarakat umum. CSR merupakan konsep mengenai tanggung jawab 

sosial untuk memperlihatkan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang 

dilakukan perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan 

mempertimbangkan keberlangsungan atau sustainability perusahaan dalam 

jangka panjang (Gray et al., 1995).  

Menurut ISO 26000 tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab suatu 

perusahaan atas dampak dari berbagai keputusan atau aktivitas perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan melalui suatu perilaku yang terbuka dan etis, 

yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, memperhatikan ekspektasi para pemangku kepentingan, tunduk 

kepada hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional 

dan diintegrasikan ke dalam seluruh bagian organisasi. 

Carrol (1991) mendefinisikan tanngung jawab sosial kedalam empat bagian 

yaitu, tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities), tanggung jawab 

hukum (legal responsibilities), tanggung jawab etis (ethical responsibilities), dan 

tanggung jawab filantropis (philantropic responsibilities). Carrol menggambarkan 

keempat bagian tanggung jawab sosial itu kedalam sebuah piramid CSR yang 

dimulai dengan tanggung jawab ekonomi sebagai dasar untuk tanggung jawab 
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yang lain. Pada saat yang sama perusahaan diharapkan untuk mematuhi hukum, 

karena hukum adalah kodifikasi yang dapat diterima masyarakat atas perilaku 

yang dapt diterima dan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya perusahaan harus 

bertanggung jawab secara etis, dan perusahaan diharapkan untuk menjadi warga 

perusahaan yang baik (good corporate citizenship). 

Cheng & Christiawan (2011) berpendapat bahwa, aktivitas tanggung jawab 

sosial dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan citra dan daya 

tarik perusahaan di mata investor serta analis keuangan penjualan, dapat 

menunjukan brand positioning, dan dapat meningkatkan penjualan dan market 

share. Mathews (1995) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

merupakan proses pemberian informasi kepada kelompok yang berkepentingan 

tentang aktivitas perusahaan serta dampaknya terhadap sosial dan lingkungan. 

2.2.1 Konsep Triple Bottom Line 

Eklington (1997) yang terkenal dengan The Triple Bottom Line menyatakan 

bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan 

hanya pada keuntungan ekonomi (profit), namun harus dapat memberikan 

kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (people) dan ikut aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Berikut penjelasan mengenai konsep 

triple bottom line: 

a. Profit  

Profit merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan dikarenakan agar 

perusahaan dapat going concern, maka dibutuhkan profit untuk kegiatan 

operasional dan memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan perusahaan. 
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b. People  

People merupakan masyarakat yang berada dilingkungan operasi 

perusahaan. Perusahaan tidak dapat bertahan tanpa adanya dukungan 

masyarakat sekitar. Hubungan antara masyarakat dengan perusahaan akan 

menciptakan nilai yang baik pagi perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial untuk menguatkan hubungan dengan 

masyarakat. 

c. Planet 

Planet merupakan lingkungan sekitar perusahaan beroperasi. Lingkungan ini 

memberikan efek langsung terhadap perusahaan dengan hubungan sebab 

akibat. Apabila terjadi kerusakan lingkungan seperti eksploitasi yang 

berlebihan, maka lingkungan akan menjadi rusak dan merugikan perusahaan 

itu sendiri. 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility   

Terdapat tiga prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yaitu sustainability, 

accountability, dan transparency (Crowther & Aras, 2008). Pertama, prinsip 

sustainability yaitu berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya dimasa depan. Dengan 

kata lain keberlanjutan berkaitan dengan upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

menggunakan sumberdaya saat ini dan memperhitungkan untuk digunakan 

dimasa depan atau jangka panjang. 

Kedua, prinsip accountability merupakan upaya perusahaan agar terbuka 

dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas 

dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi 

lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan media bagi perusahaan untuk 

mendapatkan legitimasi stakeholders eksternal dengan cara memberikan 
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informasi laporan perusahaan mengenai kegiatan sosial maupun ekonomi. Ketiga, 

prinsip transparansi merupakan prinsip yang penting bagi pihak eksternal, 

dikarenakan transparansi berguna untuk mengurangi asimetri informasi, 

kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai 

dampak dari lingkungan. 

2.3 Nilai Perusahaan (Firm Value) 

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai persepsi atau penilaian investor 

terhadap perusahaan terbuka (go public) terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, yang sering dikaitkan 

dengan harga saham (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Go public memungkinkan 

masyarakat maupun manajemen mengetahui nilai perusahaan, nilai perusahaan 

tercermin pada kekuatan tawar-menawar saham, apabila perusahaan diperkirakan 

sebagai perusahaan yang mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan 

datang, nilai saham akan menjadi semakin tinggi. Sebaliknya, apabila perusahaan 

dinilai kurang mempunyai prospek maka harga saham menjadi lemah (Suharli, 

2006). Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi merupakan keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi 

(Soliha & Taswan, 2002). 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah 

dengan menggunakan Tobins’q. Rasio ini dikembangkan oleh Professor James 

Tobin (1967). Tobins’q adalah indikator untuk mengukur kinerja perusahaan, 

khususnya tentang nilai perusahaan, yang menunjukkan suatu performa 

manajemen dalam aktiva perusahaan. Nilai tobins’q menggambarkan suatu 

kondisi peluang investasi yang dimiliki perusahaan atau potensi pertumbuhan 
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perusahaan (Tobin Brainard, 1968) yang dikutip oleh Sudiyatno & Puspitasari 

(2010). 

Ketika nilai Tobin’s q<1, menjelaskan bahwa saham dalam kondisi 

undervalued yang mengartikan bahwa manajemen dalam melakukan pengelolaan 

aset perusahaan mengalami kegagalan sehingga pertumbuhan investasi rendah. 

Ketika nilai Tobin’s q=1 menjelaskan bahwa saham dalam kondisi average yang 

mengartikan bahwa manajemen dalam melakukan pengelolaan aset perusahaan 

mengalami stagnan sehingga potensi pertumbuhan investasi tidak berkembang. 

Ketika nilai Tobin’s q>1 menjelaskan bahwa saham dalam kondisi overvalued yang 

mengartikan bahwa manajemen dalam melakukan pengelolaan aset perusahaan 

telah berhasil sehingga potensi pertumbuhan investasi tinggi.   

2.4 Perusahaan Keluarga (Family Firm) 

Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh 

anggota keluarga pendirinya (Susanto et al., 2007). Andres (2008) menyatakan 

bahwa agar suatu perusahaan dapat memenuhi syarat sebagai perusahaan 

keluarga, harus memenuhi setidaknya satu dari dua kriteria berikut. Yang pertama, 

jika pendiri atau anggota keluarganya memiliki lebih dari 25% hak suara atas 

perusahaan melalui penanaman modal. Kedua, jika keluarga pendiri memiliki 

kurang dari 25% hak suara maka setidaknya satu orang anggota keluarga ada 

dalam komposisi manajemen perusahaan. 

Sejalan dengan Andres (2008), PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia 

juga telah melakukan survey bisnis keluarga di Indonesia tahun 2014 dan 

menyatakan bahwa lebih dari 95% bisnis di Indonesia adalah dimiliki keluarga. 

suatau perusahaan disebut sebagai perusahaan keluarga jika: 

a. Mayoritas suara berada di tangan pendiri atau orang yang mengakuisisi 

perusahaan (atau pasangan, orang tua, anak atau ahli waris). 
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b. Setidaknya ada satu perwakilan keluarga yang terlibat di dalam manajemen 

atau administrasi perusahaan. 

c. Untuk perusahaan public (tbk), pendiri atau orang yang mengakuisisi 

perusahaan (atau keluarga) memiliki 25% hak atas perusahaan melalui 

penanaman modal dan ada setidaknya satu orang anggota keluarga dalam 

manajemen (board).  

Harijono (2012) menyatakan bahwa penelusuran kepemilikan keluarga 

dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama 

dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan 

mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka bisa saja perusahaan 

tersebut termasuk dalam kepemilikan oleh keluarga. Kepemilikan keluarga 

mencerminkan bagian saham perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Semakin 

besar kepemilikan yang dimiliki oleh keluarga menandakan semakin besar kontrol 

yang dimiliki keluarga terhadap perusahaan. Hak pengendalian kepemilikan 

keluarga dapat ditelusuri dengan pendekatan kepemilikan ultimat karena 

pendekatan ini dapat mengatasi kelemahan pendekatan kepemilikan imediat, 

kepemilikan imediat adalah persentase kepemilikan saham secara langsung pada 

perusahaan publik. Konsep kepemilikan imediat tidak menelusuri hak 

pengendalian secara tidak langsung yang diperoleh pemegang saham mayoritas 

dalam perusahaan (La Porta et al., 1999). 

Kepemilikan keluarga dapat meningkatkan kepemilikannya atas perusahaan 

melalui struktur kepemilikan secara kepemilikan silang, piramida, dan melalui 

keterlibatan langsung pemegang saham mayoritas dalam perusahaan. 

Peningkatan kepemilikan menyebabkan besarnya kemampuan pemegang saham 

mayoritas untuk menguasai perusahaan. Struktur kepemilikan dikatakan 

berstruktur secara piramida jika terdapat pemilik ultimat dan ada minimal satu 
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perusahaan dalam rantai hak kontrol pemilik ultimat (Claessens et al., 2002; 

Siregar & Utama, 2008; Xu et al., 2012). Dengan demikian, kepemilikan perusahan 

dapat ditelusuri secara langsung (imediat) dan tidak langsung (ultimat). Claessens 

et al. (2002) membuktikan bahwa 67% perusahaan publik di Indonesia dimiliki 

secara piramida. Siregar dan Utama (2008) menyimpulkan bahwa 66,44% 

perusahaan terbuka di Indonesia meningkatkan kepemilikannya melalui struktur 

piramida. 

Fama & Jensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki publik karena biaya 

pengawasan yang dikeluarkan atau monitoring costnya lebih kecil. Maury & 

Pajuste (2006) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan keluarga di suatu 

perusahaan, maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan profitabilitas di 

dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan yang 

dikendalikan oleh pemilik non-keluarga. Hal ini berarti bisnis dengan kepemilikan 

keluarga yang dikelola secara baik berpeluang untuk menghasilkan kinerja 

perusahaan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang dimiliki non-keluarga.  

Hoover (2000) menyatakan bahwa kekuatan utama sebuah usaha keluarga 

terletak pada adanya kekuatan hubungan kekerabatan dan didukung komunikasi 

yang baik untuk menjalankan bisnis keluarga. Lebih lanjut Carsrud & Brannback 

(2011) menjelaskan bahwa perusahaan keluarga adalah perusahaan yang benar-

benar dimiliki oleh keluarga dan pembuatan serta pengambilan kebijakan 

perusahaan di dominasi oleh anggota keluarga itu sendiri. Peruahaan keluarga 

termasuk dalam kelompok yang mempunyai pertalian secara emosional sangat 

besar.  
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Sub bab ini membahas tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan variabel yang diteliti. Penelitian terdahulu mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti, baik peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Rosiana et al. 

(2013) menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan 

profitabilitas sebagai variabel pemoderasi, hasil analisis menunjukkan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nurlela & Islahudin (2008) Jo & Harjoto (2011) serta Buchanan (2018). Hasil 

penelitian tersebut menunjukkkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan 

tanggung jawab sosial cenderung mampu meningkatkan reputasi dan penjualan. 

Akibatnya, mampu meningkatkan laba yang dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian Wibowo (2016), 

menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mungkin disebabkan oleh minimnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Kemungkinan lain adalah karena pengungkapan tanggung jawab sosial 

di Indonesia belum memenuhi standar GRI. Hasil penelitian tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani, (2013) Primady & Wahyudi 

(2015) yang menunjukkan bahwa semakin besar tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan akan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan bahwa perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial 

memunculkan biaya yang bahkan melebihi keuntungan yang didapat. Oleh karena 
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itu, pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak mampu meningkatkan nilai 

perusahaan karena terjadi penurunan laba sebagai sumber daya perusahaan. 

Penelitian Thesman & Juniarti (2014) menguji pengaruh family control 

terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan pada sektor pertanian. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa family control tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan pemegang 

saham mayoritas adalah keluarga akan mengendalikan keputusan dalam 

perusahaan melalui hak kontrol yang dimiliki, keputusan tersebut seringkali hanya 

berdasarkan kepentingan dari pemegang saham mayoritas saja dan bukan untuk 

kepentingan seluruh pemegang saham. Hal ini menunjukkan prospek perusahaan 

yang buruk kedepannya, sehingga akan direspon negatif oleh investor dan pada 

akhirnya akan menurunkan nilai perusahaan (Gama & Galvao, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Thesman & Juniarti (2014) menunjukkan 

hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nekhili et al. (2017) 

mengenai peran moderat keterlibatan keluarga dalam hubungan antara pelaporan 

tanggung jawab sosial dan nilai pasar perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa 

nilai pasar perusahaan secara positif terkait dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial untuk perusahaan keluarga dan terkait secara negatif dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial untuk perusahaan non-keluarga. 

Perusahaan keluarga akan mendapatkan keuntungan besar dari komitmen 

berkomunikasi dengan tanggung jawab sosial. Secara khusus, perusahaan 

keluarga dapat memperoleh dukungan pemegang saham lebih mudah daripada 

yang dapat dilakukan oleh perusahaan non-keluarga. 

Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial, nilai 

perusahaan dan family firm belum mendapatkan hasil yang konsisten. Penelitian 

ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nekhili et al. (2017) yang meneliti 
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mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan nilai pasar: 

perusahaan keluarga dan non-keluarga. Selain itu, sepengetahuan peneliti belum 

terdapat penelitian di Indonesia yang membandingkan pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga dan 

non-keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Nekhili et al. (2017) bahwa masih 

jarang penelitian yang menyelidiki bagaimana pemegang saham 

mempertimbangkan status perusahaan keluarga saat menilai relevansi pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga masih membutuhkan penelitian 

yang lebih lanjut.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Penelitian ini menguji hubungan antara pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan, baik pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga 

terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah stakeholder theory, yaitu teori yang menggambarkan kepada pihak mana 

saja perusahaan bertanggung jawab (Freeman, 2004). Perusahaan harus 

menjaga hubungan dengan stakeholder untuk mengkomunikasikan keinginan dan 

kebutuhan stakeholder. Perusahaan yang mampu meraih dukungan stakeholder, 

maka pangsa pasar, penjualan, dan laba perusahaan akan meningkat. Selain teori 

stakeholder, dalam penelitian ini juga menggunakan signaling theory yang 

merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi 

petunjuk bagi investor tentang pandangan terhadap prospek perusahaan (Brigham 

& Houston, 2006).  

Penelitian ini membandingkan pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga dan non-keluarga, 

karena seperti yang diungkapkan Fama & Jensen (1983) bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga lebih efisien daripada perusahaan yang dimiliki 

publik karena biaya pengawasan yang dikeluarkan atau monitoring cost nya lebih 

kecil. Maury & Pajuste (2006) berpendapat bahwa dengan adanya kepemilikan 

keluarga di suatu perusahaan maka perusahaan tersebut dapat meningkatkan 

profitabilitas di dalam perusahaan tersebut bila dibandingkan dengan perusahaan 

yang dikendalikan oleh pemilik non-keluarga.  
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Berdasarkan hubungan antar variabel dan teori yang melandasinya maka 

dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

 

3.2 Perumusan Hipotesis 

Penting untuk membuat suatu rumusan hipotesis, agar nantinya 

permasalahan di dalam penelitian dapat terjawab. Berikut merupakan hipotesis 

penelitian ini: 

3.2.1 Pengaruh Corporate Social Responsibility Disclosure terhadap Nilai 

Perusahaan 

Kinerja tanggung jawab sosial perusahaan telah diakui memiliki dampak 

positif terhadap pasar modal (Nekhili et al., 2017). Stakeholder theory dapat 

memberikan kerangka kerja yang baik untuk memahami dampak positif 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Stakeholder 

theory menegaskan bahwa suatu perusahaan dapat dipandang sebagai 

serangkaian hubungan saling tergantung antar pemangku kepentingan, yang 

terdiri dari tidak hanya pemegang saham tetapi semua kelompok atau individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Clarkson, 

1995). Stakeholder theory menyatakan bahwa kesuksesan perusahaan sangat 

bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi harapan para pemangku 

kepentingan dan untuk memenuhi beragam kebutuhan terkait informasi. 
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Berdasarkan perspektif ini, informasi tanggung jawab sosial merupakan elemen 

utama yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola atau merespon 

berbagai pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, pemasok, legislator, 

organisasi non-pemerintah, dan lain-lain untuk mendapatkan dukungan dan 

persetujuan pihak-pihak tersebut (Gray et al., 1995). 

Upaya komunikasi sosial dan lingkungan perusahaan melalui pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan atau dalam laporan keberlanjutan 

merupakan peluang untuk memenuhi permintaan informasi pelaku pasar, yaitu 

pemegang saham (Nekhili et al., 2017). Pelaporan tanggung jawab sosial dapat 

bermanfaat bagi pelaku pasar misalnya pemegang saham, karena inisiatif 

tanggung jawab sosial cenderung mempengaruhi nilai perusahaan melalui 

beberapa mekanisme termasuk penjualan, biaya, efisiensi operasional, 

pembiayaan, dan risiko litigasi (Dhaliwal et al., 2012). Selain itu, memperbaiki dan 

melaporkan kinerja tanggung jawab sosial dapat menghasilkan keunggulan 

kompetitif yang harus dihargai oleh pemegang saham (Jamali, 2008). 

Pengungkapan informasi tentang perilaku tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat berkontribusi dalam membangun dan memelihara reputasi yang baik 

dengan pemangku kepentingan eksternal (Branco & Rodrigues, 2006). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial diharapkan akan mampu 

meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga saham dan laba perusahaan 

sebagai akibat dari para investor yang menanamkan saham diperusahaan, karena 

kegiatan tanggung jawab sosial merupakan keberpihakan perusahaan terhadap 

masyarakat (Lestari & Fidiana, 2015). Berdasarkan signaling theory, manajer yang 

memiliki informasi bagus tentang perusahaan berupaya menyampaikan informasi 

tersebut kepada investor luar agar saham perusahaan meningkat (Sugiarto, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela & Islahudin (2008) Jo & Harjoto (2011) serta 
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Rosiana et al. (2013) menunjukkkan bahwa perusahaan yang 

mengimplementasikan tanggung jawab sosial cenderung mampu meningkatkan 

reputasi dan penjualan. Akibatnya, mampu meningkatkan laba yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Perusahaan keluarga (family firm) memiliki rasa kepemilikan yang tinggi dan 

kepedulian terhadap reputasi perusahaan, dikarenakan perusahaan keluarga 

memiliki tujuan untuk mewariskan bisnisnya kepada generasi selanjutnya, 

sehingga mendorong anggota keluarga untuk melakukan pengawasan yang lebih 

erat (Westhead & Howorth, 2006; Amran & Ahmad, 2010; Shyu, 2011). 

Perusahaan keluarga berorientasi jangka panjang, sehingga anggota keluarga 

lebih memilih untuk melakukan investasi jangka panjang yang menguntungkan. 

Hal ini menunjukkan prospek perusahaan yang baik ke depannya, sehingga akan 

direspon positif oleh investor dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Ong & Gan, 2013). 

Dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan keluarga 

berperilaku berbeda dari perusahaan tanpa keterlibatan keluarga. Kehadiran 

keterlibatan keluarga menciptakan seperangkat sikap yang dapat memfasilitasi 

penerapan perilaku tanggung jawab sosial dan penerapan kebijakan tanggung 

jawab sosial perusahaan dalam jenis usaha tertentu (Nekhili et al., 2017). Kinerja 

tanggung jawab sosial yang superior dapat membantu perusahaan menciptakan 

citra yang andal dan jujur, dan oleh karena itu perusahaan mendapatkan dukungan 

dari para stakeholder (Rim et al., 2016). Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan berkontribusi untuk memelihara kepercayaan pemangku 

kepentingan terhadap perusahaan dan memungkinkan perusahaan 

mempertahankan hubungan yang baik dengan para stakeholder (Park et al., 

2014). Oleh karena itu, komunikasi inisiatif lingkungan dan sosial perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

keluarga dapat dianggap tidak memihak sehingga dapat mengurangi skeptisisme 

pemangku kepentingan. 

Perusahaan keluarga berbeda dari perusahaan non-keluarga dalam 

membangun hubungan dengan para pemangku kepentingannya. Perusahaan 

keluarga mencari hubungan untuk membangun dan memelihara hubungan yang 

kuat dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal lebih sering daripada 

perusahaan non-keluarga (Salvato & Melin, 2008). Perusahaan  keluarga 

berusaha untuk memperkuat stabilitas hubungan dengan stakeholder dan 

mendorong stakeholder untuk mempertahankan hubungan spesifik dengan 

perusahaan sebagai bagian dari pertukaran jangka panjang berdasarkan 

kolaborasi dan kepercayaan (Stanlay & McDowell, 2013).  

Kinerja sosial yang proaktif atau positif, terutama mengenai kepentingan 

stakeholder eksternal, dapat memungkinkan perusahaan keluarga memperoleh 

dukungan dari para stakeholder (Cennamo et al., 2012). Pendekatan relasional ini 

mencakup kehadiran yang kuat dan signifikan di masyarakat, orientasi jangka 

panjang, rasa hormat yang lebih besar dan perlakuan positif terhadap karyawan, 

penghormatan terhadap nilai keluarga, dan hubungan saling percaya dengan 

pemasok dan pelanggan. Menurut Nekhili et al. (2017) sifat hubungan pemangku 

kepentingan berdasarkan karakteristik tersebut meningkatkan kemungkinan 

perusahaan dianggap baik oleh para stakeholder yang pada akhirnya akan 

memiliki dampak positif pada komunikasi tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan keluarga cenderung tidak ingin merusak reputasi perusahaan 

melalui tindakan yang tidak bertanggung jawab (Berrone et al., 2012). Oleh karena 

itu, perusahaan keluarga dapat memperoleh manfaat dari citra positif yang 

dibentuk oleh tindakan perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan. 

Tindakan tersebut diharapkan dapat secara positif mempengaruhi persepsi para 
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pemangku kepentingan. Penelitian yang dilakukan oleh Nekhili et al. (2017) 

menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan secara positif terkait dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial untuk perusahaan keluarga. Perusahaan 

keluarga akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari komitmen berkomunikasi 

dengan tanggung jawab sosial, selain itu secara khusus perusahaan keluarga 

dapat memperoleh dukungan pemegang saham lebih mudah daripada yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan non-keluarga. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H1:  Corporate social responsibility disclosure berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, pada perusahaan keluarga (family firm) dan non-keluarga (non-

family firm) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1  Paradigma dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan paradigma positivisme yang menekankan 

pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian secara kuantitatif dan 

melakukan analisis data dengan menggunakan prosedur statistika. Fokus 

penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pengungkapan tanggung jawab 

sosial, baik pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga terhadap nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 

eksplanatori. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori 

atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya (Sugiyono, 2013). Sifat 

eksplanatori yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksplanatori kausal, yang 

bermaksud untuk menjelaskan pengaruh nilai dalam suatu variabel, yaitu 

membandingkan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

keluarga dan non-keluarga terhadap nilai perusahaan. 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang listing di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

baik yang tersaji dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan 

(sustainability report) pada periode 2010-2017. Periode tahun 2010 samapi 2017 

dipilih sebagai sampel penelitian ini dengan dasar pertimbangan bahwa praktik 

tanggung jawab sosial perusahaan mulai berlaku efektif pada 2007 melalui UU 

No.40 tahun 2007, kemudian pada tahun 2008 terjadi krisis global yang 

menyebabkan nilai perusahaan menurun. Pada tahun 2009 kinerja perusahaan 
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belum pulih maksimal akibat terjadinya krisis global. Dengan demikian periode 

tahun 2010-2017 digunakan dalam penelitian ini, karena pada tahun tersebut 

perusahaan dianggap telah mampu dan siap untuk melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial secara lebih baik. Selain itu, periode 2010-2017 dipilih 

dalam penelitian ini karena, pengungkapan tanggung jawab soial perusahaan 

merupakan kebijakan jangka panjang yang kinerjanya tidak dapat diukur dalam 

jangka pendek (Handajani et al., 2014). Pengambilan sampel menggunakan teknik 

penyampelan bersasaran (purposive sampling) dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI periode 2010 sampai 2017, 

karena sektor ini memiliki lebih banyak pengaruh terhadap lingkungan di 

sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan (Suwana, 

2017). Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Qiu et al. (2016) Cabeza-garcia, 

2017) juga menyatakan bahwa perusahaan keuangan memiliki karakteristik 

dan persyaratan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang 

berbeda dengan perusahaan nonkeuangan. 

2. Industri non-sumber daya alam (SDA). Pemilihan ini didasarkan atas adanya 

perbedaan kewajiban dalam melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan yang bergerak pada bidang SDA diwajibkan melaporkan 

tanggung jawab sosialnya sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 

2007 pasal 74, sedangkan perusahaan dalam bidang lain masih bersifat 

voluntary (sukarela).  

3. Perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab sosial dengan 

menggunakan pedoman global reporting initiatives (GRI) baik yang tersaji 

dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan selama periode 

pengamatan. 
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Selanjutnya, dalam penelitian ini mengelompokkan perusahaan keluarga 

(family firm) dan non-keluarga (non-family firm) dengan mengacu pada 

pendekatan yang dikemukakan oleh beberapa peneliti di antaranya yaitu: Andres 

(2008) menyatakan bahwa perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan 

keluarga jika pendiri atau anggota keluarganya memiliki lebih dari 25% hak suara 

atas perusahaan melalui penanaman modal. jika keluarga pendiri memiliki kurang 

dari 25% atau setidaknya 10% hak suara (Nekhili et al., 2017) maka setidaknya 

satu orang anggota keluarga ada dalam komposisi manajemen perusahaan. 

Harijono (2012) juga menyatakan bahwa penelusuran kepemilikan keluarga 

dilakukan dengan melihat nama dewan direksi dan dewan komisaris. Jika nama 

dewan direksi dan dewan komisaris cenderung sama dalam beberapa tahun dan 

mempunyai saham dalam kepemilikan perusahaan maka bisa saja perusahaan 

tersebut termasuk dalam kepemilikan oleh keluarga. Dari kategori perusahaan 

keluarga menurut beberapa peneliti yang telah disebutkan diatas, maka apabila 

perusahaan memenuhi setidaknya satu dari kriteria-kriteria tersebut maka dapat 

dikatakan sebagai perusahaan keluarga (family firm). Sebaliknya jika tidak 

memenuhi salah satu syarat atau kriteria tersebut maka dikategorikan sebagai 

perusahaan non-keluarga (non-family firm). 

4.3 Metode Pengumpulan Data  

Teknik dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Teknik dokumentasi 

adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen atau 

laporan tahunan, laporan keberlanjutan dan data lainnya yang dianggap 

mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Pada metode 

pengumpulan data ini akan terbagi dua tahap sebagai berikut: 
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4.3.1 Strategi Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan yang diperoleh melalui website masing-masing perusahaan 

dan melalui situs resmi BEI di www.idx.co.id.  

4.3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu 

meliputi data akuntansi yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan 

keberlanjutan yang dipublikasi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan 

pooling data yaitu kombinasi data antar perusahaan (cross section) dan data 

runtun waktu (time series), dengan periode analisis antara tahun 2010-2017. 

4.4  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen, 

serta variabel kontrol. 

4.4.1 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat baik secara positif maupun negatif, apabila terdapat 

variabel bebas maka variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit kenaikan 

dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel 

terikat (Sekaran & Bougie, 2017). Penelitian ini menggunakan pengungkapan 

tanggung jawab sosial sebagai variabel independen.  

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab 

organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiataannya pada masyarakat dan 

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang berkontribusi terhadap 

pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, 

mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan, mematuhi hukum yang 
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berlaku dan konsisten dengan norma-norma perilaku internasional, dan 

terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (ISO 26000: Guidance on social 

responsibility, 2010). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur 

menggunakan indikator Global Reporting Initiatives (GRI) versi G3.1, G4, dan 

Standards yang diperoleh melalui website www.globalreporting.org. GRI G3.1 

terdiri dari 37 aspek, GRI G4 terdiri dari 46 aspek, sedangkan GRI yang terbaru 

yaitu GRI Standards terdiri dari 33 aspek. Dimana setiap aspeknya terdiri dari 

beberapa indikator. 

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan 

dengan pemberian skor 1 pada setiap indikator yang diungkapkan, dan skor 0 jika 

indikator tidak diungkapkan. Selanjutnya, skor aktual dijumlahkan dan dibagi 

dengan skor maksimum (pada setiap aspek). Setelah skor pada setiap aspek 

diketahui, langkah selanjutnya yaitu dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah 

aspek dalam GRI G3.1, G4, maupun Standards. Rumus perhitungan indeks 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut: 

CSRD𝑖𝑗 =
∑X𝑖𝑗

N𝑗 
 

Keterangan: 

CSRD𝑖𝑗 = Skor indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan j 

∑X𝑖𝑗  = Skor aspek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan j 

N𝑗  = Jumlah aspek pengungkapan GRI 

4.4.2 Variabel Dependen  

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi 

perhatian utama peneliti atau variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku 

dalam investigasi (Sekaran & Bougie, 2017). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor 
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terhadap perusahaan terbuka yang sering dikaitkan dengan harga saham (Sujoko 

& Soebiantoro, 2007). Tingginya nilai perusahaan mencerminkan tingkat 

kemakmuran pemegang saham dan menjadi indikator penting bagi investor 

sebelum memutuskan untuk berinvestasi. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

Tobins’Q. Penggunaan Tobins’Q sebagai proksi nilai perusahaan karena 

beberapa alasan: Pertama, Tobins’Q merupakan ukuran ke depan karena 

didasarkan pada harga saham. Kedua, tindakan berbasis pasar mencerminkan 

gagasan pemangku kepentingan eksternal dan dapat menangkap nilai jangka 

panjang dari aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Orlitzky et al., 2003). 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini pengukuran Tobins’Q sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠′𝑄 =
EMV +  D

EBV
 

Keterangan:  

EMV  = Nilai pasar ekuitas (EMV = closing price X jumlah saham beredar) 

D  = Nilai buku dari total hutang 

EBV  = Nilai buku dari total aktiva 

4.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2013). Penggunaan 

variabel kontrol dalam penelitian ini karena, fokus penelitian ini pada 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan keluarga dan non-keluarga 

serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan, sehingga jumlah variabel 

independen dalam penelitian ini terbatas hanya pada pengungkapan tanggung 

jawab sosial, namun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
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tidak hanya dari segi pengungkapan tanggung jawab sosial, tetapi dari beberapa 

faktor lain di antaranya yang digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian 

ini. Selain itu dengan adanya variabel kontrol, hasil analisis lebih menjelaskan 

fenomena dengan optimal, analisis akan memiliki kekuatan statistik yang lebih 

tinggi. Hal ini sejalan dengan Hartono (2007) yang menyatakan bahwa variabel 

kontrol merupakan variabel yang digunakan untuk melengkapi hubungan kausal 

guna mendapatkan model empiris yang lebih baik. Hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa variabel lain yang perlu di kontrol antara lain: 

a. Leverage 

Leverage merupakan perbandingan antara dana yang diapakai untuk 

pembiayaan perusahaan. Rasio leverage memberikan gambaran tentang kondisi 

struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat terlihat bagaimana risiko 

terkait hutang perusahaan. Dalam penelitian ini leverage diproksikan dengan 

menggunakan DAR (Debt to assets ratio) yang merupakan rasio hutang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva 

(Nekhili et al., 2017) yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

b. Ukuran perusahaan (Firm size) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang dipertimbangkan 

dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran 

perusahaan yang lebih besar cenderung mempunyai pengaruh terhadap 

peningkatan nilai perusahaan (Hardian & Asyik, 2016). Ukuran perusahaan adalah 

suatu ukuran atau besarnya jumlah aset (aktiva) yang dimiliki oleh suatu 

perusahaa. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu logaritma 
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natural dari total aset, ini digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara 

ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu 

kecil, maka nilai total aset dibentuk menjadi logaritma natural, yang bertujuan 

untuk membuat data total aset terdistribusi normal.  

Size = LN Total Aset Perusahaan 

c. Ukuran dewan (Board size) 

Dewan direksi adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh pemegang 

saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. Dewan 

direksi wajib melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan dan para 

stakeholder serta wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas yang 

dimaksud kepada pemegang saham. Ukuran dewan direksi diukur sesuai dengan 

jumlah dewan direksi. 

Board Size = ∑ Dewan direksi 

d. Board meeting  

Rapat dewan yang sering memberikan direktur kesempatan untuk 

mendiskusikan kinerja perusahaan. Pengawasan terhadap jalannya perusahaan 

merupakan tanggung jawab direktur yang sangat penting. Jumlah rapat dewan 

menunjukkan perhatian direksi mengenai kepentingan stakeholder (Giannarkis, 

2014). Board meeting diukur dengan menggunakan jumlah rapat dewan tahunan. 

Board Meeting = ∑ Rapat dewan tahunan 

e. Board Independen 

Dewan komisaris dapat terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi yaitu komisaris independen dan komisaris yang terafiliasi. Jumlah 

komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menjamin mekanisme 
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pengawasan agar seluruh aktivitas perusahaan dapat berjalan secara efektif dan 

sesuai dengan perturan yang berlaku. Dewan komisaris independen diukur 

dengan menggunakan persentase jumlah komisaris independen dari jumlah 

anggota dewan komisaris. 

𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 𝑥 100% 

f. Usia Perusahaan  

Usia perusahaan telah diterima secara umum sebagai salah satu 

karakteristik perusahaan (Suttipun & Stanton, 2012). Semakin tua umur 

perusahaan maka semakin siap dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis. 

Umur perusahaan adalah waktu sejak pertama kali perusahaan berdiri sampai 

periode yang diteliti. 

Age = ∑ Usia Perusahaan 

g. CEO Tenure 

Chief executive officer (CEO) atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah 

direktur utama, dimana presiden direktur merupakan penyebutan secara umum 

terhadap pimpinan suatu perusahaan dalam perseroan terbatas (Adiasih & 

Kesuma, 2011). CEO merupakan seseorang yang memegang jabatan tertinggi 

dalam kegiatan operasional perusahaan, bertanggung jawab terhadap rencana 

dan keputusan strategis serta sebagai penghubung antara pihak internal dan 

eksternal (Sudana & Arista, 2017). CEO tenure dalam penelitian ini diukur dengan 

lama tahun menempati posisi sebagai CEO. 

CEO Tenure = ∑ Lama tahun menempati posisi sebagi CEO 

h. Komite CSR 

Perusahaan yang membentuk komite dewan yang disediakan untuk 

menangani masalah CSR menunjukkan keprihatinan serius mengenai kinerja non-
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keuangan dan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melaporkan kebijakan 

dan praktik CSR perusahaan (Cowen et al., 1987). Pengukuran yang digunakan 

dalam komite CSR dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel dummy yaitu 

nilai 1 jika perusahaan membentuk komite CSR dan 0 apabila perusahaan tidak 

membentuk komite CSR. 

i. Tipe industri 

Perusahaan yang termasuk dalam tipe industri high profile merupakan 

perusahaan yang mempunyai tingkat sensitivitas tinggi terhadap lingkungan, 

tingkat risiko politik yang tinggi, atau tingkat kompetisi yang kuat (Robert, 1992). 

Adapun perusahaan yang tergolong dalam industri high profile pada umumnya 

memiliki karakteristik seperti jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses 

produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah dan polusi (Purwanto, 2011). 

Tipe industri diukur menggunakan variable dummy dengan nilai 1 jika perusahaan 

termasuk dalam tipe industry high profile, dan nilai 0 jika perusahaan termasuk 

industri low profile.  
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Secara ringkas pengukuran variabel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 

Tabel Pengukuran Variabel  

Variabel Pengukuran 

Variabel Dependen:  

Nilai Perusahaan (Firm 

Value) 
𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠′𝑄 =

EMV +  D

EBV
 

EMV = Nilai pasar ekuitas (EMV = closing price X jumlah 

saham beredar), D = Nilai buku dari total hutang, EBV = Nilai 

buku dari total aktiva. 

Variabel Independen:  

Corporate Social 

Responsibility 

Disclosure (CSRD) 

CSRD𝑖𝑗 =
∑X𝑖𝑗

N𝑗 
 

CSRD𝑖𝑗 = Skor indeks pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan j, ∑X𝑖𝑗 = Skor aspek pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan j, N𝑗 = Jumlah aspek pengungkapan 

GRI. 

Variabel Kontrol:  

Leverage 
𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

Ukuran Perusahaan 

(Firm Size) 

Size = LN Total Aset Perusahaan 

Ukuran dewan (Board 

size) 

Board Size = ∑ Dewan direksi 

Board meeting  Board Meeting = ∑ Rapat dewan tahunan 

Board Independen 𝐵𝑜𝑎𝑟𝑑 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 𝑥 100% 

Usia Perusahaan  Age = ∑ Usia Perusahaan 

CEO Tenure CEO Tenure = ∑ Lama tahun menempati posisi sebagi CEO 

Komite CSR Variabel dummy yang nilainya 1 jika perusahaan membentuk 

dewan komite CSR, dan nilai 0 jika perusahaan tidak 

membentuk komite CSR. 

Tipe industri Variable dummy dengan nilai 1 jika perusahaan termasuk 

dalam tipe industri high profile, dan nilai 0 jika perusahaan 

termasuk industri low profile.  
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4.5 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi dan pengujian hipotesis. Penjelasan untuk 

masing-masing metode analisis sebagai berikut: 

4.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan alat statistik yang berfungsi mendeskripsikan 

atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi sebagaimana adanya, tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum dari data tersebut (Sugiyono, 2013). Statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari mean, median, 

standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Pengujian ini dilakukan untuk 

mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

4.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi terlebih dahulu dilakukan pengujian 

asumsi klasik. Analisis regeresi linier berganda perlu menghindari penyimpangan 

asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis tersebut. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusikan secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat diuji 

dengan Kolmogorov-Smirnov, dengan pedoman pengambilan keputusan: 

a. Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas < 0,05, distribusi adalah 

tidak normal. 

b. Nilai sig atau signifikan atau nilai probabilitas > 0,05, distribusi adalah 

normal. 
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2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak. Model yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah 

sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolonieritas yang tinggi. nilai cut-off yang umum digunakan untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF diatas 10 (Ghozali, 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengematan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas atua tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011). Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Jika terdapat pola tertentu yang teratur dan penyebaran titik tidak berada di 

atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara residual pada periode t dengan residual 
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periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (DW). Pengambilan 

keputusan ada atau tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2011): 

a. Bila nilai DW terletak di antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi positif. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi 

positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada batas bawah atau lower bound (4-dl), 

maka koefisein autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi 

negatif. 

d. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan.  

4.5.3 Analisis Regresi  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda 

(multiple regression analysis) digunakan sebagai alat analisis statistik karena 

penelitian ini dirancang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel 

independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Pengaruh antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan 

dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada perusahaan 

keluarga, dan tahap kedua dilakukan pada perusahaan non-keluarga melalui 

persamaan berikut: 
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Tobins’Q = α + β1 CSRD + ξ1 

Tobins’Q = α + β1 CSRD + β2 Lev + β3 Firm_Size + β4 Board_Size + β5 B_Meeting 

+ β6 B_Indp + β7 Age + β8 CEO_Tenure + β9 KCSR + β10 Type + ξ1 

Keterangan:  

Tobins’Q  = Nilai Perusahaan 

CSRD = Corporate Social Responsibility Disclosure 

Lev = Leverage (Variabel Kontrol) 

Firm_Size  = Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol) 

Board_Size = Ukuran Dewan Direksi (Variabel Kontrol) 

B_Meeting  = Jumlah Rapat Dewan (Variabel Kontrol) 

B_Indp = Independensi Dewan (Variabel Kontrol) 

Age = Usia Perusahaan (Variabel Kontrol) 

CEO_Tenure = Masa Jabatan Direktur Utama (Variabel Kontrol) 

KCSR = Komite CSR (Varaibel Kontrol) 

Type = Tipe industri (Variabel Kontrol) 

α  = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

ξ  = Error 

4.5.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis membutuhkan kriteria untuk menentukan diterima atau 

ditolaknya suatu hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini menggunakan 

hipotesis sisi (one-tailed). Pengujian hipotesis pada penelitian ini terdiri dari 

pengujian koefisien regresi parsial (uji t) dan pengujian koefisien determinasi (R2). 

4.5.4.1 Pengujian koefisien regresi parsial (Uji t) 

Uji statistik t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yakni secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependennya. Oleh 

karena itu, pengujian uji statistik t digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. 
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Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dengan demikian 

dasar analisis untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig > 0,05. Artinya variabel bebas tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

b. Ho diterima dan Ha ditolak apabila sig < 0,05. Artinya variabel bebas 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. 

4.5.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa kuat kemampuan model 

penelitian dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisen 

determinasi terdapat pada nilai 0 sampai dengan 1. Nilai koefisien determinasi (R2) 

yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen yang sangat terbatas. Sebaliknya, nilai 

koefisien determinasi (R2) yang mendekati 1, berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011).  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

5.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian mengenai pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap nilai perusahaan ini adalah seluruh perusahaan publik yang 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan pengungkapan tanggung 

jawab jawab sosial perusahaan, baik yang tersaji dalam laporan tahunan maupun 

laporan keberlanjutan (sustainability report) dengan menggunakan pedoman 

Global Reporting Initiatives (GRI). Periode pengamatan yang digunakan dalam 

penelitian yaitu 8 periode yakni tahun 2010-2017. Objek penelitian berjumlah 159 

yang diperoleh dari kriteria sampel sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Kriteria Sampel Penelitian 

Kriteria Periode Total 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Perusahaan 
publik yang 
listing di BEI 

 
394 

 
419 

 
441 

 
470 

 
493 

 
511 

 
527 

 
564 

 
3819 

Perusahaan 
sektor keuangan 

(67) (69) (71) (76) (81) (84) (87) (90) (625) 

Perusahaan 
bidang SDA 
(Tambang & 
Pertanian) 

 

(43) 

 

(48) 

 

(52) 

 

(56) 

 

(58) 

 

(59) 

 

(59) 

 

(61) 

 

(436) 

Perusahaan 
yang tidak 
mengungkapkan 
CSR dengan 
menggunakan 
pedoman GRI 

 

(273) 

 

(289) 

 

(303) 

 

(318) 

 

(332) 

 

(345) 

 

(356) 

 

(383) 

 

(2599) 

Jumlah Objek 
Penelitian 

11 13 15 20 22 23 25 30 159 
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5.2  Statistik Deskriptif Data Penelitian 

Deskriptif data bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

karakteristik data penelitian. Statistik deskriptif suatu penelitian dapat dilihat 

melalui nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Hasil 

dari pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.2 

Statistik Deskriptif Perusahaan Keluarga dan Non-keluarga 

 Family Firm Non-family firm 

N Min Max Mean Std. 
Deviasi 

N Min Max Mean Std. 
Deviasi 

TOBINSQ 81 0.40 3.78 1.62 0.80 78 0.89 3.87 1.67 0.74 

CSRD 81 0.07 1.00 0.29 0.17 78 0.09 1.00 0.37 0.24 

LEVERAGE 81 0.13 1.92 0.56 0.30 78 0.07 0.84 0.58 0.17 

FIRM_SIZE 81 27.61 33.32 30.44 1.52 78 28.95 32.82 31.01 0.88 

BOARD_SIZE 81 3.00 11.00 6.70 2.50 78 3.00 9.00 6.00 1.36 

B_MEETING 81 3.00 58.00 26.65 14.82 78 12.00 75.00 41.33 14.82 

B_INDP 81 0.29 0.67 0.41 0.07 78 0.25 0.50 0.36 0.06 

AGE 81 11.00 88.00 43.17 14.36 78 2.00 67.00 42.43 15.64 

CEO_TENURE 81 0.00 25.00 6.74 6.94 78 0.00 9.00 2.61 2.49 

KCSR (Dummy) 81 0.00 1.00 0.09 0.30 78 0.00 1.00 0.05 0.22 

TYPE (Dummy) 81 0.00 1.00 0.59 0.49 78 0.00 1.00 0.74 0.44 

Valid N (listwise) 81     78     

Sumber: Lampiran 3  

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan beberapa informasi yaitu, keseluruhan 

jumlah data atau N (total observasi) pada setiap variabel sejumlah 81 untuk 

perusahaan keluarga, dan 78 untuk perusahaan non-keluarga. Nilai rata-rata yang 

lebih kecil dari nilai standar deviasainya ditunjukkan oleh variabel CEO_Tenure, 

dan variabel KCSR pada perusahaan keluarga, sedangkan pada perusahaan non-

keluarga hanya variabel KCSR yang memiliki nilai rata-rata yang lebih kecil dari 

nilai standar deviasinya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat variasi 

yang tinggi selama periode pengamatan. Angka standar deviasi yang lebih tinggi 

dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa penyimpangan data dan 

keberagaman nilai dari perusahaan sampel relatif tinggi. Angka standar deviasi 

yang lebih rendah dibandingkan nilai rata-rata sampel menunjukkan bahwa 

penyimpangan data dan keberagaman nilai perusahaan sampel relatif rendah. 
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5.3  Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik ditujukan untuk menghindari adanya variabel 

pengganggu dalam persamaan regresi yang dapat mengganggu prediksi dari 

persamaan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari: 

5.3.1   Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen atau keduanya terdistribusi secara 

normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilihat dari uji statistik non parametrik 

Kolmogorov–Smirnov. Jika Nilai Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 artinya data residual 

berdistribusi normal dan jika nilai Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 artinya data residual 

tidak berdistribusi normal.  

Tabel 5.3 
Hasil uji normalitas kormogorov-smirnov  

 Family Firm Non_family Firm 

 Unstandardized 
Residual 

Unstandardized 
Residual 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.389 0.890 
          Sumber: Lampiran 8 dan 9  

Berdasarkan tabel 5.3 (perusahaan keluarga dan non-keluarga) diketahui 

bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,389 pada perusahaan keluarga, dan 

nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,890 pada perusahaan non keluarga, dimana 

nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan 

bahwa data penelitian berdistribusi normal baik pada perusahaan keluarga 

maupun non-keluarga. Dengan demikian maka asumsi normalitas dalam analisis 

regresi linier dalam penelitian ini dapat terpenuhi. 
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5.3.2 Uji Multikolonieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah 

model yang seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Untuk mendeteksi hal 

ini dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Hasil 

pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5.6 berikut: 

Tabel 5.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 Family Firm Non-family Firm 

Tolerance VIF Tolerance VIF 

CSRD 0.815 1.228 0.789 1.267 
LEVERAGE 0.693 1.442 0.687 1.455 
FIRM_SIZE 0.331 3.017 0.556 1.797 
BOARD_SIZE 0.297 3.369 0.723 1.383 
B_MEETING 0.466 2.145 0.809 1.236 
B_INDP 0.550 1.819 0.621 1.609 
AGE 0.505 1.979 0.529 1.891 
CEO_TENURE 0.835 1.198 0.921 1.086 
KCSR 0.400 2.502 0.615 1.627 
TYPE 0.309 3.233 0.449 2.229 

Sumber: Lampiran 5 dan 7 

Berdasarkan tabel 5.4 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini memiliki 

model regresi yang terbebas dari multikolonieritas. Hal ini karena semua variabel 

memiliki nilai VIF dibawah 10, dan nilai toleransi diatas 0,1 baik pada perusahaan 

keluarga maupun non keluarga. 

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji model regresi 

apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan grafik scatterplot.  
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Gambar 5.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
     Perusahaan Keluarga         Perusahaan Non-keluarga 

       

Sumber: Lampiran 8 dan 9 

Berdasarkan scatterplot gambar 5.1 terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk 

sebuah pola tertentu yang jelas, menyebar secara acak, serta tersebar baik 

dibawah maupun diatas angka nol (0) pada sumbu Y. Hal ini mengartikan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan yang digunakan dalam 

penelitian. 

5.3.4 Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya model regresi 

yang terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu, pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi. Berikut disajikan hasil uji asumsi autokorelasi 

dengan uji Durbin Watson (DW) terhadap model regresi antara pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (x) terhadap nilai perusahaan (y) pada 

perusahaan keluarga dan non-keluarga. 
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Tabel 5.5 

Uji Autokorelasi  

Family Firm Non-family Firm 

Durbin Watson Du 4-dU Durbin Watson dU 4-dU 

2,325 1,663 2,337 2.235 1,658 2,342 

Sumber: Lampiran 5 dan 7 

Hasil uji autokorelasi dengan Durbin Watson terhadap model regresi antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan, baik 

pada perusahaan keluarga maupun non keluarga diperoleh nilai DW berada di 

antara rentang nilai dU dan 4-dU sehingga asumsi autokorelasi terpenuhi. 

5.4  Hasil Analisis Regresi 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang diolah melalui 

Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Analisis regresi 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSRD) beserta variabel kontrol terhadap nilai perusahaan baik 

pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga. Hasil analisis regresi berganda 

pada penlitian ini disajikan pada tabel 5.6. dan 5.7 berikut: 

Tabel 5.6 

Hasil Analisis Regresi Perusahaan Keluarga 

Variabel Koefisien t Sig. R square 

(Constant)  9.498 0.000  
0,004 CSRD -0.065 -0.576 0.566 

(Constant)  1.670 0.099  
 
 
 
 

0,428 
 
 
 
 
 
 

CSRD -0.077 -0.773 0.442 

Control Variabel: 
LEVERAGE  

 
-0.339 

 
-3.125 

 
0.003** 

FIRM_SIZE  -0.221 -1.409 0.163 

BOARD_SIZE  0.187 1.128 0.263 

B_MEETING  0.044 0.334 0.739 

B_INDP  -0.085 -0.695 0.489 

AGE  0.707 5.564 0.000** 

CEO_TENURE  0.116 1.172 0.245 

KCSR  0.028 0.194 0.846 

TYPE  -0.248 -1.529 0.131 

**Signifikansi level 5%, Sumber: Lampiran 4 dan 5 
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Pada tabel 5.6 tersebut diketahui bahwa tanpa adanya variabel kontrol, 

variabel CSRD tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

keluarga. Hal ini dikarenakan nilai dari thitung < ttabel. Dapat dilihat bahwa thitung 

sebesar -0,576 yang lebih kecil dari ttabel yakni 1,990. Hal ini juga didukung oleh 

nilai signifikansi sebesar 0,566 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (α) yakni 

0,05 atau 5%. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan keluarga tidak terbukti. Koefisien determinasi (R square) dapat 

dilihat juga bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat kecil yaitu sebesar 0,004. Hal tersebut mengartikan bahwa 

variabel CSRD dalam menjelaskan variasi variabel nilai perusahaan hanya 

sebesar 0,4%. 

Dengan adanya variabel kontrol, variabel CSRD tetap konsisten tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan nilai dari thitung < ttabel. 

Dapat dilihat bahwa thitung sebesar -0,773 yang lebih kecil dari ttabel yakni 1,994. Hal 

ini juga didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,442 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi (α) yakni 0,05 atau 5%. Namun ada beberapa variabel kontrol yang 

ikut mempengaruhi nilai perusahaan yaitu leverage, hal ini karena nilai dari thitung > 

ttabel. Dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar -3,125 yang lebih besar dari ttabel yakni 

1,994. Hasil negatif (-) dalam pengujian ini berfungsi untuk menunjukkan arah 

(memperkuat/memperlemah). Jika hasil positif (+) dapat disimpulkan bahwa peran 

variabel tersebut memperkuat, dan jika negatif (-) maka peran variabel tersebut 

memperlemah. Sehingga, hasil negatif (-) tidak mempengaruhi cara membaca 

tabel t statistik. Selain itu, hasil ini juga didukung oleh nilai signifikansi sebesar 

0,003 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 atau 5%. Hal ini berarti 

bahwa variabel leverage berpengaruh negatif terhdap nilai perusahaan.  
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Variabel kontrol usia perusahaan (age) juga terbukti mempengaruhi nilai 

perusahaan pada perusahaan keluarga. Hal ini karena nilai dari thitung > ttabel. Dapat 

dilihat bahwa nilai thitung sebesar 5,564 yang lebih besar dari ttabel yakni 1,994. Selain 

itu, hasil ini juga didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 

tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel usia 

perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya 

pengaruh dari variabel kontrol berupa leverage dan usia perusahaan (age), maka 

nilai R square setelah adanya variabel kontrol meningkat menjadi 0,428. hal ini 

menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan beserta variabel kontrol pada perusahaan 

keluarga sebesar 43%, sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Tabel 5.7 

Hasil Analisis Regresi Perusahaan Non-keluarga 

Variabel Koefisien t Sig. R square 

(Constant)  7.961 0.000 0,368 

CSRD 0.606 6.648 0.000** 

(Constant)  0.816 0.417  
 
 
 

0,583 
 
 
 
 
 
 
 

CSRD 0.445 5.005 0.000** 

Control Variabel: 
LEVERAGE  

 
-0.439 

 
-4.612 

 
0.000** 

FIRM_SIZE  -0.017 -0.160 0.874 

BOARD_SIZE  0.004 0.045 0.964 

B_MEETING  0.115 1.307 0.196 

B_INDP  -0.032 -0.321 0.750 

AGE  -0.001 -0.010 0.992 

CEO_TENURE  0.198 2.410 0.019** 

KCSR  0.019 0.185 0.853 

TYPE  0.009 0.074 0.941 

**Signifikansi level 5%, Sumber: Lampiran 6 dan 7 

Pada tabel 5.7 tersebut dapat diketahui bahwa tanpa adanya variabel 

kontrol, variabel CSRD berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 

non-keluarga. Hal ini karena nilai dari thitung > ttabel. Dapat dilihat bahwa nilai thitung 

sebesar 6,648 yang lebih besar dari ttabel yakni 1,992. Hal ini juga didukung oleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 
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0,05 atau 5%. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSRD) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan keluarga terbukti. Koefisien determinasi (R square) 

dapat dilihat juga bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen yaitu sebesar 0,368. Hal tersebut mengartikan bahwa variabel CSRD 

dalam menjelaskan variasi variabel nilai perusahaan sebesar 37%. 

Dengan adanya variabel kontrol, variabel CSRD tetap konsisten 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keluarga. Hal ini 

karena nilai dari thitung > ttabel. Dapat dilihat bahwa nilai thitung sebesar 5,005 yang 

lebih besar dari ttabel yakni 1,996. Hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi 

sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 atau 5%. 

Beberapa variabel kontrol yang ikut mempengaruhi nilai perusahaan di antaranya 

yaitu leverage. Hal ini karena nilai dari thitung > ttabel. Dapat dilihat bahwa nilai thitung 

sebesar -4,612 yang lebih besar dari ttabel yakni 1,996. Hal ini juga didukung oleh 

nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 

0,05 atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel leverage berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan.  

Variabel kontrol CEO tenure juga ikut mempengaruhi nilai perusahaan pada 

perusahaan non-keluarga. Hal ini karena nilai dari thitung > ttabel. Dapat dilihat bahwa 

nilai thitung sebesar 2,410 yang lebih besar dari ttabel yakni 1,996. Hal ini juga 

didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,019 yang lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (α) yakni 0,05 atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel CEO tenure 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya pengaruh dari 

variabel kontrol berupa leverage dan CEO tenure, maka nilai R square setelah 

adanya variabel kontrol meningkat menjadi 0,583. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

perusahaan dapat dijelaskan oleh pengungkapan tanggung jawab sosial 
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perusahaan beserta variabel kontrol sebesar 58% pada perusahaan non-keluarga, 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

5.5  Pembahasan Hasil Penelitian 

Dibawah ini merupakan pemaparan terkait hasil dari pengujian hipotesis 

pertama (H1) terkait pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap 

nilai perusahaan pada perusahaan keluarga dan non-keluarga. Dalam 

pembahasan hasil penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahaulu terkait pengaruh 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada sampel 

perusahaan keluarga (family firm). Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan terkait 

pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada 

sampel perusahaan non-keluarga (non-family firm). Penelitian ini juga menguji 

pengaruh beberapa variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan, ukuran 

dewan direksi, jumlah rapat dewan, dewan komisaris independen, umur 

perusahaan, CEO tenure, komite CSR, dan tipe industri terhadap nilai perusahaan. 

5.5.1 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan, pada Perusahaan Keluarga (Family Firm) 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga pada tabel 5.6 

menunjukkan bahwa, pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh 

negatif yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Output pengujian dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,442 dimana nilai tersebut 

berada diatas tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 (0,442>0,05) dengan nilai koefisien 

negatif. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung 

jawab sosial pada perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan tidak terbukti. Untuk itu, hipotesis pertama (H1) pada sampel 

perusahaan keluarga, ditolak. 
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Hasil pengujian statistik antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan keluarga memberikan makna bahwa, 

tinggi rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nekhili et al. 

(2017) yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan berbasis pasar untuk perusahaan 

keluarga, dan terkait secara negatif untuk perusahaan non-keluarga. Hal ini 

karena, perusahaan keluarga dapat memperoleh dukungan pemegang saham 

lebih mudah daripada yang dapat dilakukan oleh perusahaan non-keluarga. 

Namun, hasil penelitian ini selaras dengan dengan hasil penelitian dari  Primady 

& Wahyudi (2015), Wibowo (2016) dan Putro & Mildawati (2017) yang 

membuktikan bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini dikarenakan pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan keluarga masih tergolong rendah. Pada tabel 5.2 statistik deskriptif, 

menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan rata-rata pengungkapan 

tanggung jawab sosial pada perusahaan non-keluarga.  

Deniz & Suarez (2005) menyatkan bahwa perusahaan keluarga cenderung 

memandang praktik tanggung jawab sosial sebagai biaya bukan sebagai peluang, 

perusahaan keluarga biasanya memiliki investasi besar di perusahaan sendiri 

sehingga cenderung lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan 

daripada masalah sosial dan lingkungan. Ballesteros et at. (2015) juga 

menyatakan bahwa perusahaan keluarga kurang memiliki insentif untuk 

mengungkapkan kebijakan sosial dan lingkungan untuk mengurangi asimetri 

informasi antara perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan keluarga 
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memiliki sedikit motivasi untuk memberikan informasi terperinci karena konflik 

kepentingan antara pemilik dan manajer cenderung tidak muncul dalam bisnis 

yang dikendalikan keluarga daripada di perushaan non-keluarga.  

Lebih lanjut Lukviarman (2016) menyatakan bahwa, secara institusional 

kepemilikan terkonsentrasi berbasis keluarga tidak memberikan dampak terhadap 

kinerja perusahaan, namun dapat menguntungkan pemilik pengendali (private 

benefit), tetapi berpotensi merugikan pihak berkepentingan lainnya terutama 

pemegang saham minoritas. Hal yang sama dikemukakan oleh Gama & Galvao 

(2012) bahwa perusahaan dengan pemegang saham mayoritas adalah keluarga 

akan mengendalikan keputusan dalam perusahaan melalui hak kontrol yang 

dimiliki, keputusan tersebut seringkali hanya berdasarkan kepentingan dari 

pemgang saham mayoritas saja dan bukan untuk kepentingan seluruh pemegang 

saham. 

Dalam perusahaan keluarga, penggungkapan tanggung jawab sosial tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, namun terdapat beberapa variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh terhadap nilai 

perusahaan di antaranya yaitu variabel kontrol leverage, hal ini dapat dilihat dari 

tabel 5.6. Output pengujian dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,003 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 

0,05 (0,003<0,05) dengan koefisien negatif sebesar -0,339, yang menunjukkan 

bahwa, leverage berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, 

variabel kontrol yang juga mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan 

keluarga yaitu variabel age (usia perusahaan), dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 

(0,000<0,05) dengan koefisien positif sebesar 0,707 yang menunjukkan bahwa 

usia perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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Berdasarkan stakeholder theory, perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga dapat memberikan manfaat 

bagi para stakeholder. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap 

pemiliki, namun lebih luas lagi yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan. 

Dari persepktif stakeholder theory tersebut, pada perusahaan keluarga meskipun 

tanggung jawab sosial tidak mampu memberikan dampak terhadap peningkatan 

nilai perusahaan, namun usia perusahaan mampu memberikan pengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hal ini karena perusahaan tetap memperhatikan 

kesejahteraan masyarakat luas seperti akses terhadap Pendidikan, peluang 

ekonomi, kesehatan, sampai pada tanggap bencana dan kesiapsiagaan. 

Perusahaan keluarga membangun dan memelihara hubungan yang kuat 

dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal (Miller et al., 2008). 

Perusahaan keluarga berusaha untuk memperkuat stabilitas hubungan dengan 

para stakeholder sebagai bagian dari pertukaran jangka panjang berdasarkan 

kolaborasi dan kepercayaan (Stanley & McDowell, 2014). Hal ini dapat 

memungkinkan perusahaan keluarga memperoleh dukungan dari para pemangku 

kepentingan seperti pemegang saham, kreditur, masyarakat, pemerintah, dan 

pihak lainnya (Cennamo et al., 2012). Sehingga, perusahaan tetap mampu survive 

dengan usia yang panjang, karena memperoleh dukungan dan kepercayaan dari 

masyarakat luas. 
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5.5.2 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Terhadap Nilai Perusahaan, pada Perusahaan Non-keluarga (Non-

family Firm) 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keluarga pada tabel 

5.7 menunjukkan bahwa, pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh 

positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Output pengujian dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut 

berada dibawah tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 (0,000<0,05) dengan nilai 

koefisien positif. Artinya, hipotesis yang menyatakan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (pada perusahaan non-keluarga) berpengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan terbukti. Untuk itu, hipotesis pertama (H1) pada 

sampel perusahaan non-keluarga, diterima. 

Hasil pengujian statistik antara pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan non-keluarga memberikan makna 

bahwa, semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, maka 

semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung Stakeholder 

theory yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat dipandang sebagai 

serangkaian hubungan saling tergantung antar pemangku kepentingan, yang 

terdiri dari tidak hanya pemegang saham tetapi semua kelompok atau individu 

yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Clarkson, 

1995). Berdasarkan perspektif ini, informasi tanggung jawab sosial merupakan 

elemen yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola atau merespon 

berbagai pemangku kepentingan seperti investor, konsumen, pemasok, legislator, 

organisasi non-pemerintah, dan lain-lain untuk mendapatkan dukungan dan 

persetujuan pihak-pihak tersebut (Gray et al., 1995). Stakeholder theory 
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berpandangan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan sosial 

sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholder. Melalui 

pengungkapan tanggung jawab sosial, pasar akan memberikan apresiasi positif 

yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan. Peningkatan ini 

akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jo & 

Harjoto (2011) Rosiana et al. (2013) dan Buchanan (2018) yang memberikan bukti 

bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan, artinya bahwa semakin banyak perusahaan mengungkapkan item 

pengungkapan sosial dan lingkungan, serta semakin baik kualitas 

pengungkapannya, maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Pelaporan 

tanggung jawab sosial dapat bermanfaat bagi pelaku pasar misalnya pemegang 

saham, karena inisiatif tanggung jawab sosial cenderung mempengaruhi nilai 

perusahaan melalui beberapa mekanisme termasuk penjualan, pembiayaan, 

efisiensi operasional dan risiko litigasi (Dhaliwal et al., 2012). 

Wiliam (2012) berpendapat bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan apabila terdapat material public 

information dari pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut, maka pasar atau 

investor akan bereaksi setelah pengumuman tersebut diterima. Reaksi tersebut 

dapat terlihat dari pergerakan harga saham perusahaan, apabila terjadi 

peningkatan harga saham setelah pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan diterbitkan di dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan 

perusahaan, maka terdapat pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab sosial 

terhadap nilai perusahaan. 

Pada perusahaan non-keluarga, tidak hanya penggungkapan tanggung 

jawab sosial yang memiliki dampak terhadap nilai perusahaan, namun terdapat 
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beberapa variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini juga turut 

memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan di antaranya yaitu variabel 

kontrol leverage, hal ini dapat dilihat dari tabel 5.7. Output pengujian dalam 

penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dimana nilai tersebut 

lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yakni 0,05 (0,000<0,05) dengan koefisien 

negatif sebesar -0,439, yang menunjukkan bahwa, leverage berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Selain itu, variabel kontrol yang juga mempengaruhi 

nilai perusahaan pada perusahaan keluarga adalah variabel CEO tenure, dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,019 dimana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikansi (α) yakni 0,05 (0,019<0,05) dengan koefisien positif sebesar 0,198 

yang menunjukkan bahwa CEO tenure berepengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 

Selain pengungkapan tanggung jawab sosial, CEO tenure (masa jabatan 

direktur utama) juga dapat memberikan pengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini sejalan dengan signaling theory yang merupakan suatu 

tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan 

(Brigham & Houston, 2006). Lamanya jabatan CEO diperusahaan dapat 

memberikan sinyal kepada calon investor bahwa perusahaan dipimpin oleh orang 

yang ahli pada bidangnya, sehingga mampu meningkatkan harga saham yang 

dapat berdampak pada nilai perusahaan. Semakin lama CEO menjabat 

diperusahaan, maka pengalaman dan pengetahuan CEO atas perusahaan 

tersebut juga akan bertambah, sehingga CEO lebih mampu untuk mengambil 

keputusan dengan cepat dan tepat. Perusahaan akan mempertahankan CEO 

yang memiliki kompetensi dan kinerja yang baik dalam memimpin perusahaan. 
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5.5.3 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Nilai Perusahaan 

Beberapa variabel kontrol yang juga digunakan dalam penelitian ini selain 

leverage, age, dan CEO tenure antara lain: 

5.5.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan 

Ukuran perusahaan (firm size) pada perusahaan keluarga maupun non-

keluarga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 5.6 dan 

5.7 hasil output pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,163 untuk 

perusahaan keluarga, dan sebesar 0,874 untuk perusahaan non-keluarga, dimana 

nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa investor membeli saham suatu perusahaan tidak hanya ditinjau dari 

seberapa besar aktiva perusahaan namun juga dari sisi laporan keuangan, nama 

baik, dan kebijakan dividen.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahatma et al. (2013) dan Astriani 

(2014) yang menunjukkan bahwa, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan dikarenakan ukuran perusahaan belum dapat menjamin nilai 

perusahaan yang tinggi, sehingga belum bisa memberikan keyakinan kepada 

pihak investor tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang ada. 

Oleh karena itu ukuran perusahaan belum mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan itu sendiri. 

5.5.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi (Board Size) Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Ukuran dewan direksi (board size) pada perusahaan keluarga maupun non-

keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 

5.6 dan 5.7 hasil output pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,263 
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untuk perusahaan keluarga, dan sebesar 0,964 untuk perusahaan non-keluarga, 

dimana nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Hal ini 

berarti bahwa ukuran dewan direksi yang besar belum tentu dapat meningkatkan 

nilai perusahaan, hal ini karena ukuran dewan direksi yang besar belum tentu 

efektif dalam komunikasi dengan dewan dan mengambil keputusan dalam 

manajemen. Shakir (2010) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi yang besar 

akan berakibat pada kurangnya diskusi yang berarti, sebab mengekspresikan atau 

mengemukakan pendapat dalam kelompok besar umumnya memakan waktu, sulit 

dan mengakibatkan kurangnya kekompakan pada dewan direksi.  

5.5.3.3 Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Direksi (Board Meeting) Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Jumlah rapat dewan (board meeting) juga menjadi variabel kontrol dalam 

penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa baik pada perusahaan keluarga 

maupun non-keluarga, jumlah rapat dewan tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Berdasarkan tabel 5.6 dan 5.7 hasil output pengujian menunjukkan 

nilai signifikansi sebesar 0,739 untuk perusahaan keluarga, dan sebesar 0,196 

untuk perusahaan non-keluarga, dimana nilai tersebut lebih tinggi dari tingkat 

signifikansi (α) yaitu 0,05. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Christensen et al. (2015) dan Mardiyati (2016) yang menyatakan bahwa semakin 

sering rapat dewan direksi dilakukan, semakin tidak efisien perusahaan. 

Perusahaan biasanya akan menanggung biaya terkait rapat yang dilakukan 

perusahaan. Semakin sering rapat dilakukan, semakin banyak biaya rapat yang 

dikeluarkan. Frekuensi rapat dewan direktur dengan sendirinya tidaklah cukup 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 
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5.5.3.4 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris (Board Independen) Terhadap 

Nilai Perusahaan 

Independensi dewan (board independen) menunjukkan bahwa baik pada 

perusahaan keluarga maupun non keluarga, independensi dewan tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 5.6 dan 5.7 hasil 

output pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,489 untuk perusahaan 

keluarga, dan sebesar 0,750 untuk perusahaan non-keluarga, dimana nilai 

tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Hal ini menandakan 

bahwa independensi dewan bukan merupakan faktor yang dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Hal ini karena terdapat indikasi kemungkinan pemilihan dan 

pengangkatan komisaris independen yang kurang efektif dimana komisaris 

independen tidak dapat menunjukkan independensinya sehingga pengawasan 

tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, keberadan dewan komisaris 

independen dalam suatu perusahaan belum mampu mempengaruhi peningkatan 

nilai perusahaan.  

5.5.3.5 Pengaruh Komite CSR Terhadap Nilai Perusahaan 

Komite CSR pada perusahaan keluarga dan non-keluarga, sama-sama tidak 

memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan tabel 5.6 dan 5.7 hasil 

output pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,846 untuk perusahaan 

keluarga, dan sebesar 0,853 untuk perusahaan non-keluarga, dimana nilai 

tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Hal ini menandakan 

bahwa komite CSR bukan merupakan faktor yang dapat mendorong perusahaan 

dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini karena pada perusahaan publik yang terdaftar di BEI masih 

sedikit yang membentuk komite CSR, dalam menangani masalah sosial dan 

lingkungan.  
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5.5.3.6 Pengaruh Tipe Industri Terhadap Nilai Perusahaan 

Tipe Industri tidak berpengaruh terhadap nilai perushaan baik pada 

perusahaan keluarga maupun non-keluarga. Berdasarkan tabel 5.6 dan 5.7 hasil 

output pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,131 untuk perusahaan 

keluarga, dan sebesar 0,941 untuk perusahaan non-keluarga, dimana nilai 

tersebut lebih tinggi dari tingkat signifikansi (α) yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang sensitif terhadap masalah sosial dan lingkungan tidak terbukti 

memiliki kecenderungan dalam meningkatkan pengungkapan tanggungjawab 

sosialnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan, 

pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga. Sampel penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (kecuali 

perusahaan sumber daya alam dan keuangan) selama tahun 2010 hingga 2017 

dengan jumlah sampel sebanyak 159 yang ditentukan dengan metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan Tobins’q, sedangkan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan indek GRI 

(G3.1, G4, dan Standards). Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel 

kontrol yaitu Leverage, Ukuran perusahaan, Ukuran dewan direksi, Jumlah rapat 

dewan, Independensi dewan, Usia perusahaan, CEO tenure, Komite CSR, serta 

tipe industri. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan tidak memberikan dampak terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan keluarga, namun pada perusahaan non-keluarga pengungkapan 

tanggung jawab sosial mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini karena 

perusahaan keluarga memiliki sedikit motivasi untuk memberikan informasi 

terperinci yang terkait dengan kebijakan sosial dan lingkungan, karena konflik 

kepentingan antara pemilik dan manajer cenderung tidak muncul dalam bisnis 

yang dikendalikan keluarga daripada di perushaan non-keluarga.  

Selain pengungkapan tanggung jawab sosial, beberapa variabel kontrol 

yang dapat memberikan dampak terhadap nilai perusahaan yaitu leverage, baik 
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pada perusahaan keluarga maupun non-keluarga. Pada perusahaan keluarga 

faktor lain yang dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu usia perusahaan (age). 

Sementara itu, pada perusahaan non-keluarga variabel kontrol yang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan yaitu CEO Tenure. 

6.2  Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti secara empiris dan berimplikasi 

pada pengembangan teori, praktik, dan kebijakan. 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

Penelitian ini mendukung stakeholder theory yang dapat memberikan 

kerangka kerja yang baik untuk memahami dampak pengungkapan tanggung 

jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Teori ini menegaskan bahwa suatu 

perusahaan dapat dipandang sebagai serangkaian hubungan saling tergantung 

antara pemangku kepentingan, yang terdiri dari tidak hanya pemegang saham 

tetapi semua kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh aktivitas perusahaan (Clarkson, 1995). Perusahaan tidak hanya sekedar 

bertanggung jawab terhadap pemilik, namun lebih luas lagi yaitu sampai pada 

ranah sosial kemasyarakatan.  

6.2.2  Implikasi Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak perusahaan agar lebih 

memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab sosial, sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak yang berkepentingan baik 

shareholder maupun stakeholder. Pada perusahaan keluarga, diharapkan dapat 

membuat kebijakan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada seluruh 

pemegang sahamnya, agar tidak terjadi konflik antara pemegang saham mayoritas 

dan minoritas, yang dapat berakibat negatif bagi perusahaan.  
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Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi investor agar lebih 

mempertimbangkan informasi pengungkapan tanggung jawab sosial sebelum 

melakukan investasi saham, karena laba bukan lagi menjadi satu-satunya 

indikator dalam menilai prospek kinerja perusahaan, melainkan juga kepedulian 

perusahaan pada masyarakat dan alam. 

6.2.3  Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pihak yang 

berwenang dalam mengatur kebijakan di Indonesia, yaitu mengenai bagaimana 

pentingnya memperhatikan keadaan lingkungan dan dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat, terutama dalam sistem pengungkapan pelaporan yang merupakan 

sarana untuk memberikan informasi kepada pihak investor. Jika pada dasarnya 

kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial bersifat sukarela, maka 

diharapkan bisa menjadi wajib dan memiliki standar pelaporan baku yang bisa 

diterima secara umum. 

6.3  Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, dalam pengelompokan sampel 

perusahaan yang termasuk kategori perusahaan keluarga dan non-keluarga. Oleh 

karena, terbatasnya informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan 

keluarga atas saham perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini menyebabkan adanya kemungkinan 

perusahaan keluarga yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Bagi peneliti 

berikutnya, dalam hal perusahaan keluarga diharapkan dapat melakukan 

penelusuran lebih mendalam terkait struktur kepemilikan perusahaan keluarga. 

Selain itu, keterbatasan penelitian ini terletak pada pengukuran skor indeks 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, karena dalam memperoleh 

indeks pengungkapan tanggung jawab sosial menggunakan Chechklist, sehingga 
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subjektifitas peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya bisa saja berbeda. 

Oleh karena itu, penelitian mendatang dalam memperoleh indeks pengungkapan 

tanggung jawab sosial hendaknya dengan triangulasi (diteliti oleh beberapa 

orang), jadi dari setiap pengungkapan indeks CSRD yang digunakan adalah nilai 

rata-rata dari setiap peneliti. Selain itu juga dapat menggunakan data primer 

seperti survei atau memberikan kuesioner. 
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Lampiran 1: Daftar Perusahaan Sampel (2010-2017) 

Sampel Perusahaan Keluarga (Family Firm) 

No. Kode Nama Perusahaan  

1 ABMM ABM Investama Tbk 

2 AKRA AKR Corporindo Tbk 

3 ASGR Astra Graphia Tbk 

4 ASII Astra International Tbk 

5 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 

6 ELTY Bakrieland Development Tbk 

7 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 

8 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

9 JPFA JAPFA Comfeed Indonesia Tbk 

10 KLBF Kalbe Farma Tbk 

11 MBSS Mitrabahtera Segara Sejati Tbk 

12 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

13 TAXI Express Transindo Utama Tbk 

14 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

15 TOTL Total Bangun Persada Tbk 

16 UNTR United Tractors Tbk 

 

Sampel Perusahaan Non-keluarga (Non-family Firm) 

No. Kode Nama Perusahaan  

1 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk 

2 EXCL PT XL Axiata Tbk 

3 GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

4 GMFI PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. 

5 ISAT PT Indosat Tbk 

6 JSMR Jasa Marga Tbk 

7 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

8 PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk 

9 PPRO PT PP Properti Tbk. 

10 PTPP PP (Persero) Tbk 

11 SMCB Holcim Indonesia Tbk 

12 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

13 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 

14 WIKA Wijaya Karya Tbk 

15 WSBP PT Waskita Beton Precast Tbk. 

16 WTON Wijaya Karya Beton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2: Apek Penilaian Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 

Indeks Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 

KATEGORI EKONOMI 

Aspek Kinerja Ekonomi 

EC 1 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. 

EC 2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi 
aktivitas organisasi. 

EC 3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 

EC 4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. 
Aspek Kehadiran Pasar 

EC 5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum 
setempat pada lokasi 
operasi yang signifikan. 

EC 6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi 
operasi yang signifikan pemasok local pada lokasi operasi yang signifikan. 

EC 7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang 
dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. 

Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

EC 8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan 
untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono. 

EC 9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, 
termasuk seberapa luas dampaknya. 

KATEGORI KINERJA LINGKUNGAN 

Aspek Material 

EN 1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume. 

EN 2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang 
Aspek Energi 

EN 3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer. 

EN 4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer. 

EN 5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi. 

EN 6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi 
yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai 
akibat dari inisiatif tersebut. 

EN 7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang 
dicapai. 

Aspek Air 

EN 8 Total pengambilan air per sumber 

EN 9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air. 

EN 10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang. 
Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) 

EN 11 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. 

EN 12 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). 

EN 13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

EN 14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak terhadap 
keanekaragaman hayati. 

EN 15 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 

EN 16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung 
dirinci berdasarkan berat. 

EN 17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat. 

EN 18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya. 

EN 19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting 
substances/ODS) diperinci berdasarkan berat. 

EN 20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci berdasarkan jenis dan 
berat. 

EN 21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 

EN 22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

EN 23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan 

EN 24 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. 

EN 25 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 

EN 26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana 
dampak pengurangan tersebut. 

EN 27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori. 
Aspek Kepatuhan 

EN 28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas 
pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. 

Aspek Pengangkutan/Transportasi 

EN 29 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 

EN 30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis. 
KATEGORI KINERJA SOSIAL 

Sub-Kategori: Ketenagakerjaan dan Lingkungan Kerja 

Aspek Pekerjaan 

LA 1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah. 

LA 2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, 
dan wilayah. 

LA 3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak 
disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya. 

LA 15 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setalah cuti melahirkan, berdasarkan 
gender. 

Aspek Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

LA 4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA 5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk 
apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. 

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

LA 6 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. 

LA 7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan 
ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah dan 
gender. 

LA 8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, 
pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga 
dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. 

LA 9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi 
dengan serikat karyawan. 

Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

LA 10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok 
karyawan. 

LA 11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang 
menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam 
mengatur akhir karier. 

LA 12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan 
karier secara teratur. 

Aspek Keberagaman dan Kesempatan Setara 

LA 13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap 
kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok 
minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki 

LA 14 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut 
kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan. 

Sub-Kategori Hak Asasi Manusia 

Aspek Praktek Investasi dan Pengadaan 

HR 1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM 
atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi 
manusia. 

HR 2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses 
skrining/ filtrasi atas aspek HAM. 

HR 3 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 

HR 4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan. 
Aspek Kebebasan Berserikat 

HR 5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat 
menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung 
hak-hak tersebut. 

Aspek Pekerja Anak 

HR 6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HR 7 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 

HR 8 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 

HR 9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-
langkah yang diambil. 

Aspek Asesmen 

HR 10 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau assesmen 
dampak hak asasi manusia. 

Aspek Remediation (Perbaikan) 

HR 11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, 
ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal. 

Sub-Kategori Kinerja Kemasyarakatan 

Aspek Masyarakat Lokal 

SO 1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, assesmen dampak, dan 
program pengembangan yang diterapkan. 

SO 9 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang yang signifikan 
terhadap masyarakat local. 

SO 10 Tindakan pencegahan dan mitigasi dilaksanakan dalam operasi dengan potensi 
dampak negatif aktual dan potensial terhadap masyarakat lokal. 

Aspek Korupsi 

SO 2 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi. 

SO 3 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi. 

SO 4 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 
Aspek Kebijakan Publik 

SO 5 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan 
kebijakan publik. 

SO 6 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi 
terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. 

Aspek Anti persaingan usaha 

SO 7 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-
trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 

Aspek Kepatuhan 

SO 8 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran 
hukum dan peraturan yang dilakukan. 

Sub-Kategori Tanggung Jawab Produk 

Aspek Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

PR 1 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. 

PR 2 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 

PR 3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan 
persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang 
dipersyaratkan tersebut. 

PR 4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan 
informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PR 5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang 
mengukur kepuasaan pelanggan. 

Aspek Komunikasi Pemasaran 

PR 6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang 
terkait dengan 
komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship. 

PR 7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai 
komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut 
produknya. 

Aspek Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

PR 8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran 
keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan. 

Aspek Kepatuhan 

PR 9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hokum dan peraturan mengenai 
pengadaan dan penggunaan produk dan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Indeks Global Reporting Initiative (GRI) G4 

KATEGORI EKONOMI 

Aspek Kinerja Ekonomi 

EC 1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 

EC 2 Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi karena 
perubahan iklim 

EC 3 Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti 

EC 4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah 
Aspek Keberadaan di Pasar 

EC 5 Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah 
minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan 

EC 6 Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi 
yang signifikan 

Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

EC 7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan 

EC 8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak 
Aspek Praktik Pengadaan 

EC 9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang signifikan 
KATEGORI LINGKUNGAN 

Aspek Bahan 

EN 1 Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

EN 2 Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang 
Aspek Energi 

EN 3 Konsumsi energi dalam organisasi 

EN 4 Konsumsi energi di luar organisasi 

EN 5 Intensitas energi 

EN 6 Pengurangan konsumsi energi 

EN 7 Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa 
Aspek Air 

EN 8 Total pengambilan air berdasarkan sumber 

EN 9 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air 

EN 10 Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali 
Aspek Keanekaragaman Hayati 

EN 11 Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang berdekatan 
dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar 
kawasan lindung 

EN 12 Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di 
kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan 
lindung 

EN 13 Habitat yang dilindungi dan dipulihkan 

EN 14 Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi 
nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko 
kepunahan 

Aspek Emisi 

EN 15 Emisi gas rumah kaca (grk) langsung (cakupan 1) 

EN 16 Emisi gas rumah kaca (grk) energi tidak langsung (cakupan 2) 

EN 17 Emisi gas rumah kaca (grk) tidak langsung lainnya (cakupan 3) 

EN 18 Intensitas emisi gas rumah kaca (grk) 

EN 19 Pengurangan emisi gas rumah kaca (grk) 

EN 20 Emisi bahan perusak ozon (bpo) 

EN 21 Nox, sox, dan emisi udara signifikan lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspek Efluen Dan Limbah 

EN 22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan 

EN 23 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

EN 24 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan 

EN 25 Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel2 lampiran i, ii, iii, 
dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut 
untuk pengiriman internasional 

EN 26 Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat 
terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan dan limpasan dari organisasi 

Aspek Produk dan Jasa 

EN 27 Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk dan jasa 

EN 28 Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori 
Aspek Kepatuhan 

EN 29 Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan 
terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan 

Aspek Transportasi 

EN 30 Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk 
operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja 

Aspek Lain-Lain 

EN 31 Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis 
Aspek Asesmen Pemasok Atas Lingkungan 

EN 32 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan 

EN 33 Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan 
tindakan yang diambil 

Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan 

EN 34 Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan 
melalui mekanisme pengaduan resmi 

KATEGORI SOSIAL 

Sub-Kategori: Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja 

Aspek Kepegawaian 

LA 1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok 
umur, gender, dan wilayah 

LA 2 Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan 
sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan 

LA 3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender 
Aspek Hubungan Industrial 

LA 4 Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah 
hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama 

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

LA 5 Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-
pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan 
keselamatan kerja 

LA 6 Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah 
total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender 

LA 7 Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan 
pekerjaan mereka 

LA 8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat 
pekerja 

Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

LA 9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut kategori 
karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA 10 Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung 
keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti 

LA 11 Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier secara reguler, 
menurut gender dan kategori karyawan 

Aspek Keberagaman dan Kesetaraan Peluang 

LA 12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut 
gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya 

Aspek Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-Laki 

LA 13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori 
karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan 

Aspek Asesmen Pemasok Atas Praktik Ketenagakerjaan 

LA 14 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan 

LA 15 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam 
rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan 

LA 16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, dan 
diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 

Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia 

Aspek Investasi 

HR 1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang 
menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi 
manusia 

HR 2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait 
dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase 
karyawan yang dilatih 

Aspek Non-Diskriminasi 

HR 3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil 
Aspek Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama 

HR 4 Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko tinggi melanggar 
hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja bersama, dan tindakan 
yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut 

Aspek Pekerja Anak 

HR 5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak 
dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif 

Aspek Pekerja Paksa atau Wajib Kerja 

HR 6 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib 
kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa 
atau wajib kerja 

Aspek Praktik Pengamanan 

HR 7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi 
manusia di organisasi yang relevan dengan operasi 

Aspek Hak Adat 

HR 8 Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan 
yang diambil 

Aspek Asesmen  

HR 9 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen dampak hak 
asasi manusia 

Aspek Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia 

HR 10 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia 

HR 11 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam 
rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

Aspek Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HR 12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, 
dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal 

Sub-Kategori: Masyarakat 

Aspek Masyarakat Lokal 

SO 1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program 
pengembangan yang diterapkan 

SO 2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat 
lokal 

Aspek Anti Korupsi 

SO 3 Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan 
risiko signifikan yang teridentifikasi 

SO 4 Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi 

SO 5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 
Aspek Kebijakan Publik 

SO 6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat 
Aspek Anti Persaingan 

SO 7 Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan 
hasilnya 

Aspek Kepatuhan 

SO 8 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas 
ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 

Aspek Asesmen Pemasok Atas Dampak Pada Masyarakat 

SO 9 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap masyarakat 

SO 10 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai 
pasokan dan tindakan yang diambil 

Aspek Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat 

SO 11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan 
diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 

Sub-Kategori: Tanggung Jawab atas Produk 

Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

PR 1 Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap kesehatan 
dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan 

PR 2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak 
kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis hasil 

Aspek Pelabelan Produk dan Jasa 

PR 3 Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan 
informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang 
signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis 

PR 4 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan 
informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil 

PR 5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan 
Aspek Komunikasi Pemasaran 

PR 6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan 

PR 7 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang 
komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil 

Aspek Privasi Pelanggan 

PR 8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan 
hilangnya data pelanggan 

Aspek Kepatuhan 

PR 9 Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan 
peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indeks Global Reporting Initiative (GRI) Standards 

TOPIK EKONOMI 

 Aspek Kinerja Ekonomi 

201-1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 

201-2 Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim 

201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya 

201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah 
Aspek Keberadaan Pasar 

202-1 Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum 
regional 

202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal 
Aspek Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan 

203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan 
Aspek Praktik Pengadaan 

204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 
Aspek Anti Korupsi 

205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi 

205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi 

205-3 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 
Aspek Perilaku Anti-Persaingan 

206-1 Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli 
TOPIK LINGKUNGAN 

Aspek Material 

301-1 Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

301-2 Material input dari daur ulang yang digunakan 

301-3 Produk reclaimed dan material kemasannya 
Aspek Energi 

302-1 Konsumsi energi dalam organisasi 

302-2 Konsumsi energi di luar organisasi 

302-3 Intensitas energi 

302-4 Pengurangan konsumsi energi 

302-5 Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa 
Aspek Air 

303-1 Pengambilan air berdasarkan sumber 

303-2 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air 

303-3 Daur ulang dan penggunaan air kembali 
Aspek Keanekaragaman Hayati 

304-1 Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan 
kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung 

304-2 Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati 

304-3 Habitat yang dilindungi atau direstorasi 

304-4 Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam 
wilayah yang terkena efek operasi 

Aspek Emisi 

305-1 Emisi GRK (Cakupan 1) langsung 

305-2 Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung 

305-3 Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya 

305-4 Intensitas emisi GRK 

305-5 Pengurangan emisi GRK 

305-6 Emisi zat perusak ozon (ODS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305-7 Nitrogen Oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya 
Aspek Air Limbah (Efluen) dan Limbah 

306-1 Pelepasan air berdasarkan mutu dan tujuan 

306-2 Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

306-3 Tumpahan yang signifikan 

306-4 Pengangkutan limbah berbahaya 

306-5 Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air 
Aspek Kepatuhan Lingkungan 

307-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup 
Aspek Penilaian Lingkungan Pemasok 

308-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan 

308-2 Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil 
TOPIK SOSIAL 

Aspek Kepegawaian 

401-1 Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan 

401-2 Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada 
karyawan sementara atau paruh waktu 

401-3 Cuti melahirkan 
Aspek Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen 

402-1 Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional 
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

403-1 Perwakilan pekerja dalam komite resmi gabungan manajemenpekerja untuk kesehatan dan 
keselamatan 

403-2 Jenis kecelakaan kerja dan tingkat kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, hari kerja yang 
hilang, dan ketidakhadiran, serta jumlah kematian terkait pekerjaan 

403-3 Para pekerja dengan risiko kecelakaan atau penyakit berbahaya tinggi terkait dengan 
pekerjaan mereka 

403-4 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi dengan serikat buruh 
Aspek Pelatihan dan Pendidikan 

404-1 Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan 

404-2 Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan 

404-3 Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan 
karier 

Aspek Keanekaragaman dan Kesempatan Setara 

405-1 Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan 

405-2 Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki 
Aspek Non-Diskriminasi 

406-1 Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan 
Aspek Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif 

407-1 Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif 
mungkin berisiko 

Aspek Pekerja Anak 

408-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak 
Aspek Kerja Paksa Atau Wajib Kerja 

409-1 Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja 
Aspek Praktik Keamanan 

410-1 Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia 
Aspek Hak-Hak Masyarakat Adat 

411-1 Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat 
Aspek Penilaian Hak Asasi Manusia 

412-1 Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak 

412-2 Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



412-3 Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi 
manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia 

Aspek Masyarakat Lokal 

413-1 Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program 
pengembangan 

413-2 Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap 
masyarakat lokal 

Aspek Penilaian Sosial Pemasok 

414-1 Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial 

414-2 Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil 
Aspek Kebijakan Publik 

415-1 Kontribusi politik 
Aspek Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan 

416-1 Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa 

416-2 Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk 
dan jasa 

Aspek Pemasaran dan Pelabelan 

417-1 Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa 

417-2 Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa 

417-3 Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran 
Aspek Privasi Pelanggan 

418-1 Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya 
data pelanggan 

Aspek Kepatuhan Sosial Ekonomi 

419-1 Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3: Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics Family Firm 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOBINSQ 81 .40 3.78 1.6249 .80246 

CSRD 81 .07 .89 .2978 .17106 

LEVERAGE 81 .13 1.92 .5621 .29940 

FIRM_SIZE 81 27.61 33.32 30.4448 1.52136 

BOARD_SIZE 81 3.00 11.00 6.6914 2.49320 

B_MEETING 81 3.00 58.00 26.6543 14.81989 

B_INDP 81 .29 .67 .4058 .07466 

AGE 81 11.00 88.00 43.1728 14.36558 

CEO_TENURE 81 .00 25.00 6.7407 6.94402 

KCSR 81 .00 1.00 .0988 .30021 

TYPE 81 .00 1.00 .5926 .49441 

Valid N (listwise) 81     

 

Descriptive Statistics Non-family Firm 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

TOBINSQ 78 .89 3.87 1.6713 .74467 

CSRD 78 .09 1.00 .3707 .24334 

LEVERAGE 78 .07 .84 .5764 .17429 

FIRM_SIZE 78 28.95 32.82 31.0171 .88445 

BOARD_SIZE 78 3.00 9.00 6.0000 1.35800 

B_MEETING 78 12.00 75.00 41.3333 14.82510 

B_INDP 78 .25 .50 .3642 .06495 

AGE 78 2.00 67.00 42.4359 15.64342 

CEO_TENURE 78 .00 9.00 2.6154 2.48753 

KCSR 78 .00 1.00 .0513 .22200 

TYPE 78 .00 1.00 .7436 .43948 

Valid N (listwise) 78     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4: Koefisien Regresi Tanpa Variabel Kontrol (Perusahaan Keluarga)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 1.715 .181  9.498 .000   

CSRD -.303 .527 -.065 -.576 .566 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .065a .004 -.008 .80584 2.483 

a. Predictors: (Constant), CSRD 

b. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .215 1 .215 .332 .566b 

Residual 51.300 79 .649   

Total 51.516 80    

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

b. Predictors: (Constant), CSRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5: Koefisien Regresi Dengan Variabel Kontrol (Perusahaan Keluarga)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 4.133 2.474  1.670 .099   

CSRD -.363 .470 -.077 -.773 .442 .815 1.228 

LEVERAGE -.909 .291 -.339 -3.125 .003 .693 1.442 

FIRM_SIZE -.117 .083 -.221 -1.409 .163 .331 3.017 

BOARD_SIZE .060 .053 .187 1.128 .263 .297 3.369 

B_MEETING .002 .007 .044 .334 .739 .466 2.145 

B_INDP -.911 1.310 -.085 -.695 .489 .550 1.819 

AGE .040 .007 .707 5.564 .000 .505 1.979 

CEO_TENURE .013 .011 .116 1.172 .245 .835 1.198 

KCSR .074 .382 .028 .194 .846 .400 2.502 

TYPE -.403 .264 -.248 -1.529 .131 .309 3.233 

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .654a .428 .346 .64871 2.325 

a. Predictors: (Constant), TYPE, LEVERAGE, CSRD, CEO_TENURE, KCSR, B_INDP, 

FIRM_SIZE, B_MEETING, AGE, BOARD_SIZE 

b. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 22.058 10 2.206 5.242 .000b 

Residual 29.457 70 .421   

Total 51.516 80    

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

b. Predictors: (Constant), TYPE, LEVERAGE, CSRD, CEO_TENURE, KCSR, B_INDP, 

FIRM_SIZE, B_MEETING, AGE, BOARD_SIZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6: Koefisien Regresi Tanpa Variabel Kontrol (Non-keluarga)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) .983 .124  7.961 .000   

CSRD 1.856 .279 .606 6.648 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .606a .368 .359 .59601 2.062 

a. Predictors: (Constant), CSRD 

b. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15.701 1 15.701 44.201 .000b 

Residual 26.997 76 .355   

Total 42.699 77    

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

b. Predictors: (Constant), CSRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7: Koefisien Regresi Dengan Variabel Kontrol (Non-keluarga)  

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.404 2.947  .816 .417   

CSRD 1.361 .272 .445 5.005 .000 .789 1.267 

LEVERAGE -1.877 .407 -.439 -4.612 .000 .687 1.455 

FIRM_SIZE -.014 .089 -.017 -.160 .874 .556 1.797 

BOARD_SIZE .002 .051 .004 .045 .964 .723 1.383 

B_MEETING .006 .004 .115 1.307 .196 .809 1.236 

B_INDP -.368 1.148 -.032 -.321 .750 .621 1.609 

AGE -5.082E-005 .005 -.001 -.010 .992 .529 1.891 

CEO_TENURE .059 .025 .198 2.410 .019 .921 1.086 

KCSR .063 .338 .019 .185 .853 .615 1.627 

TYPE .015 .200 .009 .074 .941 .449 2.229 

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .763a .583 .520 .51581 2.235 

a. Predictors: (Constant), TYPE, B_MEETING, BOARD_SIZE, CEO_TENURE, CSRD, 

B_INDP, LEVERAGE, KCSR, FIRM_SIZE, AGE 

b. Dependent Variable: TOBINSQ 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 24.873 10 2.487 9.348 .000b 

Residual 17.826 67 .266   

Total 42.699 77    

a. Dependent Variable: TOBINSQ 

b. Predictors: (Constant), TYPE, B_MEETING, BOARD_SIZE, CEO_TENURE, CSRD, B_INDP, 

LEVERAGE, KCSR, FIRM_SIZE, AGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 8: Uji Normalitas dan Heteroskedastisitas (Perusahaan Keluarga)  

      

  
 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 81 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .80078405 

Most Extreme Differences 

Absolute .100 

Positive .100 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .902 

Asymp. Sig. (2-tailed) .389 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9: Uji Normalitas dan Heteroskedastisitas (Non-keluarga) 
 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 78 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation .48115485 

Most Extreme Differences 

Absolute .066 

Positive .066 

Negative -.043 

Kolmogorov-Smirnov Z .580 

Asymp. Sig. (2-tailed) .890 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


