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Abstrak 
 
 
Nur, Fachruddin. Program Magister Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya, Faktor penentu pengungkapan tanggung jawab 
sosial dan nilai perusahaan (Studi pada perusahaan terbuka di Indonesia). Ketua 
pembimbing : Erwin Saraswati. Anggota komisi pembimbing : Wuryan Andayani. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor penentu pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan dan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan terhadap nilai perusahaan. Teori yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah teori stakeholder dan teori signaling. Perusahaan berkomunikasi 
dengan stakeholder melalui laporan dan mereka membangun citra yang baik 
untuk menunjukkan perusahaan mereka baik. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling dan analisis data menggunakan regresi data 
panel dengan model random effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
perusahaan dengan hutang tinggi mengungkapkan lebih sedikit tanggung jawab 
sosial, tetapi perusahaan dengan ukuran yang besar mengungkapkan lebih 
banyak tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunannya. 
Sementara itu, kinerja keuangan tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Nilai perusahaan akan ditingkatkan dengan melakukan 
lebih banyak pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini 
dapat digunakan oleh investor yang membuat pertimbangan untuk investasi dan 
saran untuk setter standar di Indonesia 
 
Kata kunci : pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; faktor penentu 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; nilai 
perusahaan; teori stakeholder; teori signaling 
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Abstract 
 
 
Nur, Fachruddin, Master program in Accounting, Faculty of Economics and 
Business, Universitas Brawijaya, Faktor-faktor Penentu Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada 
Perusahaan Terbuka Di Indonesia), Head of Advisory Commission: Erwin 
Saraswati, Member of Advisory Commision: Wuryan Andayani 
 
The objective of this study is to assess the determining factors for corporate 
social responsibility disclosure and the effect of corporate social responsibility 
disclosure on firm value using stakeholder theory and signalling theory. 
Companies communicate with their stakeholders through reports, and they build 
their good image the show that they are good. This study uses purposive 
sampling in selecting the sample and panel data regression with random effect 
model in analyzing the data. This study finds that companies with higher debt 
disclose less social responsibility and that larger companies disclose more social 
responsibilities in their annual reports. Furthermore, financial performance does 
not influence corporate social responsibility disclosure, and firm value is 
increased by disclosing more corporate social responsibilities. This research can 
be used by investors in making investment considerations and by Indonesian 
standard setters. 
 
Keywords : corporate social responsibility disclosure, determining factors for 

corporate social responsibility disclosure, firm value, stakeholder 
theory, signalling theory 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility 

(CSR) merupakan sebuah kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan dengan tujuan melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan secara 

keseluruhan (Rajafi & Irianto, 2007). CSR juga merupakan sebuah komitmen 

pembangunan ekonomi keberlanjutan untuk kesejahteraan para karyawan 

perusahaan, keluarga karyawan, komunitas lokal dan komunitas secara 

keseluruhan (Holme & Watts, 2000). 

Perusahaan dapat menggunakan CSR sebagai alat pemasaran 

perusahaan jika dalam pelaksaannya secara berkelanjutan dan pengungkapan 

CSR meningkatkan loyalitas konsumen (Ibrahim, et al., 2015). Pelaporan CSR 

tidak bersifat statis dan tidak mengabaikan dinamika sosial  (Priyanti, et al., 

2011). Tema-tema yang menjadi wacana dalam akuntansi pertanggung jawaban 

sosial adalah kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk dan kosumen, 

lingkungan hidup (Utomo, 2000; Zuhroh & Sukmawati, 2003). 

Isu tanggung jawab sosial perusahaan Indonesia menjadi topik yang 

sering dibicarakan beberapa tahun terakhir, fenomena ini disebabkan pelaku 

bisnis yang mulai memahami pentingnya praktik CSR terhadap perusahaannya.  

Satu dekade trakhir praktik tanggung jawab sosial terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan menyatakan 

bahwa tingkat ketaatan saat ini sebesar 85% dari sebelumnya 74% (Kementrian-

Lingkungan-Hidup-dan-Kehutanan-Republik-Indonesia, 2016). 

Beberapa dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh 

perusahaan terjadi beberapa waktu terakhir mulai dirasakan, seperti pencemaran 
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limbah industri di sungai desa Kaligede kecamatan Pecangaan kabupaten 

Jepara yang berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap 

(www.sindonews.tv, diakses tanggal 20 Agustus 2017), pembalakan hutan liar 

yang dilakukan oleh PT. Merbau Pelalawan Lestari sekitar 5.590 

ha  (www.tribunnews.com, diakses tanggal 20 Agustus 2017). Pencemaran 

lingkungan terjadi setelah adanya revolusi industri, sehingga tanggung jawab 

sosial perusahaan harus dilaksanakan untuk mengurangi atau meghilangkan 

pencemaran lingkungan demi kelestarian lingkungan. 

Peningkatan tren praktik tanggung jawab sosial perusahan searah 

dengan peningkatan penelitian akademik tentang praktik pengungkapan CSR. 

Rata-rata peningkatan penelitian akademik sebesar 3,14% per tahun (Pérez, 

2015).  

Beberapa hasil penelitian tentang praktik pengungkapan CSR, Hutang 

perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan terdaftar di bursa efek Amman dan 

perusahaan manufaktur teregistrasi di BEI (Bursa Efek Indonesia) memiliki 

pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR (AL-Shubiri, Al-abedallat, & 

Orabi, 2012; Larasati & Hadi, 2016). Hasil berbeda pada penelitian Abdulhaq & 

Muhamed (2006) yang menemukan hutang perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR untuk perusahaan terdaftar di bursa efek Saudi 

dan Anugerah, Hutabarat, & Faradilla (2013) menemukan sebanyak 11 

perusahaan manufaktur teregistrasi di BEI (Bursa Efek Indonesia) melaksanakan 

pengungkapan CSR tidak dipengaruhi hutang hutang perusahaannya. 

Kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan terbuka di Kuwait, 

perusahaan otomotif & komponen serta perusahaan pertambangan terbuka di 

Indonesia berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR (Al-Ajmi, Al-Mutairi, 

& Al-Duwaila, 2015; Batohir, 2016; Putri & Baridwan, 2013). Hasil berbeda pada 

Penelitian Naser & Hassan (2013) menemukan kinerja keuangan perusahaan 

http://www.sindonews.tv/
http://(www.tribunnews.com/
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yang teregistrasi dalam bursa efek Abu Dhabi berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR dan Maiyarni, Yetti, & Erwati (2016) menemukan kinerja 

keuangan perusahaan terindek LQ45 dalam bursa efek Indonesia berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan CSR. Namun, perusahaan BUMN Malaysia dan 

perusahaan manufaktur terbuka di Indonesia membuat laporan CSR tidak 

dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan (Baba, 2017; Rofiqkoh & Priyadi, 

2017; Sari & Andayani, 2017) 

Ukuran perusahaan terbuka di Kuwait, Abu Dhabi dan Saudi berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR (Abdulhaq & Muhamed, 2006; Al-Ajmi, et 

al., 2015; Naser & Hassan, 2013), demikian juga pada perusahaan manufaktur 

terbuka di Indonesia mengungkapkan CSR yang dipengaruhi oleh jumlah aset 

(Sha, 2015). Namun, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR yang dibuat oleh bank terbuka di Indonesia dan perusahaan 

terbuka di Saudi (Nussy, 2014) 

 Kinerja CSR dapat meningkatkat reputasi perusahaan, reputasi 

perusahaan memiliki hubungan positif terhadap risiko pengembalian saham dan 

memiliki hubungan negatif dengan risiko sosial (Kansal, Joshi, & Batra, 2014). 

Corporate social performance dapat menjaga hubungan baik dengan investor 

dan kreditut, perusahaan harus menggunakan CSR untuk memperoleh 

reputasinya dan melaporkan kegiatan CSRnya kepada pemangku kepentingan 

karena mereka ingin mengetahui informasi terkait kontribusi perusahaan 

terhadap masalah sosial dan lingkungan (Kansal, et al., 2014). 

Tren peningkatan laporan CSR tidak hanya pada perusahaan yang 

berada dinegara maju, perusahaan di Negara berkembang atau sedang 

berkembang ditekankan untuk mengikuti jejak perusahaan di Negara maju 

tersebut, seperti yang terjadi di Malaysia dan India (Kansal, et al., 2014). 

Pemerintah India mengapresiasi usaha perusahaan yang melakukan kegian CSR 
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dengan baik daalam berbagai ketegori, statistik awal univariat menggambarkan 

bahwa profitabilitas, ukuran, umur, jenis dan reputasi perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR (Kansal, et al., 2014). 

Di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan masih 

bersifat sukarela, keharusan hanya ada perusahaan pertambangan (UU No. 40 

Tahun 2007). Oleh sebab itu, belum tersedianya standar pelaporan tanggung 

jawab sosial untuk perusahaan di Indonesia, sehingga hanya perusahaan yang 

merujuk standar pelaporan keberlanjutan yang dipelopori oleh Global reporting 

intiative, standar terbarunya disebut dengan G4. 

 Jumlah dana CSR yang harus didistribusakan oleh perusahaan kepada 

masyarakat belum ada ketentuan yang mengikat secara tegas, sehingga alokasi 

dana CSR setiap perusahaan berbeda-beda. Regulasi saat ini yaitu PER-

09/NIBU/07/2015 yang mengatur jumlah CSR sebesar 4% per tahun, peraturan 

tersebut hanya mengikat pada perusahaan BUMN. 

 Motivasi pertama perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan untuk memperbaiki citranya, kedua untuk laporan kegiatan 

yang telah dilaksanakannya, ketiga untuk menanggapi tekanan dari 

stakeholdernya (Gunawan, 2007). Motivasi pertama tergolong dalam motivasi 

langsung, sedangkan motivasi kedua dan ketiga tergolong dalam motivasi 

psikologis (Kansal, et al., 2014). CEO sebanyak 74% dari 1.344 CEO yang 

tersebar dari 68 negara memberikan keterangan pada survey yang dilakukan 

oleh PWC bahwa perusahaan mereka yang melakukan pengukuran dan 

pengungkapan informasi terkait dampak aktivitas bisnisnya berkontribusi pada 

kesuskesan jangka panjang (www.pwc.com, diakses tanggal 20 Agustus 2017). 

 Berdasarkan ketidak konsisten penelitian sebelumnya tentang faktor-

faktor penentu pengungkapan CSR, maka penelitian ini meneliti pengaruh hutang 

perusahaan, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

http://www.pwc.com/
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CSR serta pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. Penelitian 

ini akan menggunakan data panel dalam metode penelitian yang akan 

menjadikan pembeda dengan penelitian sebelumnya. 

1.2. Motivasi Penelitian 

Motivasi penelitian ini karena masih terdapatnya hasil penelitian 

sebelumnya yang tidak stabil tentang pengaruh hutang perusahaan, kinerja 

keuangan dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini 

ingin menguji kembali pengaruh hutang perusahaan, kinerja keuangan dan 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

Penelitian juga ingin mengetahui manfaat positif bagi perusahaan yang 

melaksanakan pengungkapan CSR, sehingga penelitian ini akan menguji 

pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan. 

1.3. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, makan rumusan 

masalah dalam penenelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah  hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR? 

2. Apakah  kinerja keuangan perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR? 

3. Apakah  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR? 

4. Apakah  pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Memberikan bukti secara empiris adanya pengaruh hutang perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. 

2. Memberikan bukti secara empiris adanya pengaruh kinerja keuangan 

perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

3. Memberikan bukti secara empiris adanya pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. 

4. Memberikan bukti secara empiris adanya pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap nilai perusahaan. 

1.5. Kontribusi Penelitian 

1.5.1. Kontribusi teori 

Pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda kepada 

perusahaan sehingga kebutuhan informasipun beragam. Teori stakeholder 

menjadikan dasar teori untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahan melakukan pengungkapan CSR dalam rangka memenuhi kebutuhan 

informasi para stakeholder. 

Perusahaan yang bernilai baik akan lebih diminati oleh para investor. 

Teori signaling menjadikan dasar teori untuk mengetahui hubungan 

pengungkapan CSR dengan nilai perusahaan. Perusahaan berusaha memberika 

sinyal positif kepada para investor. 

1.5.2. Kontribusi praktik 

Sebelum melakukan investasi jangka panjang melalui pembelian saham 

sebuah perusahaan, seorang investor akan melakukan analisis fundametan 

perusahaan tersebut. Laporan CSR merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan dalam analisis fundamental. Investor akan mempertimbangkan nilai 
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perusahaan kemudian mereka akan membuat sebuah keputsan untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

1.5.3. Kontribusi kebijakan 

Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pembuat standar laporan 

seperti ikatan akuntan indonesia dan badan penanaman modal untuk membuat 

standart laporan CSR. Ruang lingkup standart pelaporan yang ada di indonesia 

saat ini hanya mencakup pada laporan keuangan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori Stakeholder 

 Teori stakeholder memandang tentang perusahaan lebih besar dari pada 

teori pemegang saham, Freeman mengenalkan teori stakeholder yang tidak 

hanya memandang perusahaan dari satu sisi, namun sebuah jalan untuk sebuah 

percakapan antara manajer dengan masyarakat bertujuan menelaah dua 

pertanyaan yang didalamnya sama-sama tertanam tentang etika dan bisnis yaitu 

“Apa tujuan dari perusahaan? dan Kepada siapa manajer akan bertanggung 

jawab?”, dua pertanyaan tersebut akan menimbulkan banyak jawaban dalam 

batas-batas hukum perusahaan (Freeman, Harrison, Wicks, Parmar, & De Colle, 

2010). Freeman mendefinisan teori stakeholder sebagai sebuah teori dari 

manajemen organisasi dan etika bisnis yang membahas tentang moral dan nilai 

dalam mengelolah sebuah organisasi (Freeman, et al., 2010). 

 Perusahaan berdialog dengan para stakeholdernya dengan 

menggunakan informasi yang tersedia dalam laporan, informasi aktivitas bisnis 

perusahaan dapat mengubah ekspektasi stakeholder tentang perusahaan 

tersebut (Adams & McNicholas, 2007). Kelangsungan hidup perusahaan 

bergantung dari stakeholdernya, semakin baik informasi yang disampaikan maka 

stakeholder akan meningkatkan dukungan mereka kepada seluruh aktivitas 

perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai laba maksimal sesuai 

harapannya (Lindawati & Puspita, 2015) 

.Stakeholder terbagi menjadi dua bagian, yaitu stakeholder primer dan 

sekunder. Freeman, et al (2010) menerangkan perusahaan memiliki beragam 

interaksi dengan sosial karena stakeholder satu sama lain memiliki kepentingan 
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yang berbeda. Keputusan yang akan dibuat oleh perusahaan dipengaruhi 

perbedaan kepetingan dan hubungan dari setiap stakeholdernya (Post, 

Lawrence, & Weber, 1999).  

Gambar 2.1. Hubungan antara stakeholder primer dengan perusahaan 
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Sumber : Business and society: Corporate strategy, public 

policy, ethics. Post, et al., 1999:11 

Stakeholder primer adalah stakeholder yang memiliki pengaruh langsung 

terhadap perusahaan (Post, et al., 1999). Stakeholder primer dapat dikatan 

sangat mempengaruhi terhadap kemajuan perusahaan itu sendiri, mereka 

memiliki pengaruh yang kuat sehingga dapat mengintervensi setiap keputusan 

yang dibuat oleh perusahaan, berbeda dengan stakeholder sekunder, mereka 

memiliki hubungan tidak langsung terhadap perusahaan, namun antara 

perusahaan dengan stakeholder sekunder dapat mempengaruhi satu sama lain. 
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Gambar 2.2. Hubungan antara stakeholder sekunder dengan perusahaan 
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Sumber : Business and society: Corporate strategy, public policy, ethics. 

Post, et al., 1999:12 

 Berdasarkan teori stakeholder ini hasil keputusan yang dibuat oleh 

perusahaan tidak hanya berdampak pada shareholder melainkan juga kepada 

semua stakeholdernya. Salah satu keputusan perusahaan yang tidak hanya 

berpengaruh terhadap shareholder saja tapi juga masyarakat sebagai 

stakeholder utamanya adalah Pelaporan CSR. Perusahaan yang secara 

konsisten mengamati situasi masyarakat melalui CSR akan mendapatkan 

manfaat tersendiri. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan 

tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan sebab mendorong investor untuk 

berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Semua aktivitas perusahaan didukung 

oleh masyarakat, dengan demikian kinerja keuangan jangka panjang akan terus 

meningkat. 
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2.1.2. Teori Signaling 

 Perusahaan mengirim sinyal ke pasar modal untuk memperoleh 

kredibilitas kualitasnya dan sebagai pembeda antara perusahaan yang baik dan 

yang buruk (Bhattacharya & Dittmar, 2003). Komunikasi yang murah tanpa biaya 

serta tidak dapat diverifikasi dapat dijadikan sebagai sinyal yang kredibel 

(Crawford & Sobel, 1982). Perusahaan yang melakukan stock split dalam pasar 

modal tanpa ada biaya dapat memotivasi perusahaan pialang membuat laporan 

baik yang menguntungkan perusahaan tersebut (Crawford & Sobel, 1982). 

Praktik CSR menunjukkan sinyal perusahaan memiliki kapasitas untuk 

meningkatkan nilai perusahaan lebih tinggi karena mereka memiliki kapabilitas 

yang lebih besar (Su, Peng, Tan, & Cheung, 2016). 

Watson, Shrives, & Marston (2002) menjelaskan teori ini memandang 

laporan CSR sebagai bentuk pemberian sinyal perusahaan kepada pasar modal. 

Teori signaling membahas terjadinya asimetri informasi diantara kedua belah 

pihak tentang kualitas atau maksud informasi (Stiglitz, 2000). Tujuannya adalah 

untuk mengurangi terjadinya moral hazard diantara kedua belah pihak (Sanders 

& Boivie, 2004). Para peneliti manajemen telah menggunakan teori ini untuk 

menjelaskan manfaat potensial perusahaan yang melaksanakan praktik CSR 

(Montiel, Husted, & Christmann, 2012; Ramchander, Schwebach, & Staking, 

2012; Turban & Greening, 1997). 

Perusahaan yang melaksanakan praktik CSR menunjukkan dua syarat 

sinyal kualitas, pertama kapabilitas perusahaan yang rendah akan membutuhkan 

lebih banyak sumberdaya untuk melaksanaakan praktik CSR dari pada 

perusahaan dengan kapabilitas tinggi, kedua premi pelaksanaan CSR hanya 

dapat dilakukan oleh perusahaan kapabilitas tinggi sebab ada biaya yang harus 

dikompensasikan (Spence, 1973). Perusahaan yang melaksanakan CSR akan 

memiliki biaya eksplisit dan implisit atas kegiatan tersebut, namun biaya tersebut 
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akan terbayar ketika perusahaan mendapatkan kapasitas mempengaruhi 

stakeholder dan memperbaiki komunikasi dengan stakeholder melalui praktik 

CSR (Barnett & Salomon, 2012). Kapasitas ini bergantung pada sebuah pilihan 

dan biaya yang mahal sehingga perusahaan dengan kapabilitas kecil akan sulit 

meniru, karena perlu investasi dari waktu ke waktu untuk membangun kapasitas 

seperti itu (Barnett & Salomon, 2012; Dierickx & Cool, 1989; McWilliams & 

Siegel, 2011). 

2.2. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial disebut juga pengungkapan sosial, 

laporan sosial perusahaan, akuntansi sosial (Mathews, 1997), tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan sebuah proses komunikasi tentang aktivitas 

ekonomi yang memiliki dampak lingkungan dan sosial kepada masyarakat 

(Hackston & Milne, 1996). Peran tradisional perusahaan adalah membuat 

laporan keuangan untuk pemegang saham, adanya laporan CSR memperbesar 

tanggung jawab perusahaan karena ada tanggung jawab baru diluar tanggung 

jawab utama perusahaan kepada pemegang saham untuk mencari laba 

(Sembiring, 2006). 

Undang-undang Republik Indonesia tentang perseroan terbatas No. 40  

Pasal 74 ayat 1 tahun 2007 berbunyi Perseroan yang menjalankan kegiatan 

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

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (R. Indonesia, 2007). 

 Peraturan pemerintah indonesia tentang  tanggung jawab sosial dan 

lingkungan perseroan terbatas  perseroan terbatas No. 47 Pasal 3 ayat 1 tahun 

2012 menerangkan Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan 

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

berdasarkan Undang-Undang (P. P. R. Indonesia, 2012). 
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 Berdasarkan undang-undang No. 40  Pasal 74 ayat 1 tahun 2007 dan No. 

47 Pasal 3 ayat 1 tahun 2012 serta peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 

2012 menjelaskan bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

ada di Indonesia hanya meawajibkan perusahaan pertambangan. Industri non-

pertambangan yang melakukan pengungkapan CSR merupakan sebuah 

tindakan sukarela yang dilakukannya.  

2.3. Nilai perusahaan 

Persepsi yang dimiliki investor terhadap perusahaan tentang keberhasilan 

perusahaan yang berhubungan dengan harga saham disebut nilai perusahaan. 

(Stacia & Juniarti, 2016). Nilai perusahaan yang tinggi membuat harga saham 

juga tinggi (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Persepsi pasar terhadap nilai 

perusahaan yang tinggi tidak hanya menggambarkan apa yang telah didapat dan 

dilaksanakan saat ini, melaikan juga apa yang ada di masa mendatang (Sujoko & 

Soebiantoro, 2007). 

Perusahaaan yang bernilai baik dapat dilihat dari saham yang 

diperdagangkan di bursa efek, saham tersebut akan lebih diminati oleh para 

investor (Rosiana, Juliarsa, & Sari, 2013). Nilai pasar merupakan harga yang 

tercipta karena adanya permintaan dan penawaran di bursa efek. Indikator 

penting yang digunakan oleh investor untuk menilai perushaan secara 

kesuluruhan adalah nilai pasar (Nurlela & Islahuddin, 2008). Pihak penjamin 

emisi atau emiten tidak dapat lagi mempengaruhi nilai pasar, sehingga harga 

inilah yang sebenarnya menggambarkan nilai suatu perusahaan. 

 Beberapa waktu terakhir ditemukan hasil penelitian yang berbeda satu 

sama lain tentang pengaruh pelaksanaan dan pelaporan CSR terhadap nilai 

perusahaan. Nicolau (2008), Jizi, Nehme, & Salama (2016), Li, Gong, Zhang, & 

Koh (2018) menerangkan bahwa CSR yang dilakukan perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Namun Chen & Lee (2017) 
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menemukan pengaruh negatif CSR terhadap nilai perusahaan. Selain itu 

menurut Alexander & Buchholz (1978), Teoh, Welch, & Wazzan (1999) 

Deswanto & Siregar (2018) tidak ada hubungan antara CSR dengan nilai 

perusahaan. Berdasarkan hasil sebagian penelitian tersebut untuk meneliti 

pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan dengan proxy harga 

saham suatu perusahaan. 

 Peneliti dengan latar belakang manajemen biasanya lebih banyak 

menemukan bukti bahwa CSR yang dilakukan perusahaan meningkatkan nilai 

perusahaan dari pada peneliti dengan latar belakang keuangan (Su, et al., 2016). 

Peneliti yang menentang praktik CSR biasanya menjelaskan bahwa adanya 

pemborosan sumberdaya perusahaan atas kegiatan CSR karena tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan (Friedman, 1970; Karnani, 

2011). Terdapat biaya agensi dalam praktik CSR karena kompleksitas hubungan 

CSR dengan nilai perusahaan sehingga manajer yang meningkatkan citra 

perusahaan dengan mengejar CSR mengorbankan pemilik saham (Cennamo, 

Berrone, & Gomez-Mejia, 2009; Jensen, 2002). 

 Praktik CSR bermanfaat sebagai perlindungan kepada pemegang saham 

perusahaan sehingga menjadi aset tak berwujud yang dimilikinya (Godfrey, 

Merrill, & Hansen, 2009). Barnett (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang 

melaksanakan CSR menunjukkan kesediaan mereka untuk mengalokasikan 

sumber daya secara wajar bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan dengan 

para stakeholder. Tindakan ini karena membantu perusahaan untuk memperkuat 

aksesnya terhadap sumberdaya penting yang dimiliki stakeholder di lingkungan 

operasional yang memerlukan pengakuan sosial-politik (Wang & Qian, 2011). 

Kejadian negatif yang mungkin terjadi akan merugikan perusahaan sehingga 

pengurangannya dengan pemanfaatan aset tak berwujud yang diperoleh dari 

praktik CSR, selain itu penciptaan peluang baru dengan pelanggan dan mitra 
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bisnis dapat juga memanfaatkan aset tersebut (Godfrey, et al., 2009; McWilliams 

& Siegel, 2011; Porter & Kramer, 2006; Surroca, Tribó, & Waddock, 2010). 

2.4. Penelitian terdahulu 

Berikut ini merupakan hasil penelitian tentang faktor-faktor penentu 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Larasati & Hadi (2016) 

menenumakan semakin banyak jumlah hutang yang dipunyai perusahaan akan 

berakibat penurunan tingkat pengungkapan. Hutang perusahaan memiliki 

pengaruh negatif terhadap pengungkapan. Larasati & Hadi (2016) menggunakan 

dasar teori legitimasi dan teori manajemen impresi serta jumlah item GRI yang 

digunakan untuk luas pengungkapan sebanyak 78 item. Hasil penelitian AL-

Shubiri, et al. (2012) juga mendukung bahwa hutang berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan. Perusahaan terbuka di Jordania akan sedikit 

melakukan pengungkapan saat mereka memiliki jumlah hutang yang tinggi. AL-

Shubiri, et al. (2012) menggunakan dasar teori agensi dan teori political economy 

untuk menghubungkan variabel tersebut. Tapi, berbeda dengan penemuan 

Anugerah, et al. (2013) yang menemukan hutang tidak memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan perusahaan. Mereka menggunakan 78 item GRI untuk 

mengukur luas pengungkapan dan sampel 11 perusahaan terbuka dengan data 

sebanyak tiga tahun berturut-turut. 

Kinerja keuangan perusahaan pada periode sebelumnya berpengaruh 

terghadap pengungkapan CSR. Kinerja keuangan diukur dengan bebagai ukuran 

seperti profit margin, return on asset dan return on equity. Batohir (2016) 

menemukan kinerja keuangan yang baik dapat meningkatkan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Batohir (2016) menggunakan 14 perusahaan otomotif 

terbuka di Indonesia serta 78 item GRI yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengungkapan. Namun bertentangan dengan Naser & Hassan (2013) dan 

Maiyarni, et al  (2016) dengan hasil profitabilitas berpengaruh negatif signifikan.  
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Maiyarni, et al  (2016) terindek LQ45 bursa efek Indonesia periode 2009 – 2012 

sedangkan Naser & Hassan (2013) mengamati perusahaan terbuka di Abu Dhabi 

dengan mengukur luas pengungkapan sebanyak 26 item. Sehingga menurut 

Maiyarni, et al (2016) dan Naser & Hassan (2013) kinerja keungan yang baik 

akan menurunkan pengungkapan. 

Pengungkapan CSR juga dipengaruhi oleh kepemilikan aset perusahaan. 

Sha (2015) menemukan perusahaan yang berukuran besar lebih banyak 

mengungkapkan dari pada perusahaan kecil. Sha (2015) menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur terbuka di Indonesia serta penggunaan indek GRI 

sebanyak 78 item. Hasil penelitian itu juga didukung oleh Al-Ajmi, et al (2015) 

yang menenukan ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan 

perusahaan Kuwait. Al-Ajmi, et al (2015) mengukur ukuran perusahaan 

berdasarkan logaritma penjualan yang diperolehnya. Namun, hasil penelitian 

yang berbeda ditemukan oleh Nussy (2014) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak dapat meningkatkan pengungkapan. Populasi yang digunakan 

adalah bank terbuka di Indonesia, sampel sebanyak 31 perusahaan. Nussy 

(2014) menggunakan 63 item untuk mengukur luas pengungkapan. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 

mendefinisakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai sebuah komitmen 

perusahaan untuk bertindak sesuai etika dan berpartisipasi dalam pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan, seiring dengan peningkatan kualitas hidup dari 

karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat keseluruhan 

(World-Business-Council-for-Sustainable-Development, 2000). Kerangka konsep 

penelitian ini berdasarakan pemikiran bahwa pengungkapan CSR yang dilakukan 

oleh perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor dan pengungkapan CSR yang 

dibuat perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. 

Teori yang menjadi dasar bahwa beragam faktor yang mendorong tingkat 

pengungkapan adalah teori stakeholder. Perusahaan memiliki berbagai 

stakeholder dengan kepentingan dan kebutuhan informasi yang berbeda. Faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR berdasarkan peneliti terdahulu 

antara lain : hutang perusahaan, kinerja keuangan dan ukuran keuangan (Al-

Ajmi, et al., 2015; AL-Shubiri, et al., 2012; Anugerah, et al., 2013; Batohir, 2016; 

Larasati & Hadi, 2016; Maiyarni, et al., 2016; Naser & Hassan, 2013; Nussy, 

2014; Sha, 2015) 

 Nilai perusahaan suatu periode dapat dipengaruhi oleh pengungkapan 

CSR yang telah dibuatnya. Pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan 

mengurangi asimetri informasi dan ketidakpastian (Nicolau, 2008). Dengan 

demikian, peningkatan kesejahteraan dan nilai baik perusahaan diperoleh secara 

bersamaan (Nicolau, 2008). Pengungkapan informasi menjadikan salah satu 

isyarat yang digunakan oleh stakeholder untuk melakukan penilaian dan 
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mendukung teori signaling (Orlitzky, Schmidt, & Rynes, 2003). Perusahaan yang 

mengalokasikan sebagian sumberdaya untuk kegiatan sosial tidak akan menjadi 

kerugian, sebab hal ini merupakan sebuah investasi yang mungkin bermanfaat 

dimasa mendatang ketika mereka juga memperbaiki hubungan dengan 

stakeholder-nya (Waddock & Graves, 1997). 

Gambar 3.1. : Rerangka Konseptual Peneliti 

 

 

 

 

 

 

3.2. Perumusan Hipotesis 

3.2.1. Hutang perusahaan 

Proporsi total hutang dengan rata-rata modal pemegang saham 

digambarkan dalam rasio leverage. Rasio tersebut menggabarkan tentang 

proporsi modal atau ekuitas yang ada di perusahaan, sehingga dapat dilihat 

risiko tak tertagihnya hutang perusahaan jangka pendek maupun jangka panjang 

(Larasati & Hadi, 2016) 

Hutang memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR karena 

perusahaan yang memiliki jumlah hutang banyak akan mengalokasikan aset 

mereka untuk melunasi hutangnya. Perusahaan lebih memprioritaskan hutang 

dari pada CSR (Larasati & Hadi, 2016). Dana yang akan dialokasikan untuk 

kegiatan CSR dapat diperoleh setelah mereka dapat memenuhi kewajibannya 

kepada kreditur.  

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi dianggap sebagai 

perusahaan yang berisiko (AL-Shubiri, et al., 2012). Perusahaan akan 
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mengalami kesulitan untuk medapatkan pendanaan dari eksternal apabila 

mereka tidak mengungkapkan informasi tentang posisi leveragenya. Perusahaan 

yang sering berhutang akan cenderung membayar bunga pinjaman lebih banyak 

dan membagikan deviden yang lebih sedikit (AL-Shubiri, et al., 2012). 

Perumusan hipotesis ini berdasarkan hasil penelitian Larasati & Hadi 

(2016) dan AL-Shubiri, et al. (2012). Teori yang menjadi dasar dalam 

pembentukan hipotesis ini adalah teori stakeholder. Berdasarkan dukungan 

empiris dan teori maka membentuk hipotesis kedua yaitu : 

H1 : Hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan 

3.2.2. Kinerja keuangan 

Gambaran hasil ekonomi yang telah diraih pada suatu periode melalui 

kegiatan perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan secara efektif dan 

efisien yang dapat diukur perkembangaannya melalui analisis data keuangan 

pada laporan keuangan (Batohir, 2016). Analis kemampuan untuk mendapatkan 

laba dibutuhkan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang perusahaan 

karena perusahaan harus dalam keadaan untung. 

Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

Perusahaan yang efisien dalam menjalankan operasi dapat dilihat dari kinerja 

keuangan mereka. Pembiayaan operasional yang tinggi akan menurukan laba 

bersih yang akan diperoleh. Kinerja keuangan yang semakin baik akan 

meningkatkan kegiatan CSR. 

Indikasi tentang efektivitas manajemen perusahaan dilihat dari 

profitabilitas perusahaan (Naser & Hassan, 2013). Perusahaan yang 

mengungktungkan melakukan pengungkapan informasi dari pada perusahaan 

yang tidak mengungtungkan. Namun, perusahaan yang sedang rugi 

memungkinan untuk memberikan informasi yang rinci.  
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Perumusan hipotesis ini berdasarkan hasil penelitian Batohir (2016) dan 

Naser & Hassan (2013). Teori yang menjadi dasar dalam pembentukan hipotesis 

ini adalah teori stakeholder. Berdasarkan dukungan empiris dan teori maka 

membentuk hipotesis ketiga yaitu : 

H2 : Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

3.2.3. Ukuran Perusahaan 

 Public demand akan informasi tinggi pada perusahaan yang berukuran 

besar (Sha, 2015). Perusahaan besar memiliki motivasi melakukan 

pengungkapan informasi sosial yang lebih banyak karena mendapatkan opini 

yang menyeluruh dari publik dan pemerintah (Al-Ajmi, et al., 2015). 

Perusahaan yang berukuran besar akan lebih banyak melakukan 

kegiatan CSR, sehingga pengungkapan CSR lebih luas apabila dibandingkan 

dengan perusahaan yang berukuran kecil. Kegiatan CSR yang besar disebabkan 

oleh alokasi aset yang besar. Perusahaan besar melakukan CSR untuk memberi 

kesan terhadap pemangku kepentingan bahwa sebagian aset mereka telah 

didistribukan kepada semua pemangku kepentingan sebagai wujud untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan tanggung jawab.   

Perumusan hipotesis ini berdasarkan hasi penelitan Sha (2015) dan Al-

Ajmi et al (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Teori yang menjadi dasar dalam pembentukan 

hipotesis ini adalah teori stakeholder. Berdasarkan dukungan empiris dan teori 

maka membentuk hipotesis pertama yaitu : 

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan 
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3.2.4. Pengungkapan CSR 

 Pengungkapan CSR bukan bagian dari laporan keuangan sehingga 

pengungkapannya cenderung bervariasi dan tidak mengikuti standart seperti 

laporan keuangan (Li, et al., 2018). Pengungkapan CSR disetiap perusahaan 

dan Negara berbeda-beda karena konten tersebut berdasarkan kebijakan 

manajemen. 

Perusahaan setiap periode akan selalu berusaha meningkatkan nilai 

perusahaannya. Laporan CSR merupakan salah satu media komunikasi yang 

digunakan perusahaan untuk menyampaikan suatu informasi kepada publik, 

tanpa adanya media komunikasi perusahaan akan sulit menyampaikan kinerja 

yang telah dilaksanakan satu periode sebelumnya. 

Perusahaan menerbitkan laporan CSR untuk memberikan pertanda 

kepada publik bahwa mereka telah berkinerja baik. Nilai perusahaan yang baik 

akan lebih diminati oleh para investor dan kreditor sehingga pengungkapan CSR 

dapat mempengaruhi harga suatu saham perusahaan pada periode tersebut, 

semakin banyak informasi positif yang disampaikan maka nilai suatu perusahaan 

akan semakin baik. 

Informasi tanggung jawab sosial perusahaan cenderung meminimalisir 

ketidakpastian pada masa mendatang, sehingga menurunkan risiko perusahaan 

dan biaya modal yang meningkatkan nilai perusahaan (Jizi, et al., 2016). Orang 

cenderung memberi kepercayaannya pada perusahaan yang bertanggung jawab. 

Keunggulan kompetitif dan peningkatan finansial dapat diperoleh dari inisiatif 

CSR (Nicolau, 2008). 

Perumusan hipotesis ini berdasarkan hasil penelitian Nicolau (2008), Jizi, 

et al  (2016), Li, et al (2018). Teori yang menjadi dasar dalam pembentukan 

hipotesis ini adalah teori signaling. Berdsarkan dukungan empiris dan teoritis 

makan membentuk hipotesis kesepuluh yaitu : 
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H4 : Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Paradigma positivism yang menjadi acuan dalam melaksanakan 

penelitian ini, penelitian yang melakukan pengujian teori melalui pengukuran 

variabel secara kuantitatif serta penggunaan prosedur statistik dalam 

melaksanakan analisis data. Sekaran (2007) menjelaskan studi yang termasuk 

dalam pengujian hipotesis umumnya menerangkan sifat hubungan tertentu, atau 

memastikan perbedaan setiap kelompok atau kebebasan (independesi) 

beberapa faktor dalam suatu situasi. Sehingga penelitian ini disebut pengujian 

hipotesis dan cakupan penelitian akan berusaha menjelaskan pengaruh ukuran 

perusahaan, hutang perusahaan dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial kemudian pada nilai perusahaan. 

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu semua perusahaan 

Indonesia yang tercantum dalam BEI (bursa efek Indonesia). Sampel yang akan 

dipilih menggunakan teknik non-probabilitas yaitu purposive sampling. 

 Kriteria yang dipilih untuk memilih sampel sebagai berikut : 

1. Perusahaan terbuka yang tergolong manufaktur dan jasa karena 

perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR bersifat sukarela 

2. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan 

3. Perusahaan mengungkapkan secara terus-menerus atau berkelanjutan 

selama empat tahun terakhir yaitu tahun 2014-2017 

4. Perusahaan terbuka yang tercantum di BEI (bursa efek Indonesia) sejak 

tahun 2013 sampai 2017 
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5. Perusahaan mempunyai laporan keaungan dan laporan tahunan lengkap 

untuk kebutuhan data.. 

4.3. Sumber dan jenis data 

 Penelitian ini memanfaatkan jenis data kedua atau sekunder yang didapat 

dari website seperti IDX, NCSR dan Kementerian Lingkungan Hidup. Data yang 

dimanfaatkan merupakan laporan publikasi seperti laporan keuangan, laporan 

tahunan, laporan keberlanjutan, dan hasil penilaian proper. 

4.4. Pengukuran Variabel 

4.4.1. Hutang Perusahaan 

 Perusahaan dapat meningkatkan pendanaan untuk operasional dengan 

dua cara yaitu melakukan pinjaman dan penerbitan saham baru. Semakin 

banyaknya jumlah hutang perusahaan memiliki risiko yang tinggi, risiko tidak 

mampu melakukan pembayar hutang jatuh tempo secara tepak waktu dan 

bahkan mengalami kebangkrutan. Penelitian ini mengukur hutang perusahaan 

berdasarkan rasio leverage, untuk mengetahui sebarapa jauh perusahaan 

mengandalkan hutang untuk aktivitas operasionalnya. 

Debt to Total Asset Ratio = 
               

          
 

4.4.2. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan yang baik akan meningkat profit yang akan diterima 

perusahaan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan profit margin, 

pengembalian aset (ROA), pengembalian ekuitas (ROE). Penelitian ini mengukur 

tingkat profitabilitas berdasarkan return on asset,  sehingga dapat mencermikan 

seberapa banyak tingkat pengembalian atas asset yang telah digunakan. 

Return on asset = 
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4.4.3. Ukuran Perusahaan 

 Perusahaan yang besar merupakan sebuah perusahaan yang memiliki 

jumlah kekayaan aset yang tinggi dan penjualan yang tinggi. Penelitian ini 

mengukur perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. 

Ukuran perusahaan = Log Jumlah Aset 

4.4.4. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 Pengungkapan CSR merupakan sebuah tambahan informasi terkait 

aktivitas CSR yang telah dilaksanakan perusahaan untuk menjaga kelestarian 

lingkungan, membuat SDM sekitar perusahaan menjadi lebih baik, serta 

melaksanakan tata kelola yang baik sesuai undang-undang. 

 Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan pedoman Global 

Reporting Intiatives (GRI) dengan standart GRI G4 dam standard GRI 2017. GRI 

G4 dan standard G4 ini merupakan kerangka pelaporan yang relevan secara 

global untuk mendukung standarisasi laporan CSR. Standart pengungkapan 

terdiri dari standart umum dan standart khusus. 

 Pengukuran informasi CSR diperoleh melalui sustainability report atau 

annual report yang diterbitkan perusahaan. Penggunaan opsi “sesuai” inti untuk 

mengukur seberapa banyak pengungkapan CSR. 

4.4.5. Nilai perusahaan 

 Penelitian ini menggunakan Tobins’Q untuk mengukur nilai suatu 

perusahaan. Nilai tobin’s Q perusahaan didapatkan dari perbandingan nilai pasar 

dan nilai buku sebuah perusahaan dalam satu periode sehingga 

menggambarkan potensi pertumbuhan yang dimiliki perusahaan dimasa 

mendatang. 
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Keterangan : 

Q    =  Nilai perusahaan 

EMV   =  nilai pasar ekuitas (EMV =  harga penutupan x jumlah saham yang 

beredar)  

D    =  nilai buku untuk total hutang  

EBV    =  nilai buku dari total aktiva 

4.5. Analisis Data 

4.5.1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini diperuntukkan untuk 

meningkatkan keakuratan hasil analasis data yang diperoleh dari model regresi. 

Interprestasi hasil regresi akan lebih representatif ketika data tidak bias, sehingga 

perlu dilakukan pengujian multikolinearitas. 

4.5.2. Uji Beda 

1. Uji Kruskal Wallis 

 Uji Kruskal Wallis digunakan untuk mengamati perbedaan dua sampel 

atau lebih yang tidak berhubungan satu dengan lainnya. Pada penelitian ini, Uji 

Kruskal Wallis dilakukan pada data-data perusahaan jasa dan manufaktur. 

Berikut ini merupakan hipotesis dalam uji Kruskal Wallis : 

HO : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan jasa dan manufaktur 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan jasa dan manufaktur 

Pada pengujian ini menggunakan taraf signifikansi alfa sebesar 5%. 

2. Uji Mann Whitney 

 Uji Mann Whitney digunakan untuk mengetahui dua sampel yang tidak 

berhubungan atau berpasangan satu sama lainnya. Pada penelitian ini, Uji Mann 
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Whitney dilakukan terhadap data-data perusahaan jasa dan manufaktur. Berikut 

ini merupakan hipotesis dalam uji Mann Whitney : 

HO : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan jasa dan manufaktur 

H1 : Terdapat perbedaan signifikan antara perusahaan jasa dan manufaktur 

Pada pengujian ini menggunakan taraf signifikansi alpha sebesar 5%. 

4.5.3. Estimasi Model Data Panel 

Regresi data panel memiliki tiga jenis model yaitu common effect, efek 

tetap (fixed effect) dan efek acak (random effect). 

1. Pendekatan model common effect 

Pendekatan model common effect mengasumsikan bahwa data penelitian 

menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Ordinary least square (OLS) 

digunakan dalam estimasi model asumsi ini. 

2. Pendekatan model fixed effect 

Pendekatan model fixed effect menggunakan asumsi bahwa intersep dalam 

data time series sama besar diantara rentang waktu yang berbeda. 

Kemudian data cross section memiliki slope yang berbeda namun memiliki 

slope regresi yang sama. Variabel dummy digunakan dalam data cross 

section sehingga model ini disebut least square dummy variables (LDSV). 

Model ini masih masuk dalam kategori OLS. 

3. Pendekatan model Random effect 

Pendekatan model random effect menggunakan residual antar cross section 

serta time series. Model ini menggunakan asumsi bahwa perbedaan 

intersept diantara variabel yang bersifat random. Metode ini disebut 

generalized least square (GLS) dan model ini tidak menggunakan OLS. 
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Tiga langkah pengujian untuk menentukan model mana yang akan dipilih 

dalam regresi data panel : 

1. Uji Chow 

Uji chow bertujuan untuk mengetahui dua model mana yang paling tepat 

yaitu model efek tetap (fixed effect) dengan model common effect. 

Hipotesis dalam uji ini adalah : 

H0 : Model common effect yang tepat 

H1 : Model fixed effect yang tepat 

Langkah pertama melakukan regresi data panel dengan model fixed 

effect. Hasil pengujian apabila nilai probabilitas dari cross section dam 

period Chi-square lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima 

2. Uji Hausment 

Uji hausment bertujuan untuk mengetahui dua model mana yang paling 

tepat antara model efek acak (random effect) dengan model efek tetep 

(fixed effect). Hipotesis dalam uji ini adalah : 

H0 : Model fixed effect yang tepat 

H1 : Model random effect yang tepat 

Langkah pertama melakukan regresi data panel menggunakan model 

random effect. Hasil pengujian apabila nilai probabilitas dari cross section 

dam period random lebih besar dari 0,05 maka H1 diterima 

3. Uji Langrange Multiplier (LM) 

Uji LM bertujuan untuk mengetahui dua model mana yang paling tepat 

antara model common effect dan model efek acak (random effect). 

Hipotesis dalam uji ini adalah : 

H0 : Model random effect yang tepat 

H1 : Model common effect yang tepat 



29 
 

Langkap pertama melakukan regresi data panel dengan model common 

effect. Hasil pengujian apabila nilai probabilitas dari Breusch-Pagan cross 

section dam period lebih besar dari 0,05 maka H1 diterima. 

4.5.4. Analisis Regresi 

 Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kausalitas untuk menguji 

pengaruh variabel ukuran perusahaan, hutang perusahaan dan kinerja keuangan 

terhadap pengungkapan CSR serta pengaruh pengungkapan CSR terhadap 

kinerja perusahaan. selain itu, penelitian ini juga bertujuang untuk 

menggambarkan teori yang mendasari perusahaan dalam membuat 

pengungkapan CSR serta pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 

berdasarkan tujuan penelitian maka alat analisis data yang akan digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda serta regresi linier sederhana. 

Persamaan yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda dan 

sederhama sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

CSRD = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Nilai perusahaan = α0  +  β4CSRD + e 

Keterangan : 

α0 : Konstanta 
X1 : Hutang perusahaan 
X2 : Kinerja keuangan 
X3 : Ukuran perusahaan 
CSRD : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
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β1...β4 : Koefisien X1…. X10 

e : eror 
 
4.5.5. Koefisien Determinasi 

Pengujian koefisien determinasi atau R2 untuk mengetahui seberapa kuat 

model penelitian menjelaskan variabel terikat. Persamaan R2 dirumuskan secara 

umum sebagai berikut : 

R2 = 
                                        

      
 

Keterangan : 

R2 = koefiesien determinasi 
β = koefisien regresi 
y = variabel dependen 
x = variabel independen 

Nilai koefisien determinasi dengan rentang 0 sampai dengan 1. Nilai yang 

mendekati angka 1 menggambarkan variabel-variabel independen mampu 

merefleksikan keseluruhan informasi untuk memperkirakan variabel-variabel 

dependen. 

4.5.6. Pengujian Hipotesis ( Uji t ) 

 Pengujian hipotesis membutuhkan kriteria atau syarat untuk menentukan 

diterima (accepted) atau ditolaknya (rejected) suatu hipotesis penelitian. 

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji two-tailed. Kriteria perumusan 

hipotesis statistik adalah sebagai berikut : 

H0 : βi = 0, maknanya tidak terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

H1 : βi > 0 atau βi < 0, maknanya terdapat pengaruh positif atau negatif 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis dengan 

mengamati nilai p-value. Jika nilai p-value lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak 

dan H1 diterima. Sebaliknya jika nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 

diterima dan H1 ditolak. Penelitian ini menggunakan signifikansi alpha 5%.  
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian dipilih dengan cara purposive, Ringkasan dan daftar 

sampel dari populasi perusahaan terbuka di bursa efek Indonesia tahun 2014 – 

2017 sebagai berikut : 

Tabel 1 : Ringkasan sampel 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan Sektor Manufaktur, Jasa 
Keuangan & Perbankan 

228 

2 Perusahaan yang menggunakan mata uang 
lain selain rupiah 

(-37) 

3 
Perusahaan yang tidak menerbitkan LK 
secara lengkap dan berturut-turut selama 
periode 2014-2017 

(-13) 

4 Perusahaan delisting dari BEI (-3) 

5 
Perusahaan yang tidak memiliki 
kelengkapan data 

(-19) 

6 TOTAL SAMPEL 156/tahun 

7 
Jumlah observasi : 
Perusahaan manufaktur (67/tahun x 4tahun) 
Perusahaan jasa (89/tahun x 4 tahun) 

624 

Sumber : data sekunder diolah, 2017  

5.2. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan secara umum data dari sampel yang 

diolah sesuai variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif 

menggambarkan nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, 

nilai minimum serta standar deviasi. Data penlitian diproses dengan alat bantu 

berupa software statistik yaitu eviews 9 dan hasil statistik sebagai berikut : 
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Tabel 2 : Statistik deskriptif perusahaan jasa 

 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

Pengungkapan 
CSR 

0.12 0.13 0.18 0.03 0.03 

Hutang 
Perusahaan 

0.71 0.81 2.98 0.01 0.31 

Kinerja 
Keuangan 

0.02 0.01 0.20 -0.62 0.06 

Ukuran 
Perusahaan 

12.90 12.85 15.05 10.71 10.03*10-1 

Nilai 
Perusahaan 

1.34 1.02 19.85 0.26 1.52 

Sumber : Output eviews 9 lampiran 1.1 

 
Tabel 3 : Statistik deskriptif perusahaan manufaktur 

 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 

Pengungkapan 
CSR 

0.11 0.09 0.96 0.01 0.14 

Hutang 
Perusahaan 

0.55 0.48 6.49 0.01 0.53 

Kinerja 
Keuangan 

0.04 0.03 0.53 -0.87 0.12 

Ukuran 
Perusahaan 

12.22 12.14 13.96 10.60 0.67 

Nilai 
Perusahaan 

2.06 1.06 72.11 0.26 4.52 

Sumber : Output eviews 9 lampiran 1.2 

 

Tabel 2 dan 3 menunjukkan nilai statisitk deskriptif dari 5 variabel. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSRD) dan nilai perusahaan. Variabel bebas pada penelitian ini 

ada 4 macam yaitu hutang perusahaan, kinerja keuangan, ukuran perusahaan, 

dan CSRD. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur dengan cara 

menjumlah pengungkapan sosial yang dibuat sesuai standart laporan yang 

dikeluarkan oleh GRI yaitu G4, kemudian dibagi dengan total standart G4. Nilai 

rata-rata CSRD dari perusahaan jasa dan manufaktur periode tahun 2014 – 2017 

sebesar  0.12 dan 0.11. Nilai tengah CSRD perusahaan jasa sebesar  0.13 dan 

perusahaan manufaktur sebesar 0.09. Nilai tertinggi CSRD perusahaan jasa 
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sebesar  0.18 dan  perusahaan manufaktur sebesar  0.96. Nilai terendah CSRD 

perusahaan jasa sebesar  0.03 dan perusahaan manufaktur sebesar 0.01. 

Standar deviasi CSRD sebesar 0.03 untuk perusahaan jasa dan 0.14 untuk 

perusahaan manufaktur. Keragaman data pengungkapan CSR perusahaan jasa 

rendah karena standar deviasi lebih rendah dari pada nilai rata-rata dan 

keragaman data pengungkapan CSR perusahaan manufaktur tinggi karena 

standar deviasi lebih tinggi dari pada nilai rata-rata.  

Hutang perusahaan diukur dengan cara membagi jumlah hutang dengan 

jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Nilai rata-rata hutang perusahaan dari 

perusahaan jasa periode tahun 2014 – 2017 sebesar  0.71 dan 0.55 untuk 

perusahaan manufaktur periode tahun 2014 – 2017. Nilai tengah hutang 

perusahaan sebesar 0.81 untuk perusahaan jasa dan 0.48 untuk perusahaan 

manufaktur. Nilai tertinggi hutang perusahaan sebesar 2.98 untuk perusahaan 

jasa dan 6.49 untuk perusahaan manufaktur. Nilai terendah hutang perusahaan 

untuk perusahaan jasa sebesar 0.01 dan perusahaan manufaktur sebesar 0.01. 

Standar deviasi hutang perusahaan sebesar 0.31 untuk perusahaan jasa dan 

0.53 untuk perusahaan manufaktur. Keragaman data yang digunakan dalam 

penelitian rendah untuk hutang perusahaan karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari pada nilai rata-ratanya. 

Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan rumus return on asset. Nilai 

rata-rata kinerja keuangan dari perusahaan jasa periode tahun 2014 – 2017 

sebesar 0.02 dan 0.04 untuk perusahaan manufaktur periode tahun 2014 – 2017. 

Nilai tengah kinerja keuangan sebesar 0.01 untuk perusahaan jasa dan 0.03 

untuk perusahaan manufaktur. Nilai tertinggi kinerja keuangan sebesar  0.20 

untuk perusahaan jasa dan 0.53 untuk perusahaan manufaktur. Nilai terendah 

kinerja keuangan untuk perusahaan jasa sebesar  -0.62 dan perusahaan 

manufaktur sebesar -0.87. Standar deviasi kinerja keuangan sebesar 0.06 untuk 
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perusahaan jasa dan 0.12 untuk perusahaan manufaktur. Keragaman data yang 

digunakan dalam penelitian tinggi untuk kinerja keuangan karena nilai standar 

deviasi lebih tinggi dari pada nilai rata-ratanya. 

Ukuran perusahaan diukur dengan melakukan fungsi logaritma untuk total 

aset perusahaan. Nilai rata-rata ukuran perusahaan dari perusahaan jasa 

periode tahun 2014 – 2017 sebesar 12.90 dan 12.22 untuk perusahaan 

manufaktur periode tahun 2014 – 2017. Nilai tengah ukuran perusahaan sebesar 

12.85 untuk perusahaan jasa dan 12.14 untuk perusahaan manufaktur. Nilai 

tertinggi ukuran perusahaan sebesar  15.05 untuk perusahaan jasa dan 13.96 

untuk perusahaan manufaktur. Nilai terendah ukuran perusahaan untuk 

perusahaan jasa sebesar  10.71 dan perusahaan manufaktur sebesar 10.60 

Standar deviasi ukuran perusahaan sebesar 10.03*10-1 untuk perusahaan jasa 

dan 0.67 untuk perusahaan manufaktur. Keragaman data yang digunakan dalam 

penelitian rendah untuk ukuran perusahaan karena nilai standar deviasi lebih 

kecil dari pada nilai rata-ratanya. 

Nilai perusahaan diukur dengan rumus tobins’Q. Nilai rata-rata dari nilai 

perusahaan untu perusahaan jasa periode tahun 2014 – 2017 sebesar 1.34 dan 

2.06 untuk perusahaan manufaktur periode tahun 2014 – 2017.  Nilai tengah dari 

nilai perusahaan sebesar  1.02 untuk perusahaan jasa dan 1.06 untuk 

perusahaan manufaktur. Nilai tertinggi dari nilai perusahaan sebesar  19.86 untuk 

perusahaan jasa dan 72.11 untuk perusahaan manufaktur. Nilai terendah dari 

nilai perusahaan untuk perusahaan jasa sebesar   0.26 dan perusahaan 

manufaktur sebesar 0.26. Standar deviasi nilai perusahaan sebesar 1.52 untuk 

perusahaan jasa dan 4.52 untuk perusahaan manufaktur. Keragaman data yang 

digunakan dalam penelitian tinggi untuk nilai perusahaan karena nilai standar 

deviasi lebih tinggi dari pada nilai rata-ratanya. 
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5.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

multikolinearitas, pengujian asumsi klasik yang lain tidak digunakan karena 

penelitian ini menggunakan model random effect yang merupakan generalized 

least squares. Pengujian ini untuk mengamati terdapatnya variabel bebas yang 

saling berkorelasi satu sama lain. Nilai koefisien korelasi dari setiap variabel 

bebas diamati untuk pengujian multikolinearitas. Apabila ada nilai koefisien lebih 

tinggi dari 0,8 maka ada masalah multikolinearitas. Hasil statistik uji 

multikolinearitas sebagai berikut : 

Tabel 4 : Hasil uji multikolinearitas perusahaan jasa 

 HUTANG 
PERUSAHAAN 

KINERJA 
KEUANGAN 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

HUTANG 
PERUSAHAAN 

1,00000  299217743 

KINERJA 
KEUANGAN 

-0.718578 1,00000 859323371338 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

0.373924 0.014829 1,00000 

Sumber : Output eviews 9 lampiran 2.1 
 

 
Tabel 5 : Hasil uji multikolinearitas perusahaan manufaktur 

 HUTANG 
PERUSAHAAN 

KINERJA 
KEUANGAN 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

HUTANG 
PERUSAHAAN 

1,00000   

KINERJA 
KEUANGAN 

-0.220976 1,00000 8031286 

UKURAN 
PERUSAHAAN 

-0.076523 0.293711 1,00000 

Sumber : Output eviews 9 lampiran 2.1 
 

Berdasarkan tabel 4 dan 5 merupakan nilai korelasi variabel bebas satu 

sama lain dalam penelitian ini. Nilai korelasi semua variabel bebas lebih keci dari 

0.8. Nilai korelasi dibawah 0.8 menyimpulkan bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinearitas. 
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5.4 Uji Beda 

 Uji beda yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Kruskall Wallis 

dan Uji Mann Whitney. Pengujian ini untuk mengamati perbedaan sampel yang 

digunakan dalam penelitian yaitu perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur. 

Nilai probabilitias dari setiap pengujian untuk setiap variabel dari masing-masing 

sampel dilakukan pengamatan bertujuan pengambilan keputusan. Hasil statistik 

uji beda sebagai berikut : 

Tabel 6 : Hasil uji beda 

Probabilitas Uji Kruskal Wallis Uji Mann Whitney 

Hutang perusahaan 0,0001 0,0000 

Kinerja keuangan 0,0038 0,0038 

Ukuran perusahaan 0,0001 0,0000 

Pengungkapan CSR 0,0001 0,0000 

NIlai perusahaan 0,7504 0,7504 

Sumber : hasil penelitian diolah, 2017 

 Perusahaan jasa memperoleh pendapatan dengan cara memproduksi 

jasa dan perusahaan manufaktur memperoleh pendapatan dengan cara 

memproduksi barang. Aktivitas bisnis yang dilakukan kedua perusahaan berbeda 

sehingga dampak sosial yang timbul jauh berbeda, hal ini dapat diketahui dari 

statistik deskriptif pengungkapan CSR menunjukkan 96% untuk perusahaan 

manufaktur dan 18% untuk perusahaan jasa.  

Hasil uji beda secara keseluruhan antara perusahaan jasa dan manufaktur 

melalui uji Kruskal Wallis dan Mann Whitney menunjukkan adanya perbedaan 

signifikan karakteristik sampel perusahaan jasa dan manufaktur sehingga sampel 

pengamatan perlu dipisahkan. Dengan demikian. pada bagian selanjutnya dalam 

penelitian ini melalui analisis regresi akan mengamati faktor-faktor apa saja yang 
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mempengaruhi pengungkapan perusahaan jasa dan manufaktur, kemudian 

bagaimana hubungannya dengan nilai perusahaan. 

Hutang perusahaan jasa dan manufaktur setelah dilakukan pengujian 

Kruskal Wallis dan Mann Whitney memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 dan 

0,0000. Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat dan dukungan hasil statistik 

maka keputusan yang diterima adalah hipotesis satu yaitu terdapat perbedaan 

signifikan kedua perusahaan. 

 Kinerja keuangan kedua perusahaan setelah dilakukan pengujian Kruskal 

Wallis dan Mann Whitney memiliki nilai probabilitas yang sama yaitu sebesar 

0,0038. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun dan dukungan hasil statistik 

maka keputusan yang dibuat adalah menerima hipotesis satu yaitu terdapat 

perbedaan signifikan antara perusahaan jasa dan manufaktur. 

 Ukuran perusahaan masing-masing perusahaan setelah dilakukan 

pengujian Kruskal Wallis dan Mann Whitney memiliki nilai probabilitas sebesar 

0,0001 dan 0,0000. Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat dan dukungan hasil 

statistik maka keputusan yang diterima adalah hipotesis satu yaitu terdapat 

perbedaan signifikan antara kedua perusahaan. 

 Pengungkapan CSR jasa dan manufaktur setelah dilaksanakan pengujian 

Kruskal Wallis dan Mann Whitney memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 dan 

0,0000. Berdasarkan hipotesis yang telah dibuat dan dukungan hasil statistik 

maka keputusan yang diterima adalah hiptesis satu yaitu terdapat perbedaan 

signifikan antara masing-masing perusahaan. 

 Nilai perusahaan jasa dan manufaktur setelah dilaksanakan pengujian 

Kruskal Wallis dan Mann Whitney memiliki nilai probabilitas yang sama sebesar 

0,7504. Berdasarkan hipotesis yang telah disusun dan dukungan hasil stattistik 

maka keputusan yang dibuat adalah menerima hipotesis nol yaitu tidak terdapat 

pebedaan signifikan antara kedua perusahaan. 
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5.5 Pemilihan model regresi terbaik 

 Model regresi data panel terdiri dari 3 macam, pertama model regresi 

common effect, kedua model regresi fixed effect dan ketiga model regresi 

random effect. Hasil pemilihan model regresi dalam peneltian ini sebagai berikut : 

5.5.1 Uji Chow 

Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara common effect  

dengan fixed effect. Hipotesis yang digunakan berikut ini : 

H0 : Model commont effect lebih baik 

H1 : Model fixed effect lebih baik 

Apabila nilai probabilitas Chi-Square < 0,05 maka H0 ditolak. Pada lampiran 

4.1 ditunjukkan hasil uji Chow. Nilai dari probabilitas Chi-Square cross 

section dan period sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 

sehingga hipotesis yang diterima adalah H1 dengan penjelasan model fixed 

effect lebih baik diterima. 

Pada lampiran 4.2 ditunjukkan hasil uji Chow. Nilai dari probabilitas Chi-

Square cross section sebesar 0,0000 dan period sebesar 0,4623. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesis yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model fixed effect lebih baik diterima, sedangkan nilai 

period lebih tinggi dari 0,05 maka. hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model commont effect lebih baik diterima. 

Pada lampiran 4.3 ditunjukkan hasil uji Chow. Nilai dari probabilitas Chi-

Square cross section sebesar 0,0000 dan period sebesar 0,8476. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model fixed effect lebih baik diterima, sedangkan nila 

period lebih tinggi dari 0,05 maka. hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model commont effect lebih baik diterima. 
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Pada lampiran 4.4 ditunjukkan hasil uji Chow. Nilai dari probabilitas Chi-

Square cross section sebesar 0,0000 dan period sebesar 0,4705. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model fixed effect lebih baik diterima, sedangkan nila 

period lebih tinggi dari 0,05 maka. hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model commont effect lebih baik diterima.. 

5.5.2 Uji Hausman 

Uji hausmant dilakukan untuk menentukan model terbaik antara random 

effect  dengan fixed effect. Hipotesis yang digunakan berikut ini : 

H0 : Model random effect lebih baik 

H1 : Model fixed effect lebih baik 

Apabila nilai probabilitas cross section random dan period < 0,05 maka H0 

ditolak. Pada lampiran 5.1 ditunjukkan hasil uji Hausman. Nilai dari 

probabilitas cross section random sebesar 0,1036 dan period random 

sebesar 0,0000. Nilai cross section lebih tinggi dari 0,05 sehingga hipotesis 

yang diterima adalah H0 dengan penjelasan model randomt effect lebih 

diterima, sedangkan nilai period lebih rendah dari 0,05 maka hipotesis yang 

diterima adalah H1 dengan penjelasan fixed effect lebih baik. 

Pada lampiran 5.2 ditunjukkan hasil uji Hausman. Nilai dari probabilitas cross 

section random sebesar 0,5652 dan period random sebesar 0,7604. Nilai 

tersebut lebih tinggi dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H0 

dengan penjelasan model random effect lebih baik diterima. 

Pada lampiran 5.3 ditunjukkan hasil uji Hausman. Nilai dari probabilitas cross 

section random sebesar 0,6387 dan period sebesar 0,8512. Nilai tersebut 

lebih tinggi dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model randomt effect lebih baik diterima. 
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Pada lampiran 5.4 ditunjukkan hasil uji Hausman. Nilai dari probabilitas cross 

section random sebesar 0,5561 dan period sebesar 0,3601. Nilai tersebut 

lebih tinggi dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model randomt effect lebih baik diterima. 

5.5.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji LM dilakukan untuk menentukan model terbaik antara commont effect 

dengan random effect. Hipotesis yang digunakan berikut ini : 

H0 : Model commont effect lebih baik 

H1 : Model random effect lebih baik 

Apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan < 0,05 maka H0 ditolak. Pada 

lampiran 6.1 ditunjukkan hasil uji LM. Nilai dari probabilitas Breusch-Pagan 

cross section dan time sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih rendah dari 0,05 

sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 dengan penjelasan model 

random effect lebih baik diterima. 

Pada lampiran 6.2 ditunjukkan hasil uji LM. Nilai dari probabilitas Breusch-

Pagan cross section sebesar 0,0000 dan time sebesar 0,6059. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model random effect lebih baik diterima, sedangkan nilai 

time lebih tinggi dari 0,05 maka hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model common effect lebih baik diterima. 

Pada lampiran 6.3 ditunjukkan hasil uji LM. Nilai dari probabilitas Breusch-

Pagan cross section sebesar 0,0000 dan time sebesar 0,2556. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model random effect lebih baik diterima, sedangkan nilai 

time lebih tinggi dari 0,05 maka hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model common effect lebih baik diterima 
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Pada lampiran 6.4 ditunjukkan hasil uji LM. Nilai dari probabilitas Breusch-

Pagan cross section sebesar 0,0000 dan time sebesar 0,5977. Nilai cross 

section lebih rendah dari 0,05 sehingga hipotesi yang diterima adalah H1 

dengan penjelasan model random effect lebih baik diterima, sedangkan nilai 

time lebih tinggi dari 0,05 maka hipotesis yang diterima adalah H0 dengan 

penjelasan model common effect lebih baik diterima 

 

Tabel 7 : Rekapitulasi Pemilihan Model Regresi Perusahaan Jasa 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 
 Uji Chow Uji Hausman Uji LM 

Commont 

Cross 

section 

-  - 

Period -  - 

Fixed 

Cross 

section 

√ -  

Period √ √  

Random 

Cross 

section 

 √ √ 

Period  - √ 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

Commont Cross 

section 

-  - 

Period √  √ 

Fixed Cross 

section 

√ -  

Period - -  

Random Cross 

section 

 √ √ 

Period  √ - 

Sumber : hasil penelitian diolah, 2017 
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Tabel 8 : Rekapitulasi Pemilihan Model Regresi Perusahaan Manufaktur 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 

 Uji Chow Uji Hausman Uji LM 

Commont 

Cross 

section 

-  - 

Period √  √ 

Fixed 

Cross 

section 

√ -  

Period - -  

Random 

Cross 

section 

 √ √ 

Period  √ - 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

Commont Cross 

section 

-  - 

Period √  √ 

Fixed Cross 

section 

√ -  

Period - -  

Random Cross 

section 

 √ √ 

Period  √ - 

Sumber : hasil penelitian diolah, 2017 
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5.6 Analisis Regresi 

 Penelitian ini menggunakan regresi linier dengan model random effect. 

Pengujian random effect  memiliki hasil statistik infernsial sebagai berikut : 

Tabel 9 : Hasil statistik inferensial random effect regresi perusahaan jasa 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 

 Coefficient  t-Statistic Prob 

C 0.128945 4.724214 0.0000 

HUTANG_PERUSAHAAN -0.014840 -3.172735 0.0017 

KINERJA_KEUANGAN -0.024414 -1.246905 0.2135 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.000394 0.180894 0.8566 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

C 1.316472 2.521486 0.0123 

PENGUNGKAPAN_CSR 0.229059 0.056300 0.9551 
Sumber : output eviews 9 lampiran 7.1-7.2 

Tabel 10 : Hasil statistik inferensial random effect regresi perusahaan 

manufaktur 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 

 Coefficient  t-Statistic Prob 

C -0.502724 -3.037901 0.0026 

HUTANG_PERUSAHAAN -0.002564 -0.525067 0.5999 

KINERJA_KEUANGAN 0.014894 0.612985 0.5403 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.050598 3.745890 0.0002 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

C 1.342963 3.507995 0.0005 

CSRD 6.287660 2.964222 0.0032 
Sumber : output eviews 9 lampiran 7.3-7.4 

 Nilai koefisien setiap variabel digambarkan pada tabel 8. Persamaan 

regresi pertama yang digunakan  dalam penelitian ini dengan sampel 

perusahaan jasa sebagai berikut: 

Y1 = 0.128945 - 0.014840*X1 - 0.024414*X2 - 0.000394*X3 + e 

Keterangan : 

Y1 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan jasa 

X1 : Hutang perusahaan jasa 

X2 : Kinerja keuangan jasa 

X3 : Ukuran perusahaan jasa 
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 Nilai koefisien setiap variabel digambarkan pada tabel 8. Persamaan 

regresi kedua yang digunakan  dalam penelitian ini dengan sampel perusahaan 

jasa sebagai berikut: 

Y1 = 1.316472  +  0.229059*X1 + e 

Keterangan : 

Y1 : Nilai perusahaan jasa 

X1 : Penggungkapan tanggung jawab sosial perusahaan jasa 

 Nilai koefisien setiap variabel digambarkan pada tabel 9. Persamaan 

regresi pertama yang digunakan  dalam penelitian ini dengan sampel 

perusahaan manufaktur sebagai berikut: 

Y1 = -0.502724 - 0.002564*X1 + 0.014894*X2 + 0.050598*X3 + e 

Keterangan : 

Y1 : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur 

X1 : Hutang perusahaan manufaktur 

X2 : Kinerja keuangan manufaktur 

X3 : Ukuran perusahaan manufaktur 

 Nilai koefisien setiap variabel digambarkan pada tabel 9. Persamaan 

regresi kedua yang digunakan  dalam penelitian ini dengan sampel perusahaan 

manufaktur sebagai berikut: 

Y1 = 1.342963 + 6.287660*X1 + e 

Keterangan : 

Y1 : Nilai perusahaan manufaktur 

X1 : Penggungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur 

5.7 Koefisien Determinasi (R2) 

 Rentang nilai koefisien determinasi antara nol sampai dengan satu. Nila 

R2 yang tinggi atau mendekati satu menjelaskan bahwa variabel-variabel bebas 

memberikan banyak informasi untuk memprediksi variabel terikat. Nilai R2 yang 
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rendah atau mendekati nol menggambarkan bahwa variabel-variabel bebas 

memiliki keterbatasan informasi untuk menjelaskan variabel terikat. Nilai R-

squared dalam penelitian ini merupakan nilai koefisen determinasi (R2). Nilai R2 

pada regresi I dengan sampel perusahaan jasa sebesar 30,2291%, nilai tersebut 

memiliki arti bahwa variabel bebas regresi pertama dengan sampel perusahaan 

jasa yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan 30,2291% variabel 

terikat. Nilai R2 pada regresi kedua dengan sampel perusahaan jasa sebesar 

0.0012%, nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel bebas regresi II dengan 

sampel perusahaan jasa yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan 

0,0012% variabel terikat. 

Nilai R2 pada regresi pertama dengan sampel perusahaan manufaktur 

sebesar 4,2107%, nilai tersebut memiliki arti bahwa variabel bebas regresi 

pertama dengan sampel perusahaan manufaktur yang digunakan dalam 

penelitian ini menggambarkan 4,2107% variabel terikat. Nilai R2 pada regresi 

kedua dengan sampel perusahaan manufaktur sebesar 2,4263%, nilai tersebut 

memiliki arti bahwa variabel bebas regresi kedua dengan sampel perusahaan 

manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan 2,4263% 

variabel terikat. 
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5.8 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis didalam penelitian ini dengan cara mengamati output 

uji t. Suatu hipotesis akan diterima atau ditolak berdasarkan nilai p-value. Apabila 

nilai p-value < 0,05 maka suatu hipotesis akan diterima. Hasil pengujian hipotesis 

dalam penelitian sebagai berikut : 

Tabel 11 : Tabel uji hipotesis regresi perusahaan jasa 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 

Variable t-Statistic Prob. Keputusan 

HUTANG_PERUSAHAAN -3.172735 0.0017 Diterima 

KINERJA_KEUANGAN -1.246905 0.2135 Ditolak 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.180894 0.8566 Ditolak 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

PENGUNGKAPAN_CSR 0.056300 0.9551 Ditolak 

Sumber : hasil penelitian diolah, 2017 

Tabel 12 : Tabel uji hipotesis regresi perusahaan manufaktur 

Variabel terikat : Pengungkapan CSR 

Variable t-Statistic Prob Keputusan 

HUTANG_PERUSAHAAN -0.525067 0.5999 Ditolak 

KINERJA_KEUANGAN 0.612985 0.5403 Ditolak 

UKURAN_PERUSAHAAN 3.745890 0.0002 Diterima 

Variabel terikat : Nilai perusahaan 

CSRD 2.964222 0.0032 Diterima 

Sumber : hasil penelitian diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 10 dan 11 hasil pengujian faktor penentu 

pengungkapan CSR dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Hasil pengujian hutang perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0017 untuk perusahaan jasa 

dan 0.5999 untuk perusahaan manufaktur, nilai t dengan arah negatif 

sebesar -3.172735 untuk perusahaan jasa dan -0.525067 untuk 

perusahaan manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

yang menjelaskan tentang hutang perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR diterima untuk sampel perusahaan jasa. 
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2. Hasil pengujian kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.2135 untuk perusahaan jasa 

dan 0.5403 untuk perusahaan manufaktur, nilai t dengan arah negatif 

sebesar -1.246905 untuk perusahaan jasa dan nilai t arah positif sebesar 

0.612985 untuk perusahaan manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis 2 yang menjelaskan tentang kinerja keuangan 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ditolak. 

3. Hasil pengujian ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.8566 untuk perusahaan jasa 

dan 0.0002 untuk perusahaan manufaktur, nilai t dengan arah positif 

sebesar 0.180894 untuk perusahaan jasa dan 3.745890 untuk 

perusahaan manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 

yang menjelaskan tentang ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR diterima untuk sampel perusahaan 

manufaktur. 

4. Hasil pengujian pengungkapan CSR terhadap  nilai perusahaan 

menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.9551 untuk perusahaan jasa 

dan 0.0032 untuk perusahaan manufaktur, nilai t dengan arah positif 

sebesar 0.056300 untuk perusahaan jasa dan 2.964222 untuk 

perusahaan manufaktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 

yang menjelaskan tentang pengungkapan CSR berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan diterima untuk sampel perusahaan manufaktur. 

5.9. Pembahasan 

 Pada sub bab 5.8 akan dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian 

dari hipotesis yang telah dibuat pada bab III. Pembahasan berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilaksanakan. 
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5.9.1. Pengaruh hutang perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

 Hipotesis satu menyatakan hutang perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR. Hasil pengujian untuk hipotesis satu diterima. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Larasati & Hadi (2016) serta AL-

Shubiri, et al (2012) yang menemukan pengaruh negatif hutang terhadap 

pengungkapan CSR. Hutang perusahaan yang dimiliki perusahaan jasa 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, namun hutang pada perusahaan 

manufaktur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 Larasati & Hadi (2016) serta Al-shubri, et al (2012) meneliti perusahaan 

terbuka dengan tidak membedakan kelompok perusahaan. Setelah dilakukan 

pengujian kembali dalam penelitian ini ditemukan bahwa hutang perusahaan jasa 

menurunkan pengungkapan CSR. Perusahaan jasa yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan terdiri dari bank, asuransi, 

sekuritas dan pembiayaan. 

 Teori stakeholder menyebutkan bahwa perusahaan memiliki keragaman 

stakeholder, setiap stakeholder memiliki kepentingan dan memberikan tekanan 

yang berbeda-beda kepada perusahaan. Perusahaan berusaha memenuhi 

semua tekanan stakeholder dan berkomunikasi melalui laporan yang 

diterbitkannya. 

 Hutang perusahaan jasa dapat menurunkan tingkat pengungkapan 

karena kreditur pada yang dimiliki perusahaan jasa lebih banyak dari pada 

perusahaan manufaktur. Perusahaan bank yang berperan sebagai kreditur untuk 

perusahaan manufaktur memiliki struktur modal yang juga berasal dari hutang. 

Hutang perusahaan bank berasal dari pihak ketiga yang terdiri dari deposito, 

tabungan dan giro. 
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 Perusahaan jasa keuangan lebih banyak memiliki kreditur dalam struktur 

modal dari pada perusahaan manufaktur, sehingga tekanan kreditur pada 

perusahaan jasa keuangan lebih tinggi dari pada perusahaan manufaktur. 

Perusahaan jasa keuangan memperoleh pendapatan melalui jasa pembiayan, 

kredit, dsb. Dengan demikian, perusahaan jasa lebih sensitif karenan harus 

mampu menjaga arus kas dan likuiditas perusahaannya untuk dapat memenuhi 

semua kewajiban kepada kreditur pihak ketiga yang berupa pembayaran bunga 

dan pengembalian pinjaman. 

 Struktur modal yang dimiliki perusahaan manufaktur tidak sebanyak 

perusahaan jasa keuangan. Perusahaan manufaktur memperoleh modal dari 

saham dan hutang dari beberapa bank. Dengan demikian, kreditur yang dimiliki 

perusahaan manufaktur sebatas beberapa perusahaan bank yang memberikan 

kredit. 

 Perusahaan yang memeliki rasio leverage tinggi menggambarkan bahwa 

perusahaan banyak memiliki hutang sehingga tingkat kewajiban yang dimiliki 

kepada kreditur tinggi, Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih 

mengutamakan kepentingan kreditur terlebih dahulu sehingga aktivitas tanggung 

jawab sosial akan menurun disebabkan arus kas perusahaan banyak digunakan 

untuk membayar hutang peusahaan. Kegiatan sosial meruapakan kegiatan 

sukarela yang dilakukan perusahaan, perusahaan akan lebih banyak melakukan 

kegiatan suakrela setelah dapat memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yaitu Abdulhaq & 

Muhamed (2006) serta Anugerah, et al (2013) yang tidak menemukan pengaruh 

hutang terhadap pengungkapan CSR. 

Larasati & Hadi (2016) menjelaskan perusahaan yang memiliki tingkat 

leverage yang tinggi akan lebih diawasi oleh kreditor. Selain itu, kreditor akan 

lebih banyak memberi tekanan kepada perusahaan dengan ikut campur tangan 
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dalam perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan tidak fleksibel dan berfokus 

kepada kreditor yang akan menyebabkan aktivitas sosial sedikit. Perusahaan 

dengan leverage tinggi akan membayar bunga lebih tinggi dan berdampak pada 

pembayaran deviden yang kecil untuk pemegang saham (AL-Shubiri, et al., 

2012). 

5.9.2. Pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR 

 Hipotesis dua menyatakan kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. Hasil pengujian untuk hipotesis dua ditolak. Penelitian ini 

konsisten dengan Baba (2017), Rofiqkoh & Priyadi (2017) dan Sari & Andayani 

(2017) yang menyatakan kinerja keuangan tidak dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR. Pada penelitian ini dua sampel berbeda yang diuji antara 

perusahaan jasa dan manufaktur menunjukkan kinerja keuangan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

ROA yang rendah maupun tinggi tidak dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR sehingga kinerja keuangan yang baik atau buruk tidak dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR. Perusahaan hanya tertarik serta berfokus 

untuk membuat laporan keuangan saja dan memiliki persepsi bahwa tidak perlu 

melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu tentang tercapainya informasi 

keuangan yang baik seperti pengungkapan CSR (Rofiqkoh & Priyadi, 2017). 

Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yaitu Al-ajmi, 

et al (2015), Batohir (2016) dan Putri & Baridwan (2016) yang menyatakan 

bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Efektivitas penggunaan aset perusahaan manufaktur dan jasa untuk 

menghasilkan laba tidak dapat meningkatkan pengungkapan CSR. 

Pengungkapan CSR merupakan aktivitas sukarela yang dilakukan perusahaan 

sehingga besar atau kecilnya pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aset 

tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. 
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Peraturan pemerintah yang ada saat ini tidak memuat seberapa banyak 

dana sosial yang harus dikerluarkan oleh sebuah perusahaan, sehingga 

perusahaan yang berkinerja baik bebas menentukan seberapa besar dana sosial 

yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, kinerja keuangan tidak dapat 

mendorong atau mengurangi pengungkapan CSR. 

Biaya yang timbul akibat aktivitas sosial perusahaan tidak semuanya 

dapat mengurangkan beban pajak penghasilan yang akan dibayar oleh 

perusahaan. Berdasarkan peraturan menteri keuangan No 76 tahun 2011, 

apabila biaya sosial dapat dikurangkan maka pengurangan maksimal yang dapat 

diperoleh sebanyak 5%. Dengan demikian, pengungkapan CSR tidak dapat 

digunakan sebagai perencanaan pajak yang digunakan untuk meningkatkan 

kinerja keuangan, sehingga kinerja keuangan yang diperoleh atau ditargetkan 

tidak angak berpengaruh terhadap laporan sosial. 

Rofiqkoh & Priyadi (2017) menjelaskan laba yang diperoleh oleh 

perusahaan dimaksimalkan untuk kegiatan operasional perusahaan sehingga 

alokasi untuk kegiatan sosial sedikit, perusahaan yang memperoleh laba tinggi 

belum tentu melakukan banyak kegiatan sosial karena perusahaan hanya 

berorientasi pada laba semata. Laba yang dimiliki perusahaan digunakan untuk 

melakukan pengembangan aset perusahaan, perusahaan berasumsi ketika 

memiliki aset yang besar memiliki peluang untuk memperoleh laba yang lebih 

tinggi, arus kas bebas tersebut dimaksimalkan untuk kegiatan pendanaan lainnya 

(Sari & Andayani, 2017). 

Perusahaan yang memiliki ROA bagus menunjukkan kondisi bahwa 

kinerja keuangan baik dan mampu bersaing dengan kompetitor, hal ini membuat 

para pemangku kepentingan memberi tekanan lebih banyak kepada perusahaan 

untuk lebih peduli kepada lingkungan dan sosial (Putri & Baridwan, 2013). Kinerja 

keuangan yang baik membuat manajemen lebih fleksibel untuk melaksanakan 
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CSR, apabila perusahaan tidak berkinerja baik khawatir kegiatan CSR akan 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan sehingga akan dilakukan 

pertimbangan (Batohir, 2016). Perusahaan memiliki motivasi lebih melakukan 

kegiatan CSR ketika kondisi keuangan lebih menguntungkan dan mengurangi 

tekanan politik yang diterima melalui pengungkapan CSR (Al-Ajmi, et al., 2015). 

5.9.3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

Hipotesis tiga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan CSR. Hasil pengujian untuk hipotesis tiga diterima. 

Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan terdaftar di bursa efek Indonesia 

khususnya perusahaan manufaktur akan meningkatkan pengungkapan CSR. 

Pada perushaan jasa tidak ditemukan pengaruh aset terhadap pengungkapan 

CSR. Hasil penelitian ini mendungkung hasil penelitian sebelumnya yaitu Al-Ajmi, 

et al (2015), Naser & Hassan (2013) dan Sha (2015) yang menemukan pengaruh 

positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.  

Perusahaan manufaktur memperoleh pendapatan dengan memproduksi 

barang. Barang tersebut teridiri dari tiga jenis yaitu barang mentah, barang 

setengah jadi dan barang jadi. Proses produksi perusahaan manufaktur 

menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui untuk meproduksi suatu barang. Namun berbeda pada perusahaan 

jasa yang memperoleh pendapatan melalui jasa keuangan. Ada perbedaan 

signifikan kedua perusahaan dalam proses mendapatkan laba. Perusahaan 

manufaktur lebih banyak menggunakan sumberdaya alam dari pada perusahaan 

jasa. 

Kapasitas produksi atau pengelolaan aset yang tinggi lebih banyak 

memiliki dampak sosial dan lingkungan. Semakin banyak pendapatan dari hasil 

produksi perusahaan manufaktur semakin banyak juga limbah hasil produksi 

yang dihasilkan. Kondisi ini sangat berbeda dengan perusahaan jasa keuangan. 
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Pemangku kepentingan seperti masyarakat dan pemerintah akan 

memberikan tekanan lebih banyak kepada perusahaan manufaktur yang memiliki 

ukuran perusahaan lebih besar karena perusahaan tersebut telah menggunakan 

banyak sumber daya dan dampak lingkungan yang tinggi. Berdasarkan teori 

stakeholder perusahaan merespon dan berkomunikasi dengan stakeholdernya 

melalui laporan, dengan demikian perusahaan manufaktur akan membuat 

laporan pengungkapan CSR lebih banyak. 

Perusahaan jasa yang berukuran besar tidak diperoleh dari penggunaan 

sumber daya alam yang tinggi seperti perusahaan manufaktur. Struktur aset 

perusahaan jasa keuangan yang terbesar berupa kas. Jumlah kas yang besar 

diperoleh dari struktur modal yang tinggi berasal dari kreditur pihak ketiga. 

Sehingga ukuran perusahaan jasa yang besar atau kecil tidak mempengaruhi 

pengungkapan CSR. 

Perusahaan yang memiliki jumlah aset yang tinggi akan melaksanakan 

CSR lebih banyak karena mereka memiliki kapitalisasi pasar yang tinggi dan 

dampak sosial yang tinggi atas pengelolaan aset mereka. Jika dilihat dari 

aktivitasnya perusahaan manufaktur memiliki dampak lingkungan dan sosial 

yang lebih banyak dibandingkan perusahaan jasa. Penelitian ini tidak konsisten 

dengan Abdullhaq & Muhamed (2006) dan Nussy (2014) yang menyatakan tidak 

ada pengaruh ukuran perusahaan tehadap pengungkapan CSR. 

Perusahaan besar lebih banyak memiliki sumber daya untuk 

mengungkapkan informasi yang lebih luas dengan biaya sedikit dari pada 

perusahaan kecil, akumulasi biaya untuk membuat informasi tertentu seperti 

informasi csr tidak memungkin ditanggung oleh perusahaan kecil (Al-Ajmi, et al., 

2015). Perusahaan besar lebih transparan dan akuntabel kepada publik karena 

mereka lebih banyak menerima tekanan politik dari pada perusahaan ecil, 
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Kegiatan sosial dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari tekanan tersebut 

dan menjaga eksistensinya didepan publik (Naser & Hassan, 2013). 

5.9.4. Pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai perusahaan 

 Hipotesis empat menyatakan pengungkapan CSR berpengaruh positif 

terhadap nilai  perusahaan. Hasil pengujian untuk hipotesis empat diterima. 

Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan terbuka di 

Indonesia khususnya perusahaan manufaktur akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Nicolau 

(2008), Jizi, et al (2016) serta Li, et al (2018) yang menemukan pengungkapan 

CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan tidak mendukung  Chen 

& Lee (2017) yang menemukan pengungkapan CSR berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian  

Alexander & Buchholz (1978), Teoh, et al (1999) serta Deswanto & Sirega (2018) 

yang tidak menemukan pengaruh pengungkapan CSR terhadap nilai 

perusahaan. Pada penelitian ini menunjukkan nilai perusahaan jasa tidak 

dipengaruhi oleh pengungkapan CSR. 

 Investor pada perusahaan manufaktur lebih memperhatikan 

pengungkapan CSR, karena sumber daya yang berupa kas dan setara kas dari 

investor akan dikonversikan kedalam bentuk aset berwuju sehingga terdapat 

biaya penyusutan setiap tahunnya. Apabila nilai investasi tidak meningkat melalui 

nilai perusahaan diperiode mendatang maka investor akan mengalami kerugian 

dari investasi tersebut. Kondisi ini berbeda dengan perusahaan jasa, karena aset 

yang dimiliki perusahaan jasa didominasi oleh kas dan setara kas sehingga nilai 

penyusutan investasi tidak setinggi perusahaan manufaktur. Penurunan nilai 

mata uang karena inflasi lebih rendah dari pada nilai penyusutan aset berwujud 

setiap tahunnya. 
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Praktik CSR bermanfaat sebagai perlindungan kepada pemegang saham 

perusahaan sehingga menjadi aset tak berwujud yang dimilikinya (Godfrey, et al., 

2009). Barnett (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR 

menunjukkan kesediaan mereka untuk mengalokasikan sumber daya secara 

wajar bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan dengan para stakeholder. 

Tindakan ini karena membantu perusahaan untuk memperkuat aksesnya 

terhadap sumberdaya penting yang dimiliki stakeholder di lingkungan operasional 

yang memerlukan pengakuan sosial-politik (Wang & Qian, 2011). Kejadian 

negatif yang mungkin terjadi akan merugikan perusahaan sehingga 

pengurangannya dengan pemanfaatan aset tak berwujud yang diperoleh dari 

praktik CSR, selain itu penciptaan peluang baru dengan pelanggan dan mitra 

bisnis dapat juga memanfaatkan aset tersebut (Godfrey, et al., 2009; McWilliams 

& Siegel, 2011; Porter & Kramer, 2006; Surroca, et al., 2010). 

Nicolau (2008) menjelaskan pelanggan merasa lebih puas atas produk 

perusahaan yang melakukan tindakan sosial, pelanggan bergantung pada 

informasi tersebut dan tindakan pengungkapan CSR mengurangi asimetri 

informasi, setelah adanya pengumuman informasi CSR harga saham mengalami 

peningkatan karena menurunnya ketidakpastian sebuah perusahaan. 

Perusahaan yang diguanakan oleh nicolau adalah perhotelan, pasar dari 

perusahaan tersebut sangat sensitif terhadap informasi. Laporan CSR digunakan 

investor saat menilai saham, pengungkapan CSR yang lebih luas menandakan 

kemampuan manajemen mampu berkontribusi kepada masyarakat dan kondisi 

keuangan yang baik, informasi CSR membatasi dampak tekanan pada nilai 

perusahaan dengan cara meningkatkan harga saham (Jizi, et al., 2016).  

Peningkatan nilai perusahaan melaui pengungkapan CSR karena ada 

peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan 

(Li, et al., 2018). Kualitas laporan merupakan cerminan dari perusahaan yang 
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secara efektik meminimalisir hasil dimasa mendatang, kualitas laporan yang lebih 

baik merupakan tanda bahwa eksekutif mampu meningkatnya nilai perusahaan. 

Alexander & Buchholz (1978) menjelaskan informasi baru yang relevan 

dengan prospek pendepatan di pasar saham yang efisien akan segera tercemin 

pada harga saham saat ini, perusahaan yang digunakan oleh Alexander & 

Buchholz tidak ditemukan pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

harga saham. Pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap persepsi investor 

saat melakukan investasi di bursa efek karena investor mengabaikan aspek 

lingkungan dan mengutamakan aspek ekonomi (Deswanto & Siregar, 2018). 
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BAB VI 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh hutang 

perusahaan, kinerja keuangan dan ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan CSR, serta pengungkapan CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian ini memakai sampel perusahaan manufaktur dan jasa 

yang terdaftar dalam bursa efek indonesia. Perusahaan manufaktur memiliki 

dampak lingkungan yang cukup besar dan melakukan pengungkapan CSR 

bersifat sukarela. Perusahaan jasa tidak memiliki dampak lingkungan yang 

signifikan seperti perusahaan manufaktur dan melakukan pengungkapan CSR 

secara sukarela. 

Secara keseluruhan penelitian ini menemukan bahwa hutang perusahaan 

dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan nilai 

perusahaan dipengaruhi oleh pengungkapan CSR. Secara khusus pelaporan 

CSR untuk perusahaan jasa dipengaruhi oleh hutang perusahaan, sedangkan 

pelaporan CSR untuk perusahaan manufaktur dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan. 

Perusahaan jasa lebih banyak memiliki tekanan kreditor apabila rasio 

leverage yang dimiliki tinggi. Tekanan tersebut berpengaruh terhadap tingkat 

pengungkapan CSR. Perusahaan jasa tidak mampu membuat laporan CSR yang 

luas, karena kondisi perusahaan jasa yang tidak fleksibel diakibatkan banyak 

hutang yang harus segera dibayarkan. Perusahaan manufaktur lebih fleksibel 

dari pada perusahaan jasa karena hutang perusahaan yang dimiliki perusahaan 

manufaktur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hutang tinggi 
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maupun rendah serta tekanan dari kreditor tidak akan mempengaruhi luas 

pengungkapan CSR perusahaan manufaktur. 

 Perusahaan manufaktur banyak memiliki dampak lingkungan dari pada 

perusahaan jasa. Kapitalisasi pasar perusahaan dicerminkan melalui kepemilikan 

aset perusahaan manufaktur. Semakin tinggi ukuran perusahaan manufaktur 

semakin banyak perusahaan memberikan dampak terhadap lingkungan atas 

pengelolaan aset. Dampak lingkungan tersebut mendorong perusahaan 

manufaktur untuk melakukan pengungkapan CSR lebih banyak untuk 

mengurangi tekanan yang diterima dari stakeholder. Aset yang dimiliki 

perusahaan jasa tidak berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya. Penelitian ini 

mempersembahkan bukti empiris bahwa secara umum nilai perusahaan di 

Indonesia dapat ditingkatkan oleh pengungkapan CSR. Secara khusus 

perusahaan manufaktur terbuka di Indonesia dapat meningkatkan nilai 

perusahaan dengan memperbanyak informasi tanggung jawab sosial. 

Investor pada perusahaan manufaktur tidak mengabaikan informasi 

lingkungan sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi, namun investor 

pada perusahaan jasa mengabaikan informasi tersebut. Investor pada 

manufaktur mengetahui bahwa perusahaan manufaktur lebih banyak memiliki 

dampak lingkungan, sehingga pengungkapan CSR merupakan aspek penting 

sebagai perlindungan investasi dan peningkatan nilai investasi melalui 

peningkatan nilai perusahaan dimasa mendatang. Investor pada perusahaan 

manufaktur lebih tertarik dan yakin untuk melaksanakan investasi karena 

informasi CSR yang diterbitkan untuk publik meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas perusahaan manufaktur. 
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6.2. Implikasi penelitian 

Implikasi teori 

 Hasil peneltian ini berkontribusi terhadap teori stakeholder. Perusahaan 

berkomunikasi dan merespon semua kepentingan para stakeholder melalui 

laporan yang diterbitkan. Salah satu jenis laporan yang dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan dengan tujuan komunikasi adalah laporan tanggung jawab sosial 

perusahaan karena laporan ini berbeda dengan laporan keuangan yang secara 

khusus memuat kondisi keungan perusahaan. 

 Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap teori signaling. 

Peningkatan nilai perusahaan adalah salah satu hal penting yang diinginkan oleh 

para investor karena sumber daya yang diberikan akan mengalami penyusutan 

nilai dimasa mendatang. Nilai perusahaan ini tidak hanya dilihat seberapa 

banyak keuntungan yang diperoleh tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. 

Perusahaan mungkin saja mendapatkan keuntungan lebih banyak dari tahun 

sebelumnya, namun nilai perusahaan belum tentu mengalami peningkatan. 

Implikasi praktik 

Investor dan kreditur sebelum memutuskan untuk melakukan investasi 

dan memberikan pinjaman kepada perusahaan membutuhkan banyak informasi 

untuk membuat suatu keputusan. Informasi dalam penelitian ini dapat 

dipergunakan untuk investor saat melakukan analisis fundamental dan kreditur 

saat melakukan analisis kelayakan calon peminjam. Berdasarkan bukti empiris 

hasil penelitian dan dukungan teori signaling menyimpulkan bahwa informasi 

dalam laporan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan salah satu cara yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya melalui pelaporan CSR. 

Aktivitas sosial perusahaan yang telah dilakukan dimasa lalu akan meningkatkan 

nilai perusahaan di masa mendatang. 



60 
 

Implikasi kebijakan 

Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pembuat standart laporan 

yang ada di Indonesia dan sebagai tambahan pengetahuan bagi kalangan 

akademis. Tangung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang penting 

karena berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan secara khusus dan 

lingkungan secara umum. 

Laporan CSR dapat melindungi semua pemangku kepentingan 

khususnya investor dan kreditur mengingat bahwa pengungkapan CSR dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Pemerintah diharapkan untuk mengubah 

regulasi yang ada saat ini untuk mewajibkan semua perusahaan yang ada di 

Indonesia untuk membuat laporan CSR untuk menjaga keberlanjutan 

perusahaan dan pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. 

6.3. Keterbatasan peneltian dan saran 

Laporan tahunan memiliki keterbatasan porsi informasi atas aktivitas CSR 

dibandingkan laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan masih sedikit dibuat 

oleh perusahaan, sehingga pada penelitian ini didominasi oleh laporan tahunan. 

Analisis konten yang mengubah data kualitaif menjadi kuantitatif terdapat 

subjektif peneliti. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dibuat tidak 

terdapat jaminan dari pihak ketiga bahwa informasi tersebut telah sesuai dengan 

faktanya. Laporan keberlanjutan terdapat kemungkinan perusahaan melaporkan 

lebih luas atau lebih sempit aktivitas CSR yang telah dilaksanakannya. 

Hasil penelitian gagal membuktikan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya 

sebaiknya melakukan penelitian faktor-faktor pengungkapan CSR dan 

hubungannya dengan nilai perusahaan dengan menggunakan sampel 

perusahaan diluar Indonesia seperti Malaysia, Thailand dan Singapura untuk 
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dapat dibandingkan dengan perusahaan Indonesia. Pengembangan penelitian 

yang lebih luas dengan sampel perusahaan di asia tenggara dapat meningkatkan 

informasi hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

1. Statisik deskriptif 

Lampiran 1.1 Perusahaan Jasa 
 

 PENGUNGK
APAN_CSR 

HUTANG_ 
PERUSAHA

AN 

KINERJA_ 
KEUANGAN 

UKURAN_ 
PERUSAHAA

N 

NILAI_ 
PERUSAHA

AN 

 Mean  0.123078  0.705444  0.019940  12.90332  1.344664 

 Median  0.129870  0.814675  0.014897  12.85012  1.017719 

 Maximum  0.181818  2.980745  0.201054  15.05163  19.85813 

 Minimum  0.032967  0.009756 -0.619963  10.71014  0.259562 

 Std. Dev.  0.026682  0.309357  0.060592  1.002866  1.524403 

 Skewness -0.702567  1.203130 -5.289546  0.110819  8.199564 

 Kurtosis  3.697326  14.86622  53.04298  2.466966  88.53415 

 Jarque-Bera  27.47743  1637.002  29214.43  3.721274  84699.41 

 Probability  0.000001  0.000000  0.000000  0.155573  0.000000 

 Sum  32.98501  189.0591  5.343868  3458.090  360.3700 

 Sum Sq. Dev.  0.190079  25.55233  0.980250  268.5324  620.4554 

 Observations  268  268  268  268  268 

 

Lampiran 1.2 Perusahaan Manufaktur 
 

 PENGUNGK
APAN 
_CSR 

HUTANG_ 
PERUSAHA

AN 

KINERJA_ 
KEUANGAN 

UKURAN_ 
PERUSAHAA

N 

NILAI_ 
PERUSAHA

AN 

 Mean  0.114770  0.545369  0.040643  12.21951  2.064598 

 Median  0.087912  0.478975  0.032706  12.13955  1.060933 

 Maximum  0.961039  6.491581  0.526704  13.96299  72.10612 

 Minimum  0.010989  0.008187 -0.870651  10.60293  0.257903 

 Std. Dev.  0.137275  0.528426  0.118276  0.674323  4.519411 

 Skewness  4.286749  5.729829 -1.510648  0.304072  11.28050 

 Kurtosis  22.99966  52.87754  18.85367  3.032622  165.6847 

 Jarque-Bera  7023.454  38849.87  3863.596  5.501721  400133.7 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.063873  0.000000 

 Sum  40.85814  194.1512  14.46874  4350.145  734.9969 

 Sum Sq. Dev.  6.689728  99.12790  4.966181  161.4226  7250.903 

 Observations  356  356  356  356  356 

 

2. Uji multikolinearitas 

 

Lampiran 2.1 Perusahaan Jasa 

 

 
HUTANG_ 

PERUSAHAAN 
KINERJA_ 

KEUANGAN 
UKURAN_ 

PERUSAHAAN 

HUTANG_ 
PERUSAHAAN 

1.000000 -0.718578 0.373924 

KINERJA_ 
KEUANGAN 

-0.718578 1.000000 0.014829 

UKURAN_ 
PERUSAHAAN 

0.373924 0.014829 1.000000 
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Lampiran 2.2 Perusahaan Manufaktur 

 

 
HUTANG_ 

PERUSAHAAN 
KINERJA_ 

KEUANGAN 
UKURAN_ 

PERUSAHAAN 

HUTANG_ 
PERUSAHAAN 

1.000000 -0.220976 -0.076523 

KINERJA_ 
KEUANGAN 

-0.220976 1.000000 0.293711 

UKURAN_ 
PERUSAHAAN 

-0.076523 0.293711 1.000000 

 

 

3. Uji Beda 

Lampiran 3.1 Uji Kruskal Wallis Hutang Perusahaan 

 
 

 

probability =     0.0001

chi-squared with ties =   457.959 with 1 d.f.

probability =     0.0001

chi-squared =   457.959 with 1 d.f.

                              

         2   356    63546.00  

         1   268   131454.00  

                              

    Sampel   Obs    Rank Sum  

                              

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis Leverage, by (Sampel)
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Lampiran 3.2 Uji Mann Whitney Hutang Perusahaan

 
 

Lampiran 3.3 Uji Kruskal Wallis Kinerjakeuangan Perusahaan 

 
 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  21.400

Ho: Leverage(Sampel==1) = Leverage(Sampel==2)

adjusted variance    4969166.67

                               

adjustment for ties        0.00

unadjusted variance  4969166.67

    combined        624      195000      195000

                                               

           2        356       63546      111250

           1        268      131454       83750

                                               

      Sampel        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum Leverage if Sampel==1 | Sampel==2, by(Sampel)

probability =     0.0038

chi-squared with ties =     8.401 with 1 d.f.

probability =     0.0038

chi-squared =     8.401 with 1 d.f.

                              

         2   356   117711.00  

         1   268    77289.00  

                              

    Sampel   Obs    Rank Sum  

                              

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis Kinerjakeuangan, by (Sampel)
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Lampiran 3.4 Uji Mann Whitney Kinerjakeuangan Perusahaan 

 
 

 

Lampiran 3.5 Uji Kruskal Wallis Ukuran Perusahaan 

 
 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0038

             z =  -2.898

Ho: Kinerj~n(Sampel==1) = Kinerj~n(Sampel==2)

adjusted variance    4969166.67

                               

adjustment for ties        0.00

unadjusted variance  4969166.67

    combined        624      195000      195000

                                               

           2        356      117711      111250

           1        268       77289       83750

                                               

      Sampel        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum Kinerjakeuangan if Sampel==1 | Sampel==2, by (Sampel)

probability =     0.0001

chi-squared with ties =    80.722 with 1 d.f.

probability =     0.0001

chi-squared =    80.722 with 1 d.f.

                              

         2   356    91222.00  

         1   268   103778.00  

                              

    Sampel   Obs    Rank Sum  

                              

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis Ukuran, by (Sampel)
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Lampiran 3.6 Uji Mann Whitney Ukuran Perusahaan 

 
 

Lampiran 3.7 Uji Kruskal Wallis Pengungkapan CSR 

 
 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   8.985

Ho: Ukuran(Sampel==1) = Ukuran(Sampel==2)

adjusted variance    4969166.54

                               

adjustment for ties       -0.12

unadjusted variance  4969166.67

    combined        624      195000      195000

                                               

           2        356       91222      111250

           1        268      103778       83750

                                               

      Sampel        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum Ukuran if Sampel==1 | Sampel==2, by (Sampel)

probability =     0.0001

chi-squared with ties =    25.092 with 1 d.f.

probability =     0.0001

chi-squared =    25.050 with 1 d.f.

                              

         2   356   100093.00  

         1   268    94907.00  

                              

    sampel   Obs    Rank Sum  

                              

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis CSRD, by(sampel)
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Lampiran 3.8 Uji Mann Whitney Pengungkapan CSR 

 
 

 

Lampiran 3.8 Uji Kruskal Wallis Nilai Perusahaan 

 
 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   5.009

Ho: CSRD(Sampel==1) = CSRD(Sampel==2)

adjusted variance    4960815.60

                               

adjustment for ties    -8351.07

unadjusted variance  4969166.67

    combined        624      195000      195000

                                               

           2        356      100093      111250

           1        268       94907       83750

                                               

      Sampel        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum CSRD if Sampel==1|Sampel==2, by(Sampel)

probability =     0.7504

chi-squared with ties =     0.101 with 1 d.f.

probability =     0.7504

chi-squared =     0.101 with 1 d.f.

                              

         2   356   111959.00  

         1   268    83041.00  

                              

    Sampel   Obs    Rank Sum  

                              

Kruskal-Wallis equality-of-populations rank test

. kwallis Nilaiperusahaan, by (Sampel)
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Lampiran 3.8 Uji Kruskal Wallis Nilai Perusahaan 

 
 

 

4. Uji Chow 

Lampiran 4.1 Regresi I Perusahaan Jasa 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 10.194978 (66,198) 0.0000 

Cross-section Chi-square 396.968028 66 0.0000 
     
     

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test period fixed effects   
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 9.128548 (3,261) 0.0000 

Period Chi-square 26.740562 3 0.0000 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

    Prob > |z| =   0.7504

             z =  -0.318

Ho: Nilaip~n(Sampel==1) = Nilaip~n(Sampel==2)

adjusted variance    4969166.67

                               

adjustment for ties        0.00

unadjusted variance  4969166.67

    combined        624      195000      195000

                                               

           2        356      111959      111250

           1        268       83041       83750

                                               

      Sampel        obs    rank sum    expected

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test

. ranksum Nilaiperusahaan if Sampel==1 | Sampel==2, by(Sampel)
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Lampiran 4.2 Regresi II Perusahaan Jasa 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.833684 (66,200) 0.0000 

Cross-section Chi-square 255.573135 66 0.0000 
     
     

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test period fixed effects   
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 0.845658 (3,263) 0.4700 

Period Chi-square 2.572818 3 0.4623 
     
     

Lampiran 4.3 Regresi I Perusahaan Manufaktur 

 
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 84.641129 (88,258) 0.0000 

Cross-section Chi-square 1209.278370 88 0.0000 
     
 
 

    
Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test period fixed effects   
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 0.264335 (3,349) 0.8511 

Period Chi-square 0.807993 3 0.8476 
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Lampiran 4.4 Regresi II Perusahaan Manufaktur 
 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 1.920605 (88,266) 0.0000 

Cross-section Chi-square 175.109345 88 0.0000 
     
     

 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: EQ01    

Test period fixed effects   
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Period F 0.833246 (3,351) 0.4763 

Period Chi-square 2.526362 3 0.4705 
     
     

5. Uji Hausman 

Lampiran 5.1 Regresi I Perusahaan Jasa 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 6.169950 3 0.1036 
     
     

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test period random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 27.385643 3 0.0000 
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Lampiran 5.2 Regresi II Perusahaan Jasa 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.330832 1 0.5652 
     
     

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test period random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 0.092959 1 0.7604 
     
     

 

Lampiran 5.3 Regresi I Perusahaan Manufaktur 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 1.692264 3 0.6387 
     
     

 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test period random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 0.792757 3 0.8512 
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Lampiran 5.4 Regresi II Perusahaan Manufaktur 

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 0.346503 1 0.5561 
     
     

 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: EQ01    

Test period random effects   
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Period random 0.837597 1 0.3601 
     
     

 

6. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lampiran 6.1 Regresi I Perusahaan Jasa 
 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  183.3625  56.06360  239.4261 

 (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

    

Lampiran 6.2 Regresi II Perusahaan Jasa 

 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  94.55353  0.266179  94.81971 

 (0.0000) (0.6059) (0.0000) 
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Lampiran 6.3 Regresi I Perusahaan Manufaktur 
 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  482.2062  1.292429  483.4986 

 (0.0000) (0.2556) (0.0000) 
 

Lampiran 6.4 Regresi II Perusahaan Manufaktur 

 
Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  18.00854  0.278466  18.28701 

 (0.0000) (0.5977) (0.0000) 
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7. Random Effect statistik inferensial & R
2
 

Lampiran 7.1 Regresi I Perusahaan Jasa 
 

Dependent Variable: PENGUNGKAPAN_CSR  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/11/19   Time: 15:21   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 67   

Total panel (balanced) observations: 268  

Swamy and Arora estimator of component variances 

White period standard errors & covariance (d.f. corrected) 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.128945 0.027295 4.724214 0.0000 

HUTANG_PERUSAHAAN -0.014840 0.004677 -3.172735 0.0017 

KINERJA_KEUANGAN -0.024414 0.019580 -1.246905 0.2135 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.000394 0.002180 0.180894 0.8566 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.022543 0.7870 

Period fixed (dummy variables)  

Idiosyncratic random 0.011729 0.2130 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.302291     Mean dependent var 0.123078 

Adjusted R-squared 0.286252     S.D. dependent var 0.013863 

S.E. of regression 0.011712     Sum squared resid 0.035803 

F-statistic 18.84694     Durbin-Watson stat 1.253790 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.119329     Mean dependent var 0.123078 

Sum squared resid 0.167397     Durbin-Watson stat 0.268163 
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Lampiran 7.2 Regresi II Perusahaan Jasa 
 

Dependent Variable: NILAI_PERUSAHAAN  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/15/19   Time: 22:55   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 67   

Total panel (balanced) observations: 268  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.316472 0.522102 2.521486 0.0123 

PENGUNGKAPAN_CSR 0.229059 4.068575 0.056300 0.9551 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.079045 0.4936 

Idiosyncratic random 1.092990 0.5064 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.000012     Mean dependent var 0.607545 

Adjusted R-squared -0.003747     S.D. dependent var 1.089575 

S.E. of regression 1.091614     Sum squared resid 316.9714 

F-statistic 0.003178     Durbin-Watson stat 0.966380 

Prob(F-statistic) 0.955089    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared -0.000224     Mean dependent var 1.344664 

Sum squared resid 620.5943     Durbin-Watson stat 0.493583 
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Lampiran 7.3 Regresi I Perusahaan Manufaktur 

 

Dependent Variable: PENGUNGKAPAN_CSR  

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 07/11/19   Time: 15:31   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 89   

Total panel (balanced) observations: 356  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.502724 0.165484 -3.037901 0.0026 

HUTANG_PERUSAHAAN -0.002564 0.004883 -0.525067 0.5999 

KINERJA_KEUANGAN 0.014894 0.024298 0.612985 0.5403 

UKURAN_PERUSAHAAN 0.050598 0.013508 3.745890 0.0002 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.133848 0.9555 

Idiosyncratic random 0.028880 0.0445 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.042107     Mean dependent var 0.012310 

Adjusted R-squared 0.033943     S.D. dependent var 0.029328 

S.E. of regression 0.028826     Sum squared resid 0.292488 

F-statistic 5.157725     Durbin-Watson stat 1.126659 

Prob(F-statistic) 0.001682    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.030802     Mean dependent var 0.114770 

Sum squared resid 6.483669     Durbin-Watson stat 0.050825 
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Lampiran 7.4 Regresi II Perusahaan Manufaktur 

 

Dependent Variable: NILAI   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 06/15/19   Time: 23:16   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 89   

Total panel (balanced) observations: 356  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.342963 0.382829 3.507995 0.0005 

CSRD 6.287660 2.121184 2.964222 0.0032 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.939422 0.1900 

Idiosyncratic random 4.003770 0.8100 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.024263     Mean dependent var 1.482842 

Adjusted R-squared 0.021507     S.D. dependent var 4.043795 

S.E. of regression 4.000073     Sum squared resid 5664.207 

F-statistic 8.802860     Durbin-Watson stat 2.506283 

Prob(F-statistic) 0.003212    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.038258     Mean dependent var 2.064598 

Sum squared resid 6973.497     Durbin-Watson stat 2.035722 
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