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ABSTRAK 

 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PUBLIK 

DI INDONESIA 

 

Disusun Oleh: 

Agatha Aprinda Kristi 

 

Dosen Pembimbing: 

Imam Subekti. Ph.d.,Ak 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah pengungkapan 

corporate social responsibility dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kepemilikan saham oleh publik, dan media exposure. Penelitian ini didasarkan 

pada perbedaan luas pengungkapan corporate social responsibility di Indonesia. 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 dan 2011. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan media exposure berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Profitabilitas dan 

kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh terhadap relevansi nilai laba 

dan nilai buku. 

 

 

Kata kunci: Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Publik, Media 

Exposure. 
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DETERMINANTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DISCLOSURE IN INDONESIAN PUBLIC COMPANIES 

 

Complied By: 

 Agatha Aprinda Kristi  

 

 

Lecturer 

Imam Subekti. Ph.d.,Ak 

 

 

 

This research is aimed to analyze whether disclosure of  corporate social 

responsibility is influenced by a number of subsidiaries and the institutional 

ownership, managerial ownership and public ownership. This research is based on 

the phenomenon of the extensive differences of corporate social responsibility 

disclosure in Indonesia. Public companies which are listed in Indonesia Stock 

Exchange is used as an object of research. The result shows that firm size and 

media exposure has positive effect on corporate social responsibility disclosure. 

Meanwhile, profitability and public ownership show no effect on the corporate 

social responsibility disclosure. 

 

 

Key Words:Value Relevance, Accounting Information, Number of 

Subsidiaries,    Institutional Ownership, Managerial Ownership, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi 

dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung 

jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga 

memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). Konsep CSR 

mengalami perkembangan setelah dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi 

(KTT) di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992. Dalam KTT tersebut, tercetus 

kesepakatan mengenai perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan 

yang hanya bersifat ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan atau 

sustainable development. Dari kesepakatan ini, memunculkan kesadaran bahwa 

perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab keuangan saja, namun 

tanggung jawab perusahaan juga harus berpedoman pada prinsip triple bottom line 

reporting (Amyardi, 2010). 

Triple bottom line reporting merupakan laporan yang memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari 

sebuah entitas. Apabila prinsip triple bottom line reporting dapat 

diimplementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa akuntabilitas 

perusahaan tidak hanya untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga 

untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan lingkungan  (Deegan, 2004: 289). Dengan 



 
 

demikian, prinsip triple bottom line reporting dapat mengakomodasi kepentingan 

stakeholder secara luas, tidak hanya kepentingan shareholder dan bondholder 

saja. 

 

1.2 Praktik Corporate Social Responsibility di Indonesia 

Di Indonesia, wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas 

No 40 pasal 74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c UU 

No. 40 tahun 2007, dinyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan. 

Pelaporan tersebut merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan 

atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para 

stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan 

dalam PSAK No.1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian 

Tanggung jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 dinyatakan bahwa : 

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 

(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-

faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 

industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting. 

 

Dalam lima tahun terakhir ini istilah CSR sangat populer di Indonesia. Banyak 

perusahaan antusias menjalankan CSR karena beberapa hal, antara lain; dapat 

meningkatkan citra perusahaan, dapat membawa keberuntungan perusahaan, dan 



 
 

dapat menjamin keberlangsungan. Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang 

dilakukan oleh perusahaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu 

berkembangnya praktik CSR (Utama, 2007). Salah satunya ialah kasus 

pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Elnusa Tbk pda September 2009 

di Kabupaten Musi Banyuasin. Akibat tercemar oleh minyak mentah PT. Elnusa, 

beberapa sumur milik warga setempat  tidak dapat dimanfaatkan oleh warga 

(Panjiputri, 2012). Kasus tercemarnya sungai Balangan oleh PT. Adaro Energy 

Tbk sekitar bulan Oktober 2009. Ikan-ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat 

di Kabupaten Balangan tersebut mati akibat tercemarnya sungai Balangan. 

Kerugian materi ditaksir hingga mencapai miliaran rupiah (Rahman, 2009).  

Kasus lainnya ialah kasus pencemaran Teluk Buyat, yaitu pembuangan 

tailing ke dasar laut yang mengakibatkan tercemarnya laut sehingga tangkapan 

ikan mengalami penurunan. Ada pula kasus PT. Newmont Minahasa Raya 

(NMR), dimana kegiatan opersional perusahaan tersebut mengakibatkan 

penurunan kualitas kesehatan masyarakat lokal (Leimona & Fauzi, 2008). PT 

Freeport Indonesia sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia 

yang berlokasi di Papua, yang memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai 

dengan saat ini tidak lepas dari konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat 

lokal, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan 

sosial dan ekonomi yang terjadi (Wibisono, 2007). 

Perusahaan-perusahaan yang terjerat kasus pencemaran lingkungan diatas 

nyatanya tidak melaporkan kegatan operasionalnya yang berdampak buruk bagi 

lingkungan. Hal ini menandakan bahwa pengungkapan kegiatan CSR terbatas 

pada kegiatan yang berdampak positif bagi perusahaan (Kalangit, 2009). Menurut 



 
 

Kartini (2009: 41), apabila perusahaan mengabaikan dampak negatif yang mereka 

buat dan hanya sibuk dengan kegiatan sosial, maka perusahaan tersebut dianggap 

bukan melaksanakan CSR. Dampak negatif dari operasi perusahaan harus 

diminimalkan, baru kemudian perusahaan bisa memikirkan bagaimana 

meningkatkan dampak positif perusahaan.  

 

1.3 Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

Meski telah ditetapkan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan 

dan pelaporan CSR, namun peraturan-peraturan tersebut tidak memberikan 

pedoman khusus mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus 

dilaporkan oleh perusahaan mengenai pelaksanaan CSR, sehingga pengungkapan 

yang memadai terkait dengan kegiatan CSR masih dirasa kurang. Selama ini 

pengungkapan mengenai kegiatan CSR hanya berlatar kebutuhan perusahaan 

untuk membentuk image bahwa dalam pandangan stakeholder perusahaan 

memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Gray, 

Kouhy, & Lavers, 1995). Selain itu, apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat 

beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk melakukan 

evaluasi (Utama, 2007). Hingga kini belum terdapat kesepakatan standar 

pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan dalam menyiapkan 

laporan CSR (Jalal, 2007).  

Belkaoui & Karpik (1989) menemukan hasil (1) pengungkapan sosial 

mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti 

bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya 

dalam laporan sosial, (2) ada hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan 



 
 

visibilitas politis, dimana perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi sosial dibandingkan perusahaan kecil, (3) ada 

hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat financial leverage, 

hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah pengungkapan 

sosialnya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar 

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Hal tersebut 

mengakibatkan perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat 

sekarang dibandingkan laba di masa depan.   

Gamerschlag, Mollen, & Verbeeten (2011) menyajikan bukti empiris 

mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-

perusahaan di Jerman serta menguji beberapa hubungan potensial antara 

karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan industri berhubungan 

dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara 

ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan 

yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high-profile dibandingkan 

dengan industri yang low-profile. 

Pengungkapan informasi lingkungan dan sosial oleh perusahaan akan 

berbeda-beda tergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan. 

Karakteristik perusahaan merupakan ciri-ciri khusus perusahaan yang 

membedakannya dari perusahaan lain. (Wulandari, 2011). Karakteristik 

perusahaan dapat berupa ukuran perusahaan, leverage, basis perusahaan, jenis 

industri, serta profil dan karakteristik lainnya (Marwata, 2001). Dalam penelitian 

ini, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris,  pengungkapan 



 
 

media, dan kepemilikan saham oleh publik  digunakan sebagai variabel yang 

mempengaruhi luas pengungkapan corporate social responsibility. 

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Dirgantari (2002) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki tingkat sorotan 

publik yang cukup besar, sehingga rentan terhadap serangkaian klaim pencemaran 

lingkungan dan sosial. Dengan demikian, semakin besar perusahaan maka 

semakin ekstensif praktik pengungkapan corporate social responsibility.  

Profitabilitas disinyalir sebagai faktor yang mempengaruhi luas 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan profit 

yang tinggi akan cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak untuk 

menunjukkan kompetensi perusahaan tersebut. Menurut Meek, Roberts, & Gray 

(1995) perusahaan yang memiliki profit lebih besar harus lebih aktif 

melaksanakan CSR. Anggraini (2006) mengatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengungkapkan kegiatan CSR sebagai 

bentuk pemenuhan kebutuhan informasi mengenai bagaimana profit dihasilkan 

oleh perusahaan. 

Kepemilikan saham oleh publik dapat pula mempengaruhi luas 

pengungkapan CSR. Berdasarkan penelitian Cahyono (2011), semakin besar porsi 

kepemilikan saham oleh publik, semakin banyak pihak yang membutuhkan 

informasi perusahaan, sehingga tuntutan akan pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial juga semakin tinggi.  

Media merupakan salah satu sumber utama pada informasi lingkungan. 

Media mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial, misalnya 



 
 

kelompok yang tertarik pada lingkungan (Harmoni, 2010). Dengan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) pada media, diharapkan perusahaan akan 

mempunyai citra yang positif di mata publik, sehingga perusahaan mendapatkan 

legitimasi atas praktik CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2009) dan 

Yao, Wang & Song (2011) menemukan hasil bahwa media mempunyai pengaruh 

yang signifikan pada pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Reverte (2009) yang bertujuan 

untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR pada perusahaan publik di Spanyol. Penelitian Reverte (2009) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, sensitivitas industri, dan media exposure 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan informasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) di Spanyol. Penelitian ini menguji pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, dan media exposure 

terhadap pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Reverte (2009) adalah: 

1. Tempat penelitian. Reverte (2009) melakukan penelitian di Spanyol, 

sedangkan penelitian ini dilakukan di Indonesia. 

2. Periode Penelitian. Periode penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2009) 

adalah tahun 2005 dan 2006, sedangkan periode penelitian ini adalah tahun 

2010 dan 2011. 

3. Pada penelitian Reverte (2009) terdapat variabel independen yaitu sensitivitas 

industri, international listings, leverage, dan konsentrasi kepemilikan, namun 

peneliti tidak menggunakan variabel tersebut dalam penelitian. Penelitian ini 



 
 

menggunakan variabel kepemilikan saham oleh publik, sedangkan penelitian 

Reverte (2009) tidak menggunakan variabel tersebut. 

4. Pada penelitian Reverte (2009), ukuran perusahan diproksikan menggunakan 

kapitalisasi pasar. Penelitian ini menggunakan total aset sebagai proksi 

ukuran perusahaan karena total aset dianggap lebih stabil dan representatif. 

5. Penelitian Reverte (2009) menggunakan Return On Assets (ROA) sebagai 

proksi profitabilitas. Pada penelitian ini, profitabilitas diproksikan 

menggunakan Return On Equity (ROE) yang memusatkan perhatian pada 

pengembalian atas ekuitas pemegang saham. 

6. Penelitian Reverte (2009) tidak menggunakan variabel kontrol Penelitian ini 

menggunakan variabel kontrol yaitu kepemilikan saham oleh institusional 

untuk mendukung variabel kepemilikan saham oleh publik. 

7. Indeks pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

penelitian Reverte (2009) menggunakan indeks Global Reporting Index 

(GRI) untuk mengukur tingkat. Pada penelitian ini, indeks pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu kepada indeks pengukuran 

yang digunakan oleh Sembiring (2005) untuk mengukur tingkat 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini dikarenakan 

indeks tersebut telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia.  

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

kepemilikan saham oleh publik, dan media exposure terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang 



 
 

Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

Perusahaan Publik di Indonesia.” 

 

1.4 Masalah Penelitian 

Perusahaan berusaha menunjukkan itikad sebagai warga dunia bisnis yang 

baik, maka perusahaan membuat pelaporan atas pelaksanaan aktivitas-aktivitas 

sosial dan lingkungan yang telah dilakukan. Meski pelaksanaan dan pelaporan 

aktivitas sosial dan lingkungan telah diatur dalam undang-undang, tidak terdapat 

standar baku mengenai pelaporan corporate social responsibility. Akibat tidak 

adanya standar yang mengatur pelaporan CSR, terdapat perbedaan luas 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan-perusahaan publik 

di Indonesia.  

Berdasarkan perbedaan luas pengungkapan aktivitas sosial dan 

lingkungan, penelitian ini mencoba untuk menemukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan corporate social responsibility. Variabel 

ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, dan media 

exposure digunakan sebagai faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap luas pengungkapan corporate social responsibility. 

 

1.5 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

pokok permasalahan yang akan diteliti akan dijelaskan dalam pertanyaan 

penelitian berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR ? 



 
 

2. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR ? 

3. Apakah kepemilikan saham oleh publik berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR ? 

4. Apakah media exposure berpengaruh terhadap pengungkapan CSR? 

1.6 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pada pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya 

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. 

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan saham oleh publik perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. 

4. Mengetahui pengaruh media exposure terhadap pengungkapan CSR. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1.7.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori dan 

pengetahuan di bidang akuntansi keuangan dan pelaporan, terutama berkaitan 

dengan pengungkapan corporate social responsibility. Bagi penelitian 



 
 

selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi 

dan informasi dan mendorong penelitian lebih lanjut melalui revisi.  

1.7.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan 

Diharapakan dengan adanya penelitian ini dapat  memberikan  

sumbangan  pemikiran  tentang  pentingnya pertanggungjawaban 

sosial perusahaan yang diungkapkan serta sebagai pertimbangan 

dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan kepeduliannya  terhadap lingkungan dan sosial. 

2. Bagi  investor 

Dapat memberikan  informasi sosial dan lingkungan yang dapat 

dipergunakan  sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

investasi dikarenakan aspek sosial dan lingkungan berkaitan dengan 

keberlangsungan hidup perusahaan. 

3. Bagi lembaga- lembaga penyusun standar   

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

penyusunan standar akuntansi lingkungan dan masukan dalam 

meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang  ada.     

1.8 Sistematika Penulisan 

 Sebagai gambaran umum dan untuk memudahkan dalam pembahasan dan 

penelaahan dimana dapat memberikan uraian yang lebih terperinci dan terarah, 



 
 

maka skripsi ini disusun menjadi lima bab yang saling berhubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah kesatuan, yang disusun 

sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

 Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis. Bab ini 

menguraikan secara teoritis mengenai pandangan dan pendapat yang berkaitan 

dengan topik yang diteliti dan diambil dari beberapa literatur dan jurnal ilmiah 

sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Dari uraian tersebut 

kemudian disusun kerangka konsep pemikiran dan hipotesis yang akan diajukan. 

 Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, yang meliputi metoda pengumpulan data, populasi 

dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran penelitian, pengujian hipotesis 

dan metoda analisis data. 

 Bab IV Pembahasan Masalah. Bab ini menguraikan mengenai hasil 

penelitian dan analisis data serta pembahasannya berdasarkan metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 Bab V Penutup. Pada bab ini menguraikan mengenai kesimpulan 

penelitian dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian serta saran-saran yang 

membangun bagi peneliti, pihak-pihak yang terkait serta penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Pengantar 

Bab ini akan membahas berbagai teori dan sejumlah literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Teori yang 

digunakan akan berguna dalam pengembangan hipotesis penelitian. 

Pengembangan hipotesis penelitian merupakan bentuk dugaan yang diangkat 

berdasarkan pada teori-teori yang telah dijelaskan dan akan diuji kebenarannya. 

Selain itu, sejumlah hasil penelitian terdahulu mengenai pengungkapan corporate 

social responsibility perusahaan juga dibahas dalam bab ini guna menjelaskan 

permasalahan yang diangkat. 

2.2 Teori Stakeholders 

Stakeholder merupakan pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan 

yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. 

Organisasi memiliki banyak stakeholder seperti karyawan, masyarakat, negara, 

supplier, pasar modal, pesaing, badan industri, pemerintah asing dan lain-lain 

(Rawi, 2008). Stakeholder dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu 

stakeholder primer dan stakeholder sekunder (Deegan, 2004: 269). Stakeholder 

primer adalah pemegang saham, pemilik, investor, karyawan maupun customer. 

Stakeholder sekunder adalah pemerintah, masyarakat umum dan lingkungan.  



 
 

Gray, et al., (1996) yang dikutip oleh Ghozali & Chariri (2007) 

menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan 

stakeholder dan dukungan tersebut harus di cari sehingga aktivitas perusahaan 

adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, semakin 

besar perusahaan untuk beradaptasi. Stakeholder power ditentukan oleh besar 

kecilnya power yang dimiliki atas sumber-sumber ekonomi perusahaan. Power 

tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi 

yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, 

kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi 

konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2004: 271). 

Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan 

oleh para stakeholder. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari stakeholder 

dalam menjalankan operasi perusahaan. Semakin kuat posisi stakeholder, semakin 

kuat pula kecenderungan perusahaan untuk mengadaptasi dirinya sesuai dengan 

keinginan stakeholder. Dalam hal ini, pengungkapan sosial harus dianggap 

sebagai wujud dialog antara manajemen dengan stakeholder (Indrawati, 2009). 

Praktik pengungkapan CSR memainkan peran yang penting bagi perusahaan 

karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat sehingga kemungkinan 

aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan 

CSR. Dengan demikian perusahaan mendapatkan dukungan oleh para stakeholder 

yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan khususnya kelompok 

aktivis yang sangat memperhatikan isu-isu yang sedang terjadi (Sembiring, 2003). 

 



 
 

2.3 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan terus menerus 

berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam 

masyarakat, atas usahanya tersebut perusaha berusaha agar aktivitasnya diterima 

menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2004: 253).  

Teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang 

diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat (Nurkhin, 2009). Teori 

tersebut dibutuhkan oleh institusi-institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen 

dengan masyarakat luas. Gray, et al., (1995) yang dikutip oleh Nurkhin (2009) 

menyatakan bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang 

berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat, pemerintah individu dan 

kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan 

keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai 

dengan harapan dari masyarakat. 

Organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika 

masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang 

sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori legitimasi 

menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya 

dapat diterima oleh masyarakat (Suhardjanto & Miranti, 2008). Perusahaan 

menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung 

jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya 

penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat 



 
 

mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan 

investasi (Nurkhin, 2009). 

Teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif pada 

pengungkapan CSR. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi 

oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk 

menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh 

penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan 

menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Gray, et al,. (1995); 

Hooghiemstra (2000) yang dikutip oleh Reverte (2009) memperlihatkan bahwa 

sebagian besar pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan CSR berasal 

dari penggunaan kerangka teori yang menyebutkan bahwa pengungkapan 

lingkungan dan sosial merupakan jalan untuk melegitimasi kelangsungan hidup 

dan operasi perusahaan pada masyarakat. 

Chairi (2008) mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan 

dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan sosial dan 

lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk 

menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, praktik pengungkapan 

sosial dan lingkungan dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan 

kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang 

ditimbulkan oleh perusahaan baik dalam pengaruh yang baik maupun dampak 

yang buruk.  

Pengungkapan sosial dan lingkungan dapat berfungsi sebagai respon dini 

perusahaan terhadap tekanan peraturan atau tekanan dari kelompok eksternal 



 
 

(Chairi, 2008). Oleh karena itu pengungkapan sosial dan lingkungan dapat 

digunakan untuk mengantisipasi atau menghindari tekanan sosial. Pengungkapan 

sosial juga dapat digunakan untuk mengungkapkan reputasi perusahaan di mata 

publik. 

2.4 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab 

organisasi di bidang hukum (Anggraini, 2006). The World Business Council for 

Sustainable Development  merumuskan  Corporate Social Responsibility sebagai: 

the continuing commitment by business to behave ethically and contribute 

to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the local community and society.  

Adapun kegiatan CSR menurut The World Business Council for 

Sustainable Development  mencakup: human rights, employee rights, 

environmental protection, supplier relation, community involvement, stakeholder 

rights, CSR performance monitoring and assesment. 

Dauman & Hargreaves (1992) yang dikutip oleh Hasibuan (2001) 

menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga level 

sebagai berikut: 

 

 



 
 

1. Basic responsibility (BR) 

2. Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari 

suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut 

seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi 

standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab 

pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat 

serius.  

3. Organization responsibility (OR) 

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang saham, 

dan masyarakat di sekitarnya. 

4. Societal responses (SR) 

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan 

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa yang 

terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. 

2.4.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyatakan 

bahwa  pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan 

yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan 

mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 



 
 

(sustainable development). Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai 

ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. 

Sustainability report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang 

menempatkan isu, tantangan dan peluang sustainability development yang 

membawanya menuju kepada core business dan sektor industrinya.  

Menurut Ghozali  & Chariri (2007), pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk  

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Hal tersebut 

memperluas tanggung jawab organisasi dalam hal ini perusahaan, di luar peran 

tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, 

khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa 

perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari 

laba untuk pemegang saham (Ghozali & Chariri, 2007). Menurut Hackston & 

Milne (1996), pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup rincian 

informasi atas lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk yang 

dihasilkan, dan keterlibatan masyarakat. 

Menurut O’Donovan (2002) yang dikutip oleh Nurkhin (2009), manfaat 

yang diperoleh dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu: 

a. Menyelaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial 

b. Menghindari tekanan dari kelompok tertentu 

c. Meningkatkan image dan reputasi perusahaan 



 
 

d. Menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Salah satu badan yang aktif mengeluarkan pedoman bagi perusahaan 

terkait pengungkapan lingkungan hidup adalah Global Reporting Initiative (GRI). 

Organisasi ini dibentuk untuk menyusun pedoman yang dapat digunakan sebagai 

dasar pelaporan perusahaan terkait dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari 

kegiatan bisnis perusahaan. Dalam Standar GRI Indikator kinerja di bagi menjadi 

3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang mencakup 

hak azasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab 

produk, dan masyarakat. Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 

9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek tenaga 

kerja, 9 indikator hak Asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator 

tanggung jawab produk. 

Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan 

diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan 

dalam GRI guidelines, minimal yang harus ada antara lain: 

1) Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek kinerja ekonomi, keberadaan 

pasar dan dampak ekonomi tidak langsung. 

2) Indikator kinerja lingkungan hidup, meliputi aspek material, energi, air, 

keanekaragaman hayati, emisi, effluent, dan limbah; produk dan jasa, aspek 

kesesuaian, transportasi, dan aspek secara keseluruhan. 

3) Indikator kinerja praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, meliputi 

aspek ketenagakerjaan, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan 



 
 

kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan, serta aspek keanekaragaman dan 

kesempatan yang sama. 

4) Indikator kinerja hak azasi manusia, meliputi aspek praktek investasi dan 

pengadaaan, aspek non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan daya tawar 

kelompok, tenaga kerja anak, pegawai tetap dan kontrak, praktik 

keselamatan serta hak masyarakat (adat). 

5) Indikator kinerja masyarakat, meliputi aspek kemasyarakatan, kebijakan 

mengenai korupsi, kebijakan umum/publik, perilaku anti persaingan, dan 

aspek kesesuaian. 

6) Indikator kinerja Tanggung jawab produk, yang meliputi aspek keselamatan 

dan kesehatan konsumen, labeling produk dan jasa, komunikasi pemasaran, 

privasi konsumen dan aspek kesesuaian. 

Peraturan terkait pengungkapan informasi tanggungjawab sosial dan 

lingkungan oleh perusahaan diatur dalam peraturan pemerintah pada Undang-

Undang No. 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat 2c. Undang-Undang tersebut 

mewajibkan semua perseroan yang bidang usahanya terkait dengan sumber daya 

alam untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam 

laporan tahunan. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-134/BL/2006 

juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapan informasi terkait tata kelola 

perusahaan dimana di dalamnya juga termasuk uraian mengenai aktivitas dan 

biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan lingkungan pada laporan tahunan perusahaan. 

Sedangkan dalam standar akuntansi Indonesia, penyajian informasi lingkungan 



 
 

juga telah dianjurkan dalam PSAK No.1 tahun 2004 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan. 

2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Setiap perusahaan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda mengenai 

pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi pertanggungjawaban sosial, dalam penelitian ini faktor-fakor yang 

mempengaruhi pengungkapan pertanggungjawaban sosial diproksikan kedalam 

ukuran perusahaan, profitabilutas, kepemilikan saham oleh publik dan media 

exposure yang dianggap sebagai variabel penduga dalam pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. 

2.5.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam 

hubungannya dengan struktur perusahaan (Lang & Lundholm, 1993). Oyelere, 

Fisher, & Laswad (2001) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah proksi 

untuk sejumlah karakteristik perusahaan, sehingga tidak mengherankan bahwa 

berbagai alasan telah dikemukakan dalam literatur yang mendukung hubungan 

antara ukuran perusahaan dan pengungkapan informasi yang dilakukan. Yao et  

al., (2011) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan semakin 

disorot oleh para stakeholder. Dalam kondisi demikian perusahaan membutuhkan 

upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder dalam rangka 

menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan norma perilaku 

yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar perusahaan akan 

semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang lebih luas. 



 
 

Pengungkapan yang luas ini dimaksudkan untuk, antara lain: mendidik dan 

menginformasikan para stakeholder tentang tujuan atau maksud organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya; mengubah persepsi organisasi, tanpa mengubah kinerja 

aktual organisasi; mengalihkan atau memanipulasi perhatian dari isu-isu penting 

ke isu-isu lain yang berhubungan; atau mengubah ekspektasi eksternal tentang 

kinerja organisasi (Suryono & Prastiwi, 2011).  

Sembiring (2005) menunjukkan bahwa variabel  ukuran perusahaan 

mempunyai positif terhadap kelengkapan pengungkapan. Jadi semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi pengungkapannya. Semakin besar 

ukuran perusahaan maka tuntutan stakeholder atas manfaat keberadaan 

perusahaan tersebut cenderung lebih besar.  

2.5.2 Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan tingkat keuntungan baik dalam bentuk laba perusahaan 

maupun nilai ekonomis atas penjualan, aset bersih perusahaan maupun modal 

sendiri (shareholders equity) (Sari, 2012). Investor jangka panjang akan sangat 

memperhatikan tingkat profitabilitas perusahaan, karena dapat memprediksi 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam bentuk deviden. Analisis profitabilitas 

sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. 

Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan 

memiliki kepercayaan yang tinggi untuk menginformasikan kepada stakeholder, 

karena perusahaan mampu menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat 

memenuhi ekspektasi stakeholder, terutama investor dan kreditor (Suhardjanto & 



 
 

Miranti, 2008). Menurut Suryono & Prastiwi (2011), perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan cenderung untuk melakukan pengungkapan melalui 

sustainability report, karena profitabilitas merupakan salah satu indikator kinerja 

yang harus diungkapkan dalam sustainability report. Pengungkapan sustainability 

report ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepada stakeholder untuk 

mempertahankan dukungan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan 

informasi mereka. Selain itu pengungkapan sustainability report juga dapat 

digunakan sebagai media komunikasi dengan para stakeholder, yang ingin 

memperoleh keyakinan tentang bagaimana profit dihasilkan perusahaan. 

Informasi ini terutama penting bagi stakeholder selain investor dan kreditor yang 

biasanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi. 

Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan berbagai rasio, antara lain yaitu 

Gross Profit Margin (GPM) yang mengukur tingkat profitabilitas perusahaan dari 

jumlah laba kotor dibandingkan dengan penjualan atau Return of Investment 

(ROI) yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari 

aktiva yang digunakan (Sartono, 1988). Rasio lain yang juga menggambarkan 

profitablitas perusahaan adalah Return of Equity (ROE), ROE memusatkan 

perhatian pada pengembalian atas ekuitas pemegang saham (Brealy, Myers, & 

Marcus, 2008). 

2.5.3 Kepemilikan Saham oleh Publik 

Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan 

tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Mulyono, 2010). Semakin 



 
 

besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang 

diiungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi 

seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan 

manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Rahajeng, 2010). 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh publik akan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih besar daripada perusahaan yang 

sahamnya tidak dikuasai oleh publik (Nur & Priantinah, 2012). Perusahaan yang 

sudah lama berdiri akan memiliki tanggung jawab sosial yang semakin besar, 

karena semakin tingginya kepercayaan investor dan masyarakat luas. Akibatnya, 

perusahaan harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada investor dan 

masyarakat luas, tidak hanya berupa laporan keuangan tetapi juga berupa 

pengungkapan tanggung jawab sosial (Marwata, 2001).  

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan 

memberikan pengungkapan lingkungan yang lebih luas dibanding dengan 

perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik (Wulandari, 2011). Tekanan 

dari pemilik saham publik selaku stakeholder membuat manajemen perusahaan, 

selain mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus 

mengungkapkan informasi lingkungan pada laporan tahunan perusahaan. Hal 

tersebut, menunjukkan kepedulian pemilik saham publik terhadap isu-isu sosial 

misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan sebagai isu 

penting untuk diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (Rustiarini, 2010). 

 

 



 
 

2.5.4 Media Exposure 

 Perusahaan bisa mengungkapkan aktivitas corporate social responsibility 

melalui berbagai media. Sari (2012) menyatakan bahwa media internet (web) 

merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang 

mulai meningkat. Sedangkan media koran merupakan media yang sudah sering 

digunakan oleh perusahaan, serta dapat digunakan sebagai dokumentasi. Dengan 

mengkomunikasikan corporate social responsibility melalui media internet, 

diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Media mempunyai peran penting pada pergerakan mobilisasi sosial, 

misalnya kelompok yang tertarik pada lingkungan (Reverte, 2009). Menurut 

Harmoni (2010), media adalah sumber daya pada informasi tanggungjawab sosial 

dan lingkungan perusahaan. Media tidak hanya memainkan peran pasif pada 

bentuk norma institusi, akan tetapi juga berperan aktif dengan memberikan 

riwayat pelaporan dan menyusunnya untuk menggambarkan nilai dari suatu 

perusahaan. Dengan demikian, secara tidak langsung media juga mempengaruhi 

kelangsungan hidup perusahaan. 

2.6 Faktor Penjelas 

 Faktor penjelas yang digunakan dalam penelitian adalah kepemilikan 

saham oleh institusi. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bukti empiris 

adanya pengaruh kepemilikan saham oleh institusi terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Investor institusional umumnya merupakan 

pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. 



 
 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan 

yang lebih besar untuk menghalangi perilaku opportunis manajer (Rustiarini, 

2010). Hasil penelitian Anggraini (2006) menunjukkan bahwa semakin besar 

kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap manajemen 

perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun semakin besar. 

Pada umumnya kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang 

memonitor perusahaan. Boediono (2005) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional di nilai memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Jika persentase kepemilikan 

institusional semakin tinggi berarti semakin efektif juga monitoring yang 

dilakukan oleh investor institusi. Faisal (2005) menyatakan bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi 

kemampuannya untuk memonitor manajeman. Salah satu aktifitas yang di monitor 

oleh investor institusi adalah pengungkapan CSR perusahaan karena dianggap 

merupakan aktifitas positif yang dapat digunakan untuk memperoleh legitimasi 

masyarakat. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas pengungkapan corporate social responsibility.  

2.7       Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis 

Kerangka konseptual bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

konsep pemikiran dalam menjalankan penelitian ini. Kerangka penelitian disusun 

berdasarkan pada pemahaman penulis terhadap tinjauan teoritis serta penelitian 

terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Kerangka penelitian ini digunakan 

untuk menyusun hipotesis dan instrumen penelitian yang dilakukan oleh penulis 



 
 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan corporate 

social responsibility. Terdapat sejumlah penelitian mengenai pengungkapan 

corporate social responsibility yang telah dilakukan di berbagai negara dengan 

hasil yang berbeda-beda. 

Sembiring (2003) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh kinerja 

keuangan, political visibility, ketergantungan pada hutang terhadap pengungkapan 

CSR. Hasilnya, hanya variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu proksi 

political visibility yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada alpha 5%. Sementara variabel lainnya, 

seperti tingkat leverage, profitabilitas, umur perusahaan, dan earning per share 

tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Sembiring (2005) mengembangkan penelitian yang telah dilakukannya 

pada tahun 2003. Sembiring menggunakan sampel yang lebih banyak dan 

mengganti variabel kepemilikan publik dengan variabel profil dan ukuran dewan 

komisaris. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sementara variabel lainnya 

menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Anggraini (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa hanya variabel presentase kepemilikan manajemen dan tipe 

industri yang terbukti mempunyai hubungan positif signifikan. Sementara variabel 

lainnya yaitu leverage, size, dan profitabilitas tidak terbukti memiliki pengaruh 

terhadap pengungkapan informasi sosial. 



 
 

Reverte (2009) melakukan penelitian terhadap 46 perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek Spanyol pada tahun 2008.  Reverte (2009) menggunakan 7 

variabel yaitu, ukuran perusahaan, sensitivitas industri, profitabilitas perusahaan, 

struktur kepemilikan perusahaan, media exposure, international listing, dan 

leverage. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, sensitivitas 

industri, media exposure, berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR 

perusahaan. Sedangkan profitabilitas perusahaan, struktur kepemilikan, 

international listing, leverage, tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

indeks pengungkapan CSR. 

Yao, et al., (2011) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR perusahaan di Cina pada periode 2008 dan 2009. Yao, et al.,  

(2011) menggunakan ukuran perusahaan, sensitivitas industri, consumer 

proximity, media exposure, umur perusahaan, konsentrasi kepemilikan, dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel dependen. Dari penelitian ini, 

didapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan, sensitivitas industri, media exposure, 

umur perusahaan, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. Variabel lain yaitu consumer proximity dan kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signigikan terhadap pengungkapan CSR. 

Informasi mengenai aktivitas corporate social responsibility merupakan 

suatu tinjauan bagi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.  Penelitian 

mengenai pengungkapan aktivitas corporate social responsibility telah banyak 

dilakukan disejumlah negara dengan berbagai variasi. Penelitian ini  dilakukan 

untuk menemukan manakah dari variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, media 



 
 

exposure, dan kepemilikan saham atas publik yang berpengaruh terhadap 

pengungkapan aktivitas corporate social responsibility.  

Gambar 2.1  

Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis penelitian merupakan dugaan awal atau kesimpulan sementara 

hubungan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen 

sebelum dilakukannya suatu penelitian. Dugaan tersebut diperkuat dengan 

landasan teori. 

 Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya aset yang dimiliki 

perusahaan. Menurut teori stakeholder, kegiatan perusahaan tidak hanya berguna 

bagi kepentingan perusahaan tetapi juga harus memiliki manfaat bagi stakeholder. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka tuntutan stakeholder atas manfaat 

keberadaan perusahaan tersebut cenderung lebih besar Suryono & Prastiwi 

(2011). Perusahaan besar akan berusaha mempengaruhi opini publik dan 
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mengurangi tekanan stakeholder dengan jalan pengungkapan yang lebih dan 

beragam (Sembiring, 2005).  

Yao, et al., (2011) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan 

akan semakin disorot oleh para stakeholder. Dalam kondisi demikian perusahaan 

membutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperoleh legitimasi stakeholder 

dalam rangka menciptakan keselarasan nilai-nilai sosial dari kegiatannya dengan 

norma perilaku yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu semakin besar 

perusahaan akan semakin berkepentingan untuk mengungkap informasi yang 

lebih luas.  

Hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan 

lingkungan dibuktikan dalam penelitian Sembiring (2005), Gamerschlag, et. al., 

(2011), dan Suryono & Prastiwi (2011). Almilia et al., (2011) dan Wijaya (2012) 

juga mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

CSR. Hasil tidak konsisten ditunjukkan Anggraini (2006), Suhardjanto & Miranti 

(2008) dan Veronica (2008) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis pertama 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial 

 Profitabilitas merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki 

kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan memiliki kepercayaan yang tinggi 

untuk menginformasikan kepada stakeholder, karena perusahaan mampu 



 
 

menunjukkan kepada mereka bahwa perusahaan dapat memenuhi ekspektasi 

stakeholder, terutama investor dan kreditor (Suhardjanto & Miranti, 2008). 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas, semakin rinci pula informasi yang diberikan 

oleh manajer sebab pihak manajemen ingin meyakinkan investor tentang 

profitabilitas perusahaan (Anggraini, 2006; Marwata, 2001).   

Berdasarkan bonus schemes dalam teori agensi, sudah menjadi praktik 

yang umum dilakukan bahwa manajer diberikan kompensasi atau bonus sesuai 

dengan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan (Deegan, 2004:216). Hal ini 

memberikan dorongan kapada manajer untuk membuat pengungkapan sukarela 

karena kekayaan mereka ditentukan oleh kinerja perusahaan. Berhubungan 

dengan kompensasi yang akan diterima, pengungkapan CSR digunakan oleh 

manajer perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi untuk meyakinkan para 

investor atas profitabilitas perusahaan serta untuk mendukung keberlangsungan 

dan kompensasi manajemen. 

Suhardjanto & Miranti (2008) dan Veronica (2008) menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, hal ini konsisten 

dengan penelitian Suryono & Prastiwi (2011) yang menunjukkan hubungan 

positif antara profitabilitas dengan pengungkapan CSR. Hal ini tidak konsisten 

dengan penelitian Sembiring (2005) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Gamerschlag et al., (2011), Reverte 

(2009) dan Anggraini (2006) juga menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap CSR. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis kedua 

yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 



 
 

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial 

Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh 

publik. Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak 

informasi yang diiungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh 

informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi 

kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi 

(Rahajeng, 2010). Perusahaan yang sudah lama berdiri akan memiliki tanggung 

jawab sosial yang semakin besar, karena semakin tingginya kepercayaan investor 

dan masyarakat luas. Akibatnya, perusahaan harus memberikan informasi yang 

seluas-luasnya kepada investor dan masyarakat luas, tidak hanya berupa laporan 

keuangan tetapi juga berupa pengungkapan tanggung jawab sosial (Marwata, 

2001).  

Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan 

memberikan pengungkapan lingkungan yang lebih luas dibanding dengan 

perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Hal ini dikarenakan 

semakin banyak pemegang saham, maka semakin banyak pula pihak yang 

berkepentingan. Perusahaan akan berupaya untuk memenuhi keinginan publik 

sebagai pemilik saham perusahaan. Pemenuhan ekspektasi publik tersebut 

dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pengungkapan yang diinginkan 

oleh publik (Hasibuan, 2001). Perusahaan yang memiliki pemegang saham publik 

akan terdorong untuk mengungkapkan aktivitas corporate social responsibility 

lebih banyak (Cahyono, 2010). 



 
 

Puspitasari (2009) dan Amalia (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan 

saham publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Hasil yang tidak konsisten ditunjukkan Cahyono (2010) yang menunjukkan 

bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan. Rahajeng (2010), dan Nur & Priatinah (2012) juga menunjukkan hasil 

dimana kepemilikan saham publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:  

H3 : Kepemilikan Saham oleh Publik berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi 

perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi 

bagian pada proses membangun institusi, membentuk norma yang diterima dan 

legitimasi praktik CSR. Penelitian teori legitimasi secara luas menguji peran yang 

dimainkan oleh berita media pada peningkatan tekanan yang diakibatkan oleh 

tuntutan publik terhadap perusahaan. 

Media memegang peranan penting  bagi para stakeholder, terutama 

investor dan kreditor, dalam mengambil keputusan. Media merupakan pusat 

perhatian masyarakat luas mengenai sebuah perusahaan (Yao, et al., 2011). 

Menurut Harmoni (2010), media adalah sumber daya pada informasi lingkungan. 

Media tidak hanya memainkan peran pasif pada bentuk norma institusi, akan 

tetapi juga berperan aktif dengan memberikan riwayat pelaporan dan 

menyusunnya untuk menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. 



 
 

Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi perusahaan di 

mata masyarakat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2009) menemukan hasil bahwa 

media exposure berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan di Spanyol. Penelitian Branco & Rodriguez (2008)  menunjukkan 

bahwa media exposure berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR pada 

perusahaan perbankan di Spanyol. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis 

keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Media exposure berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi seluruh 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 

2011.  Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data teraktual dan menggambarkan 

kondisi yang relatif baru di pasar modal. Metode pengambilan sampel pada 

penelitian ini dilakukan secara non probabilitas, dengan metode penentuan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan sampel yang berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan 

tujuan penelitian. Alasan penggunaan metode purposive sampling didasarkan 

pada pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji 

(Indriantoro & Soepomo, 2002: 131). Adapun kriteria yang digunakan untuk 

menyeleksi sampel penelitian adalah: 

1. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan dengan periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2010 dan 2011. 

2. Laporan keuangan dinyatakan dalam bentuk mata uang rupiah.  

3. Laporan keuangan tidak mengalami deefisiensi (ekuitas bernilai negatif). 

Menurut Anggara (2006) laporan keuangan yang bersaldo ekuitas dan laba 

yang negatif sebagai penyebut menjadi tidak bermakna dalam penghitungan 

rasio keuangan. 



 
 

4. Perusahaan memiliki website yang digunakan untuk melaporkan informasi 

keuangan dan/atau corporate social responsibility dan bukan hanya sebagai 

alat promosi. Alamat website masing-masing perusahaan diperoleh melalui 

website Bursa Efek Indonesia dan jika tidak tersedia akan dilakukan 

pencarian melalui fasilitas search engine seperti Google dan Yahoo. 

5. Website perusahaan tidak sedang dalam kondisi under construction. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk memperoleh bukti 

empiris adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi 

corporate social responsibility, maka jenis penelitian ini termasuk pengujian 

hipotesis (hypothesis testing). Hypothesis testing  menjelaskan mengenai beberapa 

hubungan dan pengaruh antar variabel, memahami perbedaan antar kelompok, dan 

independensi antarvariabel dalam suatu situasi (Sekaran, 2006: 162).  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan cara memperoleh data, jenis data dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

orang lain) (Sekaran, 2006: 37). Data berupa  laporan pertanggungjawaban 

tahunan perusahaan dan laporan keuangan diperoleh dari Pojok Bursa Efek 

Indonesia (Pojok BEI) Universitas Brawijaya dan website IDX (www.idx.co.id). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

http://www.idx.co.id/


 
 

1. Informasi mengenai pengungkapan CSR dalam laporan 

pertanggungjawaban tahunan perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2010 dan 2011. 

2. Informasi mengenai  total aset perusahaan, kepemilikan saham perusahaan  

oleh publik, laba bersih setelah pajak serta total ekuitas diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan pada periode pengamatan tahun 2007 – 

2010. 

3. Informasi CSR yang terdapat di website perusahaan. 

Berdasarkan waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data pooled yaitu data yang dikumpulkan pada 

beberapa waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan menggambarkan 

keadaan (Hartono, 2004: 89). Tahun 2010 dan 2011 dipilih karena 

menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. 

Penggunaan sampel yang relatif baru bertujuan agar hasil penelitian lebih 

relevan untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia. Selain itu, tahun 

2010 dan 2011 dipilih karena periode ini merupakan tahun terkini yang 

memungkinkan untuk dijadikan populasi penelitian terkait ketersediaan dan 

kelengkapan data penelitian. 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel yaitu variabel dependen,  

variabel independen, dan variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh bukti empiris adanya faktor-faktor yang mempengaruhi 



 
 

pengungkapan informasi corporate social responsibility. Variabel dependen 

dalam penelitian ini yaitu  pengungkapan corporate social responsibility. Variabel 

independen dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahan, profitabilitas, media 

exposure dan kepemilikan saham oleh publik.  

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain, dan variabel ini menjadi perhatian utama oleh para peneliti (Sekaran, 2006: 

116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR). Metode content analysis digunakan untuk melakukan 

analisa terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Metode content 

analysis dilakukan dengan cara membaca annual report setiap perusahaan sampel 

kemudian memberikan kode untuk setiap informasi yang terkandung di dalamnya 

menurut kerangka indikator corporate social responsibility yang telah ditentukan. 

Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini adalah mengukur ada tidaknya 

corporate social responsibility disclosure di dalam annual report.  

Instrumen pengukuran CSR yang akan digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005), yang 

mengelompokkan informasi CSR ke dalam kategori: Lingkungan, Energi, Tenaga 

Kerja, Produk, Keterlibatan Masyarakat, dan Umum. Sembiring (2005) telah 

melakukan penyesuaian terhadap kategori CSRI milik Hackston & Milne (1996). 

Menurut Hackston & Milne (1996) yang dikutip oleh Sembiring (2005), ketujuh 

kategori CSRI terbagi dalam 90 item pengungkapan. Sembiring (2005) melakukan 

penyesuaian berdasarkan peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan 



 
 

tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia. Dua belas 

item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di 

Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. 

Mengacu pada penelitian Sayekti & Wondabio (2007), penghitungan 

Corporate Social Disclosure Index (CSDI) dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan dikotomi, yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi 

nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan.  Selanjutnya, skor 

dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap 

perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai berikut (Sayekti & 

Wondabio, 2007) : 

CSRDIj:    

Keterangan: 

CSRDIj = CSR Disclosure Index perusahaan j  

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

diungkapkan.  

nj  = jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78  

Sub kategori mengenai item-item yang digunakan sebagai indikator pengungkapan 

corporate social responsibility dapat dilihat dalam lampiran 2. 

3.4.2 Variabel Independen 

 Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yang digunakan yaitu 

ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik serta media 

exposure. 



 
 

1. Ukuran perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan adalah besarnya lingkup atau luas perusahaan tersebut 

di dalam menjalankan operasinya. Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada 

jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak berwujud dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, 

volume penjualan dan kapitalisasi pasar. Pada penelitian ini ukuran perusahaan 

dinyatakan dengan total aset milik perusahaan yang sudah terdaftar di BEI dalam 

jutaan rupiah (Wijaya, 2012).  

UP = log (nilai buku total asset) 

2. Profitabilitas (ROE) 

Profitabilitas merupakan kemampuan untuk menghasilkan laba dalam 

upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Rasio profitabilitas dalam penelitian 

ini diukur menggunakan Return On Equity (ROE). ROE merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham, yang dapat dibandingkan antar 

perusahaan dan dapat menunjukkan tingkat profitabilitas suatu industri dengan 

lainnya sehingga banyak digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan (Wijaya, 2012). ROE dihitung dengan 

membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total Ekuitas. 

ROE =    

3. Kepemilikan saham oleh publik (KP) 

Kepemilikan saham publik adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

masyarakat diluar perusahaan yang  tidak memiliki hubungan istimewa dengan 



 
 

perusahaan. Kepemilikan saham publik tersebut dapat dilihat dalam laporan 

tahunan perusahaan. Kepemilikan saham publik diukur dengan rasio jumlah 

saham yang dimiliki publik terhadap total saham secara keseluruhan (A. T. 

Cahyono, 2010; Sembiring, 2003). 

KP =   

 

4. Media Exposure (ME) 

Penelitian ini mengukur media exposure melalui website dengan variabel 

dummy, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan 

kegiatan CSR di media website dan 0 untuk perusahaan yang tidak 

mengungkapkan kegiatan CSR di media website . 

3.4.3 Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol adalah variabel yang melengkapi atau mengontrol 

hubungan kausal sehingga didapatkan model empiris yang lebih lengkap dan lebih 

baik (Hartono, 2004: 157). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan saham oleh institusi. Kepemilikan institusional sendiri adalah 

kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain 

(Tarjo, 2008). Kepemilikan saham oleh  institusi diukur dengan rasio jumlah 

kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham yang 

beredar (Nurkhin, 2009).  



 
 

KI =    

  

3.5 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 

dan analisis multiple regression. Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini 

akan menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu program aplikasi Statistical 

Package for Social Science (SPSS) versi 16.00 

3.6 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena 

atau karakteristik dari data (Hartono, 2004: 163). Karakteristik data yang 

digambarkan adalah karakteristik distribusinya. Statistik deskriptif menyediakan 

nilai maksimum, minimum, nilai rata-rata (mean), dan deviasi standar dari data 

yang diolah. Hasil analisis deskriptif berguna untuk mendukung interpretasi 

terhadap analisis dengan teknik lainnya (Ghozali, 2006: 19). 

3.7 Analisis Multiple Regression 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model multiple 

regression. Analisis multiple regression pada dasarnya adalah studi mengenai 

ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan lebih dari satu variabel 

independen (bebas) (Ghozali, 2006: 7). Persamaan multiple regression dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

CSDI = α + β1UP + β2ROE + β3KP + β4ME + β5KI e 



 
 

Keterangan: 

α : Konstanta 

CSDI : Pengungkapan corporate social responsibility perusahaan, yang       

diukur  menggunakan indeks 

UP : Ukuran Perusahaan 

ROE : Profitabilitas 

KP : Kepemilikan Saham oleh Publik 

ME : Media exposure 

KI : Kepemilikan Saham oleh Institusi 

e : Error 

Β0 – β3    : Koefisien Regresi 

 

Gambar 3.1  

Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis diantara 

dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk penyataan yang dapat 

diuji. Hubungan tersebut diperkirakan berdasarkan jaringan asosiasi yang 

ditetapkan dalam kerangka teoretis yang dirumuskan untuk studi penelitian 

(Sekaran, 2006: 123). Pada saat melakukan pengujian hipotesis, akan ditemukan 

Ukuran Perusahaan 

(UP) 

Profitabilitas 

(ROE) 

Kepemilikan Saham 

oleh Publik  

(KP) 

Media Exposure 

(ME) 

Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

(CSR) 



 
 

unsur ketidakpastian (probabilitas) atau kesalahan yang dicerminkan dengan 

tingkat taraf signifikansi (level of significant). Maka dari itu, dalam melakukan 

pengujian variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti menggunakan 

metode statistik dengan tingkat taraf signifikansi α = 0,05 yang artinya derajat 

kesalahannya sebesar 5%. Dalam pengujian hipotesis, ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara 

statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik 

F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006: 87). 

3.8.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinan adalah antara 0 dan 1. Nilai adjusted R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

independen (Ghozali, 2006: 127). 

3.8.2 Uji Statistik F (Uji Ketepatan Model) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji apakah semua 

variabel independen buka merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis alternatif (HA) hendaknya diuji apakah semua variabel 

independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 



 
 

dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah, apabila nilai 

hitung (resultant value) > α, dimana α= 5%, maka H0: diterima dan HA : ditolak 

atau sebaliknya, jika nilai hitung (resultant value) < α, dimana α= 5%, maka H0: 

ditolak dan HA : diterima. Apabila H0 ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan 

tertentu (5%), variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2006: 127). 

3.8.3 Uji Statistik t (Uji Signifikansi Variabel) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu variabel independen 

bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis 

alternatif (HA) hendaknya diuji adalah variabel tersebut merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesis pada uji t adalah, apabila nilai hitung > α, dimana α= 5%, maka H0 : 

diterima dan HA : ditolak atau sebaliknya, jika nilai hitung (resultant value) < α, 

dimana α= 5%, maka H0 : ditolak dan HA : diterima. Apabila H0 ditolak, berarti 

dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2006: 128). 

3.9 Pengujian Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa metode analisis 

regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Hal 

ini dikarenakan multiple regression menggunakan pendekatan Ordinary Least 



 
 

Square (OLS). Ghozali (2006: 82) menjelaskan bahwa pengujian menggunakan 

regresi liner berganda biasa (Ordinary Least Squares/ OLS) akan memberikan 

hasil yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) jika memenuhi semua asumsi 

klasik. Untuk memenuhi semua asumsi klasik, maka dilakukan beberapa 

pengujian diantaranya uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, 

dan uji autokorelasi. Penjelasan untuk masing-masing uji asumsi klasik sebagai 

berikut: 

1. Uji multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel 

independennya (Ghozali, 2006: 91). Uji Multikoliniearitas dalam penelitian 

ini menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniearitas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10, maka diindikasikan model 

regresi memiliki gejala multikoliniearitas. 

2. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokesdastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokesdastisitas 

atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2006: 105). Untuk mendeteksi 



 
 

ada tidaknya heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Uji Glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual (AbsUi) terhadap 

variabel independen dengan persamaan regresi sebagai berikut (Ghozali, 

2006: 108): 

|ui| = α + βXi + vi 

Jika variabel independen (Xi) secara statistik signifikan mempengaruhi 

residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah 

heterokedastisitas. 

3. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memilki distribusi normal (Ghozali, 2006: 

110). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik 

dan uji statistik (Ghozali, 2006: 112). Alat uji yang digunakan pada penelitian 

ini adalah dengan grafik histogram dan grafik normal probability plot, serta 

uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z (I-Sample K-S). 

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik normal probability 

plot adalah (Ghozali, 2006: 112): 

a. Jika titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 



 
 

b. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z 

(I-Sample K-S) adalah: 

a. Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. 

Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

b.  Jika nilai Asym. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05, maka H0 diterima. 

Hal ini berarti residual terdistribusi normal. 

4. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006: 95). Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi 

lainnya. Dengan kata lain, masalah ini seringkali ditemukan apabila menggunakan 

data runtut waktu. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah uji 

Durbin-Watson. Menurut  (Ghozali, 2006: 96), suatu model regresi tidak memiliki 

masalah autokorelasi apabila, du < d < 4 – du.  



 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Pengantar 

Pembahasan dalam bab 4 meliputi hasil analisa deskriptif, analiasa rgresi 

linier, dan intrepretasi hasil pengujian hipotesis. Hasil statistik deskriptif akan 

memberikan gambaran umum terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis melalui pengujian model, penelitian ini 

terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kualitas data yang akan digunakan. 

Pengujian ini digunakan untuk mengetahui terpenuhinya asumsi yang diperlukan 

dalam melakukan pengujian terhadap model multiple regression. 

4.2 Prosedur Pemilihan Sampel 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan publik yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 2010 hingga 

tahun 2011. Metode pengambilan sampel perusahaan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel dimana sampel dipilih 

berdasarkan kriteria dan tujuan penelitian yang ditetapkan. Prosedur pemilihan 

sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

Tabel 4.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No. Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 

2010-2011 

458 

2. Perusahaan tidak memiliki website atau 

website hanya sebagai alat promosi.  

(269) 

3. Website perusahaan dalam kondisi under 

construction.  

(71) 

4. Perusahaan tidak menggunakan mata uang 

Indonesia (Rupiah) dalam laporan keuangan. 

(19) 

5. Perusahaan mengalami defisiensi ekuitas. (9) 

 Total Sampel 90 

 

Setelah melalui proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 90 perusahaan setiap tahunnya. 

Penelitian ini menggunakan 180 data observasi yang berasal dari perkalian 90 

perusahaan tiap tahunnya selama periode penelitian tahun 2010 hingga 2011 

sebanyak dua tahun. 

4.3 Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan, dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif. Secara khusus, 

statistik deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data dan menunjukkan 



 
 

nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan nilai deviasi standar dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maksimum Nilai 

tengah 

Deviasi 

standar 

Ukuran Perusahaan 180 10,88 20,14 15,7263 1,64940 

Profitabilitas  180 0,01 0,88 0,2048 0,16459 

Kepemilikan 

Saham oleh Publik 

180 0,02 0,78 0,2849 0,16223 

Media Exposure 180 0,00 1,00 0,7667 0,42413 

Kepemilkan Saham 

oleh Institusi 

 0,10 0,99 0,6892 0,19731 

Pengungkapan CSR 180 0,05 0,68 0,3026 0,16389 

Valid N (listwise) 180         

 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai minimum, 

maksimum, rata-rata, dan deviasi standar dari variabel dependen dan variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pada variabel indeks 

pengungkapan CSR (CSR), menunjukkan bahwa indeks pengungkapan CSR yang 

terkecil adalah 0,05 dan indeks pengungkapan CSR terbesar adalah 0,68. Rata-

rata pengungkapan CSR dari 180 perusahaan sampel adalah 0,3026 dengan 

deviasi standar sebesar 0,16389.  

Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki rentang log natural total aset 

yang antara 10,88 sampai 20,14. Rata-rata ukuran perusahaan dari 180 sampel 

adalah 15,7263 dengan deviasi standar sebesar 1,64940.  



 
 

Variabel profitabilitas (ROE) memiliki rentang antara 1% sampai 88%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba paling rendah sebesar 1% serta paling tinggi sebesar 88%. Tingkat 

profitabilitas tertinggi mencapai 88%, sedangkan rata-rata kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba sebesar 20,48%. Deviasi standar variabel 

profitabilitas sebesar  0,16459. 

Pada variabel kepemilikan saham oleh publik (KP), paling banyak terdapat 

78% saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dan paling sedikit 2%. 

Sementara itu rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh publik sebesar 

28,49%. Deviasi standar variabel kepemilikan saham oleh publik sebesar 0,16223. 

Pada variabel media exposure (ME) menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan dengan pengungkapan kegiatan CSR pada website perusahaan dari 

180 perusahaan sampel sebesar 0,7667. Deviasi standar variabel media exposure 

sebesar 0,42413. 

Pada variabel kepemilikan saham oleh institusi (KI), paling banyak 

terdapat 99% saham perusahaan yang dimiliki oleh publik dan paling sedikit 10%. 

Sementara itu rata-rata saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi sebesar 

68,92%. Deviasi standar variabel kepemilikan saham oleh publik sebesar 0,19731. 

4.4 Hasil Analisis Multiple Regression 

 Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan model analisis 

multiple regression. Analisis multiple regression dilakukan untuk memprediksi 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. variabel 

dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan corporate social responsibility 



 
 

dan variabel independen meliputi ukuran perusahaan (UP), profitabilitas (ROE), 

kepemilikan saham oleh publik (KP) dan media exposure (ME). Hasil regresi  

menggunakan software SPPS 16 dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Multiple Regression 

Variabel Koefisien Nilai F Adjusted R
2
 

Ukuran Perusahaan 0,582 

(9,572)* 

26,612 0,417 

Profitabilitas  0,007 

(0,113) 

  

Kepemilikan Saham oleh Publik 0,069 

(1,054) 

  

Media Exposure 0,235 

(4,094)* 

  

Kepemilkan Saham oleh Institusi 0,060 

(0,926) 

  

*signifikan pada level 0,01 

 Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui nilai adjusted R
2
 sebesar 0,417. Hal 

ini berarti 41,7% tingkat pengungkapan CSR dipengaruhi oleh variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, media exposure, dan 

kepemilikan saham oleh institusi. Sedangkan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 Variabel ukuran perusahaan (UP) memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0,582. Secara statistik variabel ukuran perusahaan ini signifikan karena 

memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,000. 

Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan 



 
 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

diterima. 

 Variabel profitabilitas (ROE) memiliki nilai koefisien regresi positif 

sebesar 0,007. Namun, secara statistik variabel profitabilitas ini tidak signifikan 

karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 

0,910. Dengan demikian, hipotesis yang kedua yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility ditolak. 

 Variabel kepemilikan saham oleh publik (KP) memiliki nilai koefisien 

regresi positif sebesar 0,069. Namun, secara statistik variabel kepemilikan saham 

oleh publik ini tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 

α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,293. Dengan demikian, hipotesis yang ketiga 

yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility ditolak. 

 Variabel media exposure (ME) memiliki nilai koefisien regresi  positif 

sebesar 0,235. Secara statistik variabel media exposure ini signifikan karena 

memiliki nilai probabilitas lebih besar dari α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,000. 

Dengan demikian, hipotesis yang  keempat yang menyatakan bahwa media 

exposure berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility diterima. 

 Variabel kepemilikan saham oleh institusi (KI) memiliki nilai koefisien 

regresi positif sebesar 0,060. Namun, secara statistik variabel kepemilikan saham 

oleh publik ini tidak signifikan karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 

α : 5% (ρ < 0,05) yaitu sebesar 0,356. Dengan demikian, variabel kepemilikan 



 
 

saham oleh institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil analisis multiple regression dapat dilihat secara lengkap pada 

lampiran 5. 

 

4.5 Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi dalam penelitian ini  telah terbebas dari masalah asumsi 

klasik. Model regresi telah memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik, 

yaitu varaibel terdistribusi secara normal, variabel tidak mengandung 

multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedasitas. Pengujian asumsi klasik 

terdiri dari uji multikolearitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. 

1. Multikoliniearitas 

 Uji multikoliniearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen 

(Ghozali, 2006: 91). Uji multikoliniearitas dalam penelitian ini 

menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikoliniearitas 

adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10. Setelah dilakukan 

pengujian  terhadap model regresi, hasil nilai Tolerance dan VIF pada 

model regresi tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas. Hasil uji 

multikoliniearitas dapat dilihat selengkapnya pada lampiran 5. 

 

 



 
 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikoliniearitas 

Variabel Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Ukuran perusahaan 0,881 1,135 

Profitabilitas 0,922 1,085 

Kepemilikan Saham oleh Publik 0,754 1,326 

Media Exposure 0,988 1,012 

Kepemilikan Saham oleh Institusi 0,785 1,274 

 

2. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006: 105). Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heterokedasitas atau homokedasitas. Penelitian ini 

menggunakan uji Glejser karena merupakan salah satu alat untuk 

mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas. Dalam uji Glejser, nilai 

unstandardized residual diubah menjadi nilai absolute residual. 

Selanjutnya dilakukan analisisi multiple regression dengan menggunakan 

variabel absolute residual sebagai variabel dependen dan variabel ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kepemilikan saham oleh publik, media exposure 

serta kepemilikan saham oleh institusi sebagai variabel independen. 

Setelah dilakukan uji Glejser terhadap model regresi, tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai 



 
 

probabilitas signifikansi keseluruhan variabel independen berada diatas 

tingkat kepercayaan 5% . Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat 

selengkapnya pada lampiran 6. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel t. Sig 

Ukuran perusahaan -1,143 0,255 

Profitabilitas 1,868 0,063 

Kepemilikan Saham oleh Publik 0,610 0,542 

Media Exposure 1,179 0,240 

Kepemilikan Saham oleh Institusi -0,909 0,365 

 

3. Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2006: 110). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini 

adalah dengan grafik histogram dan grafik normal probability plot, serta 

uji statistik dengan Kolmogrov-Smirnov Z (I-Sample K-S).  

Berdasarkan grafik Normal Probability Plot dan grafik histogram 

serta uji statistik Kolmogrov-Smirnov menunjukkan bahwa data 

terdistribusi normal.  distribusi yang normal. Pada grafik Normal 

Probability Plot, titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan 



 
 

mengikuti arah garis diagonal. Selain itu, penyebarannya tidak menjauhi 

garis diagonal. Pada grafik histogram, kurva membentuk pola seperti 

lonceng untuk model regresi. Berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov, nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,893 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,403. Dikarenakan nilai signifikansi diatas 5% maka residual berdistribusi 

normal. Dari hasil tersebut model regresi terbebas dari masalah asumsi 

klasik. Grafik normalitas dan grafik histogram dapat dilihat pada lampiran 

5, sedangkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada lampiran 7. 

4. Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 

2006: 95). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak  dapat 

dilihat pada hasil pengujian Durbin-Watson. Nilai DW sebesar 2,074 lebih 

besar dari batas atas (du) 1,8017 dan kurang dari 4 – 1,8017 (4 – du). 

Berdasarkan pada hasil Durbin-Watson dan tabel Durbin-Watson, hasil 

pengujian statistik yang mengindikasikan adanya tidak adanya 

autokorelasi terjadi pada semua model pengujian hipotesis. Hasil Uji 

Durbin-Watson dapat dilihat pada lampiran 5. 

 

 



 
 

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 

Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan diatas. Pembahasan hasil penelitian disusun secara berurutan 

berdasarkan pengembangan hipotesis yang telah diajukan. 

4.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan (UP) terhadap 

tingkat pengungkapan corporate social responsibility, dapat diketahui bahwa 

variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan dengan koefisien 

positif terhadap tingkat pengungkapan informasi corporate social responsibility. 

Dengan kata lain semakin besar ukuran perusahaan maka tingkat pengungkapan 

corporate social responsibility yang dilakukannya juga lebih luas. 

Hasil penelitian ini berhasil konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Indrawati (2009) , Wijaya (2012), dan Sari (2012) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi 

corporate social responsibility. Sesuai dengan teori stakeholder, semakin besar 

ukuran perusahaan maka tuntutan stakeholder atas manfaat keberadaan 

perusahaan tersebut cenderung lebih besar. Perusahaan besar akan berusaha 

mempengaruhi opini publik dan mengurangi tekanan stakeholder dengan jalan 

pengungkapan yang lebih dan beragam, salah satunya dengan melakukan 

pengungkapan corporate social responsibility. 

Menurut Gamerschlag et al., (2011) perusahaan besar akan melakukan 

pengungkapan yang lebih banyak karena perusahaan besar memiliki intensi yang 



 
 

lebih besar untuk melaporkan corporate social responsibility. Hal ini dikarenakan 

perusahaan besar lebih banyak disorot oleh publik sehingga perusahaan akan 

mengungkapkan kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan dalam 

rangka menciptakan image yang baik di mata masyarakat. Selain itu perusahaan 

besar lebih memiliki kesadaran terkait sosial dan lingkungan karena mereka 

menggunakan sumber daya yang lebih banyak. 

 

4.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Berdasarkan hasil pengujian variabel profitabilitas (ROE) terhadap tingkat 

pengungkapan corporate social responsibility, dapat diketahui bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien negatif 

terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility perusahaan. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan Anggraini (2006), Reverte (2009), dan Aulia & 

Kartawijaya (2011) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

Hasil penelitian ini tidak mampu mendukung teori bahwa perusahaan 

dengan profitabilitas tinggi akan melakukan pengungkapan corporate social 

responsibility lebih banyak. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi 

belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas sosial karena perusahaan lebih 

berorientasi pada laba semata. Manajemen lebih tertarik untuk memfokuskan 

pengungkapan informasi keuangan saja dan menganggap tidak perlu melaporkan 

hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan 

seperti corporate social (Sembiring, 2005).  



 
 

Argumen lain adalah manajemen merasa tidak perlu memberikan 

pengungkapan lingkungan karena tidak mempengaruhi posisi dan kompensasi 

yang diterimanya. Menurut Belkaoui & Karpik (1989) tuntutan terkait 

pengungkapan lingkungan yang lebih banyak lebih ditujukan terhadap perusahaan 

dengan ukuran besar, bukan kepada perusahaan dengan profitabilitas tinggi. 

Pengungkapan sosial perusahaan justru memberikan kerugian kompetitif 

(competitive disadvantage) karena perusahaan harus mengeluarkan tambahan 

biaya untuk mengungkapkan informasi sosial tersebut. 

4.6.3 Pengaruh Kepemilikan Saham oleh Publik terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan saham oleh  publik (KP) 

terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility, dapat diketahui 

bahwa variabel kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh secara 

signifikan dengan arah koefisien positif terhadap tingkat pengungkapan corporate 

social responsibility perusahaan. Hasil penelitian ini tidak mampu mendukung 

teori stakeholder dan konsisten dengan Cahyono (2010) dan Mulyono (2010) 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan lingkungan. 

Menurut teori stakeholder, pemilik saham publik akan menuntut 

perusahaan untuk mengungkapkan corporate social responsibility lebih banyak. 

Hasil penelitian yang tidak signifikan dilatar belakangi persentase saham publik 

pada perusahaan sampel masih relatif kecil. Dari hasil uji statistik deskriptif pada 

penelitian ini, diketahui rata-rata kepemilikan saham publik hanya sebesar 

23,68%, sedangkan pemegang saham pengendali setidaknya memiliki 50% saham 



 
 

perusahaan. Rendahnya komposisi tersebut menyebabkan pemegang saham publik 

memiliki pengaruh yang lemah terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam 

keputusan pengungkapan corporate social responsibility.  

Alasan lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah 

bahwa kepemilikan publik pada perusahaan di Indonesia secara umum belum 

memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus 

secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan (Nur & Priantinah, 

2012). Menurut Hapsoro (2007), Tidak seperti perusahaan-perusahaan di Amerika 

Serikat (US) dan Inggris (UK) yang struktur kepemilikan sahamnya tersebar, 

struktur kepemilikan saham di Indonesia pada umumnya terkonsentrasi pada 

beberapa anggota keluarga yang hubungannya sangat dekat. Sebagian besar 

perusahaan yang berafiliasi dikendalikan oleh keluarga yang sama. Pada 

kepemilikan terkonsentrasi, masalah perbedaan kepentingan yang utama adalah 

antara pemilik mayoritas (controlling shareholders) sebagai pengendali 

perusahaan dengan pemegang saham minoritas (minority shareholders). Pemilik 

saham mayoritas di Indonesia masih mengutamakan informasi keuangan 

dibandingkan informasi mengenai tanggungjawab sosial perusahaan. 

4.6.4 Pengaruh Media Exposure terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Berdasarkan hasil pengujian variabel media exposure (ME) terhadap 

tingkat pengungkapan corporate social responsibility, dapat diketahui bahwa 

variabel media exposure berpengaruh secara signifikan dengan arah koefisien 

positif terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility perusahaan. 



 
 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reverte 

(2009) dan Yao et al., (2011). 

Komunikasi CSR perusahaan melalui website mulai banyak digunakan 

sebagai pelengkap komunikasi melalui media tercetak walaupun belum seluruh 

potensi website dimanfaatkan oleh perusahaan. Internet dan komponennya, seperti 

website misalnya, dianggap dapat berperan sebagai jembatan antara organisasi 

(perusahaan) dengan stakeholders. Website memungkinkan dialog secara 

langsung antar pihak. Internet dan website akan menjadi media komunikasi CSR 

yang sangat penting (Harmoni, 2010). 

Pengkomunikasian CSR melalui website bertujuan agar masayarakat dapat 

memeperoleh informasi mengenai kegiatan CSR perusahaan. Media website 

berperan aktif dengan memberikan riwayat pelaporan dan menyusunnya untuk 

menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. Dengan demikian, secara tidak 

langsung media juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena 

itu, perusahaan yang mempunyai website perusahaan cenderung mengungkapkan 

kegiatan CSR secara luas. 

4.6.5 Pengaruh Kepemilikan Saham oleh Institusi terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

Berdasarkan hasil pengujian variabel kepemilikan saham oleh  publik (KP) 

terhadap tingkat pengungkapan corporate social responsibility, dapat diketahui 

bahwa variabel kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh secara 

signifikan dengan arah koefisien positif terhadap tingkat pengungkapan corporate 

social responsibility perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan Nurkhin 



 
 

(2009) dan Rustiarini (2010) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh 

institusi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Machmud & Djakman (2008)  menemukan 

bahwa kepemilikan institusi yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, 

dana pensiun, dan asset management di Indonesia belum mempertimbangkan 

tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, 

sehingga investor institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk 

mengungkapan CSR secara detail. Dapat dikatakan bawa pengungkapan CSR 

tidak dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan saham oleh investor institusi. Hal ini  

dapat disebabkan karena institusi yang menanamkan modalnya pada perusahaan 

lain belum mempertimbangkan masalah tanggung jawab sosial sebagai salah satu 

kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor institusi juga 

cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapkan corporate social 

responsibility secara detail dalam laporan tahunan perusahaan (Rustiarini, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih banyak 

disorot oleh publik sehingga perusahaan akan mengungkapkan 

kegiatan yang berkaitan dengan sosial dan lingkungan dalam rangka 

menciptakan image yang baik di mata masyarakat.  

2. Media exposure memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Media website berperan aktif dengan 

memberikan riwayat pelaporan corporate social responsibility dan 

menyusunnya untuk menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. 

3. Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas tinggi lebih fokus terhadap pengungkapan 

informasi keuangan dari pada informasi sosial dan lingkungan. 

4. Variabel kepemilikan saham oleh publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hal ini 

menandakan bahwa investor di Indonesia secara umum belum 



 
 

memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu yang harus 

diungkapkan dalam laporan tahunan. 

5. Kepemilikan saham oleh institusi sebagai variabel kontrol dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. 

6. Pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini dapat 

diketahui dari tingkat pengungkapan yang hanya sebesar 30%. 

Rendahnya tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di 

Indonesia dikarenakan belum adanya standar nasional dalam 

penyusunan laporan mengenai kegiatan tanggungjawab sosial.  Hal ini 

sesuai dengan pernyataan yang bersifat anecdote evidence yang 

dikeluarkan oleh Majalah Akuntan Indonesia (2010) 

5.2       Keterbatasan penelitian 

 Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini selama dua 

tahun yaitu 2010-2011 yang tergolong pendek sehingga belum dapat 

menggambarkan kondisi pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sepenuhnya. 

2. Sebagian besar pengungkapan informasi corporate social 

responsibility berasal dari laporan tahunan perusahaan, sehingga tidak 

semua item di dalam daftar pengungkapan sosial dan lingkungan 

diungkapkan secara jelas. 



 
 

3. Banyak perusahaan publik di Indonesia yang belum memiliki dan 

mengoptimalkan situs resmi (official website) sebgai media 

pengungkapan aktivitas tanggungjawab sosial dan lingkungan, 

sehingga jumlah sampel dalam penelitian tergolong sedikit. 

4. Tingkat adjusted R
2
 dari model yang diuji dalam penelitian ini 

tergolong rendah, yaitu sebesar 41,7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai 

pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan informasi sosial 

dan lingkungan perusahaan. 

5.3      Saran  

 Berdasarkan keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini, peneliti 

mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat mengurangi keterbatasan 

penelitian. Saran-saran tersebut antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan 

yang lebih lama agar dapat memprediksi hasil penelitian jangka 

panjang. Dengan periode penelitian yang lebih panjang, dapat 

diketahui ada tidaknya peningkatan kesadaran mengenai tanggung 

jawab  sosial dan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menganalisis pengungkapan 

CSR secara lebih mendalam menggunakan laporan tanggung jawab 

sosial terpisah, yaitu sustainability report sehingga item lingkungan 

dan sosial diungkapkan lebih banyak dan lebih jelas.  



 
 

3. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan media komunikasi lain 

seperti koran atau majalah dalam mengukur pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau 

menggunakan variabel lain untuk menemukan suatu model standar 

pendugaan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan, seperti kepemilikan saham oleh manajemen, komposisi 

dewan komisaris, kepemilkan saham oleh investor asing, penggunaan 

total karyawan sebagai proksi ukuran perusahaan, penggunaan Gross 

Profit Margin sebagai proksi profitabilitas dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Amyardi. 2010. Modul Etika Bisnis Volume 6. Jakarta: Universitas Mercu Buana. 

 

Anggara, M. S. 2006. Hubungan Biaya Keagenan, Resiko Pasar dan Kesempatan 

Investasi dengan Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tesis. Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta. 

 

Anggraini, F. R. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan 

Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta). Paper presented at the Simposium Nasional 

Akuntansi 9.  

 

Aulia, S., & Kartawijaya, I. 2011. Analisis Pengungkapan Triple Bottom Line dan 

Faktor yang Mempengaruhi : Lintas Negara Indonesia dan Jepang. Paper 

presented at the Simposium Nasional Akuntansi XIV.  

 

Belkaoui, A. R., & Karpik, P. G. 1989. Determinants of The Corporate Decision 

to Disclose Social Information. Accounting, Auditing and Accountability 

Journal, 1. 

 

Boediono. 2005. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap 

Manajemen Laba dan Dampaknya pada Kualitas Laba. Jurnal Akuntansi, 

IX, 232-244. 

 

Brealy, R., Myers, S., & Marcus, A. 2008. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan 

Perusahaan Jilid 2. Jakarta: Erlangga. 

 

Cahyono, A. T. 2010. Reaksi Pasar Atas Environmental Disclosures dan 

Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhinya. Tesis. Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

Cahyono, B. 2011. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderating. 

Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Chairi, A. 2008. Kritik Sosial atas Pemakaian Teori dalam Penelitian 

Pengungkapan Sosial dan Lingkungan. Jurnal Maksi, 8, 151-169. 

 

Daniri, M. A. 2008. “Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

http://www.madani-ri.com/2008/01/17/standarisasi-tanggung-jawab-

sosialperusahaan 

 



 
 

Daniri, M. A. 2010. Akuntabilitas, Kebutuhan, Pelaporan dan Pengungkapan CSR 

Bagi Perusahaan di Indonesia. Akuntan Indonesia, 12. 

 

Deegan, C. 2004. Financial Accounting Theory. Australia: Mcgraw-Hill. 

 

Dirgantari, N. 2002. Analisis terhadap Perbedaan Karakteristik Ekstensifikasi 

Praktek Social Disclosure pada Perusahaan-Perusahaan Emiten di Bursa 

Efek Jakarta berdasarkan Tipe Industri dan Ukuran Perusahaan. Skripsi. 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Faisal. 2005. Analisi Agency Costs, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme 

Corporate Governance. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 8, 175-189. 

 

Gamerschlag, R., Moller, K., & Verbeeten, F. 2011. Determinants of Voluntary 

CSR Disclosure: Empirical Evidence from Germany. Jurnal of 

Management Science 5, 233-262. 

 

Ghozali, I. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. 

Semarang: Balai Pustaka Universitas Diponegoro. 

 

Ghozali, I., & Chariri, A. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro. 

 

Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. 1995. Constructing A Research Database of 

Social and Environmental Reporting by UK Companies. Accounting, 

Auditing and Accountability Journal, 8, 47-77. 

 

Hapsoro, Dody. (2007). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transparansi: 

Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 

18, 65-85. 

 

Harmoni, A. 2010. Faktor Kontekstual dalam Pemanfaatan Web sebagai Media 

Komunikasi CSR oleh Perusahaan. Jurnal Ekonomi Bisnis, 1, 9-17. 

 

Hartono, J. 2004. Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman- 

Pengalaman. Yogyakarta: BPFE. 

 

Hasibuan, M. R. 2001. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Emiten di Bursa Efek 

Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Tesis. Universitas Diponegoro, 

Semarang. 

 

Indrawati, N. 2009. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

Annual Report serta Pengaruh Political Visibility dan Economic 

Performance. Pekbis Jurnal, 1, 1-11. 

 

Indriantoro, N., & Soepomo, B. 2002. Metodologi Penelitian Bisnis untuk 

Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE. 



 
 

 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. ED PSAK No. 01 (Revisi 2009). Jakarta: 

Salemba Empat. 

 

Jalal. 2007. Perkembangan Mutakhir CSR di Indonesia. Catatan CSR Sepanjang 

2007. Retrieved from www.csrindonesia.com 

 

Kalangit, H. K. M. 2009. Konsep Corporate Social Responsibility, Pengaturan dan 

Pelaksanaannya di Indonesia. Retrieved from www.csrindonesia.com 

 

Kartini, D. 2009. Corporate Social Responsibility: Transformasi Konsep 

Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia. Bandung: 

Refika Aditama. 

 

Lang, M. H., & Lundholm, R. J. 1993. Corporate Disclosure Policy and Analyst 

Behaviour. The Accounting Review, 71, 467-492 

 

Leimona, B., & Fauzi, A. 2008. CSR and Environmental Conservation: Managing 

the Positive and Negative Impacts. In Ervinah (Ed.), Pengaruh Tingkat 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Perubahan 

Harga Saham: Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Machmud, N., & Djakman, C. D. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (CSR Disclosure) pada Laporan 

Tahunan Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Publik yang 

Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006. Paper presented at the 

Simposium Nasional Akuntansi XI.  

 

Marwata. 2001. Hubungan Antara Karakteritik Perusahaan dan Kualitas 

Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di 

Indonesia. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi IV.  

 

Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. 1995. Factors Influencing Voluntary 

Annual Report Disclosures by U.S., U.K. and Continental European 

Multinational Corporations. Journal of International Business Studies. 

Washington: Third Quarter, 26, 555-573. 

 

Mulyono, F. L. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial 

pada Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia. E-Journal 

Ekonomi. 

 

Nur, M., & Priantinah, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi 

Empiris pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa 

Efek Indonesia). Jurnal Nominal, 1, 22-35 

 

Nurkhin, A. 2009. Corporate Governance dan Profitabilitas; Pengaruhnya 

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Studi 



 
 

Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia). Tesis. 

Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Oyelere, P., Fisher, R., & Laswad, F. 2001. Public Sector Financial Disclosure on 

The Internet: A Study of New Zealand Local Authorities. Commerce 

Division Discussion Paper, 92. 

 

Panjiputri, F. 2012. Pipa Minyak Meledak, Empat Orang Tewas dan 18 Luka. 

Suara Pembaruan. Retrieved from 

http://www.suarapembaruan.com/home/pipa-minyak-meledak-empat-

orang-tewas-dan-18-luka/25426 

 

Rahajeng, R. G. 2010. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial 

(Social Disclosure) dalam Laporan Tahunan Perusahaan (Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). Tesis. Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 

Rahman, K. 2009. Pencemaran Limbah PT Adaro, Lumpuhkan Balangan dan 

Amuntai. Koran Tempo.  

 

Rawi. 2008. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Institusi, dan Leverage terhadap 

Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur yang 

Listing di Bursa Efek Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang. 

 

Reverte, C. 2009. Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure 

Ratings by Spanish Listed Firms. Journal of Business Ethics, 88, 351-366. 

 

Rustiarini, N. W. 2010. Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Jurnal Riset Akuntansi. 

 

Sari, R. A. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Jurnal Nominal, 1. 

 

Sartono, A. 1988. Manajemen Keuangan Edisi 3. Jogjakarta: BPFE. 

 

Sayekti, Y., & Wondabio, L. S. 2007. Pengaruh CSR Disclosure terhadap 

Earning Response Coefficient. Paper presented at the Simposium Nasional 

Akuntansi X.  

 

Sekaran, U. 2006. Research Methods For Bussiness. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Sembiring, E. R. 2003. Kinerja Keuangan, Political Visibility, Ketergantungan 

pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi VI.  

 

http://www.suarapembaruan.com/home/pipa-minyak-meledak-empat-orang-tewas-dan-18-luka/25426
http://www.suarapembaruan.com/home/pipa-minyak-meledak-empat-orang-tewas-dan-18-luka/25426


 
 

Sembiring, E. R. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa 

Efek Jakarta. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi VII.  

 

Suhardjanto, D., & Miranti, L. 2008. Indonesian Environmental Reporting Index 

dan Karakteristik Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 8, 33-46. 

 

Suryono, H., & Prastiwi, A. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 

Corporate Governance terhadap Praktik Pengungkapan Sustainability 

Report. Paper presented at the Simposium Nasional Akuntansi XIV. 

 

 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas 

 

Utama, S. 2007. Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan di Indonesia. Retrieved from www.ui.edu website:  

 

Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social 

Responsibility). Gresik: Fascho Publishing. 

 

Wijaya, M. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1, 26-31 

 

Wulandari, K. E. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap 

Pengungkapan Informasi Lingkungan. Skripsi. Universitas Brawijaya, 

Malang. 

 

Yao, S., Wang, J., & Song, L. 2011. Determinants of Social Responsibility 

Disclosure by Chinesse Firms. Nottingham: The University of 

Nottingham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 1: Data Perusahaan Sampel  

No. 
Kode 

IDX 
Nama Perusahaan Alamat Website 

1 AALI    Astra Agro Lestari Tbk www.astra-agro.co.id  

2 ADHI    Adhi Karya (Persero) Tbk www.adhi.co.id  

3 AKRA    AKR Corporindo Tbk www.akr.co.id  

4 AMAG    Asuransi Multi Artha Guna Tbk www.mag.co.id  

5 AMFG    Asahimas Flat Glass Tbk www.amfg.co.id  

6 ANTM    Aneka Tambang (Persero) Tbk www.antam.com  

7 APLN    Agung Podomoro Land Tbk www.agungpodomoroland.com  

8 ASII    Astra International Tbk www.astra.co.id  

9 AUTO    Astra Otoparts Tbk www.component.astra.co.id  

10 BABP    Bank ICB Bumiputera Tbk Tbk www.bumiputera.co.id;  

11 BACA    Bank Capital Indonesia Tbk www.bankcapital.co.id  

12 BBCA    Bank Central Asia Tbk www.klikbca.com  

13 BBKP    Bank Bukopin Tbk www.bukopin.co.id  

14 BBNI    Bank Negara Indonesia Tbk www.bni.co.id  

15 BBNP    Bank Nusantara Parahyangan Tbk www.bankbnp.com  

16 BBRI    Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk www.ir-bri.com  

17 BDMN    Bank Danamon Indonesia Tbk www.danamon.co.id  

18 BHIT    Bhakti Investama Tbk www.bhakti-investama.com  

19 BIPI    Benakat Petroleum Energy Tbk www.benakat.co.id  

20 BJBR    Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat  www.bankbjb.co.id  

21 BMRI    Bank Mandiri (Persero) Tbk www.ir.bankmandiri.co.id  

22 BNBR    Bakrie & Brothers Tbk www.bakrie-brothers.com  

23 BNII    Bank Internasional Indonesia Tbk www.bii.co.id  

24 BNLI    Bank Permata Tbk www.permatabank.com  

25 BRMS    Bumi Resources Minerals Tbk www.bumiresourcesminerals.com  

26 BRPT    Barito Pacific Tbk www.barito-pacific.com  

27 BTPN    Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk www.btpn.com  

28 BUDI    Budi Acid Jaya Tbk www.budiacidjaya.com  

29 BVIC    Bank Victoria International Tbk www.victoriabank.co.id  

30 BWPT    BW Plantation Tbk www.bwplantation.com  

31 BYAN    Bayan Resources Tbk www.bayan.com  

32 CPIN    Charoen Pokphand Indonesia Tbk www.cp.co.id  

33 CPRO    Central Proteinaprima Tbk www.cpp.co.id  

34 DILD    Intiland Development Tbk www.intiland.com  

35 ELSA    Elnusa Tbk www.elnusa.co.id  
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36 ENRG    Energi Mega Persada Tbk www.energi-mp.com  

37 EPMT    Enseval Putra Megatrading Tbk www.enseval.com  

38 ETWA    Eterindo Wahanatama Tbk www.eterindo.com  

39 EXCL    XL Axiata Tbk. Tbk www.xl.co.id  

40 FASW    Fajar Surya Wisesa Tbk www.fajarpaper.com  

41 FREN    Smartfren Telecom Tbk www.smartfren.com  

42 GJTL    Gajah Tunggal Tbk www.gt-tires.com 

43 HERO    Hero Supermarket Tbk www.hero.co.id  

44 HMSP    HM Sampoerna Tbk www.sampoerna.com  

45 IDKM    Indosiar Karya Media Tbk www.indosiar.com  

46 IMAS    Indomobil Sukses Internasional Tbk www.indomobil.com  

47 INDY    Indika Energy Tbk www.indikaenergy.com  

48 INPC    Bank Artha Graha Internasional Tbk www.arthagraha.com  

49 JRPT    Jaya Real Property Tbk www.jayaproperty.com  

50 KAEF    Kimia Farma (Persero) Tbk www.kimiafarma.co.id  

51 KBLM    Kabelindo Murni Tbk www.kabelindo.co.id  

52 KLBF    Kalbe Farma Tbk www.kalbe.co.id  

53 KRAS    Krakatau Steel (Persero) Tbk www.krakatausteel.com  

54 LPCK    Lippo Cikarang Tbk www.lippo-cikarang.com  

55 LSIP    PP London Sumatra Indonesia Tbk www.londonsumatra.com  

56 MAYA    Bank Mayapada Internasional Tbk www.bankmayapada.com  

57 MBSS    Mitrabahtera Segara Sejati Tbk www.mbss.co.id 

58 MEGA    Bank Mega Tbk www.bankmega.com  

59 MERK    Merck Tbk www.merck.co.id  

60 META    Nusantara Infrastructure Tbk www.nusantarainfrastructure.com  

61 MFIN    Mandala Multifinance Tbk www.mandalafinance.com  

62 MICE    Multi Indocitra Tbk www.mic.co.id  

63 MNCN    Media Nusantara Citra Tbk www.mncgroup.com  

64 MPPA    Matahari Putra Prima Tbk www.matahari.co.id  

65 MREI    Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk www.marein-re.com  

66 MTFN    Capitalinc Investment Tbk www.capitalinc.co.id  

67 NIKL    Pelat Timah Nusantara Tbk www.latinusa.co.id 

68 OKAS    Ancora Indonesia Resources Tbk www.ancorair.com  

69 PEGE    Panca Global Securities Tbk www.pancaglobal.co.id  

70 PGAS    Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk www.pgn.co.id  
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71 PNIN    Panin Insurance Tbk www.panin.co.id  

72 POLY    Asia Pacific Fibers Tbk. Tbk www.asiapacificfibers.com 

73 PTBA    Tambang Batubara Bukit Asam Tbk www.ptba.co.id 

74 ROTI    Nippon Indosari Corpindo Tbk www.sariroti.com 

75 SGRO    Sampoerna Agro Tbk www.sampoernaagro.com 

76 SMAR    SMART Tbk www.smart-tbk.com 

77 SSIA    Surya Semesta Internusa Tbk www.suryainternusa.com 

78 TBIG    PT Tower Bersama Infrastructure Tbk www.tower-bersama.com 

79 TINS    Timah (Persero) Tbk www.timah.com 

80 TOTL    Total Bangun Persada Tbk www.totalbp.com 

81 TOWR    Sarana Menara Nusantara Tbk www.ptsmn.co.id  

82 TPIA    Chandra Asri Petrochemical Tbk www.tripolyta.com  

83 TRIM    Trimegah Securities Tbk www.trimegah.com  

84 TURI    Tunas Ridean Tbk www.tunasgroup.com  

85 UNSP    Bakrie Sumatera Plantations Tbk www.bakriesumatera.com  

86 UNTR    United Tractors Tbk www.unitedtractors.com  

87 UNVR    Unilever Indonesia Tbk www.unilever.com  

88 WIKA    Wijaya Karya Tbk www.wika.co.id  

89 WINS    Wintermar Offshore Marine Tbk www.wintermar.com  

90 WOMF    Wahana Ottomitra Multiartha Tbk www.wom.co.id  
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Lampiran 2 : Indeks Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

No Kategori 

Lingkungan 

  

1 Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi  

2 

Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi 

3 Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi 

4 Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi 

5 Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas 

6 Penggunaan material daur ulang 

7 Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat perusahaan 

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

9 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 

11 Pengolahan limbah 

12 Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan 

13 Perlindungan lingkungan hidup 

Energi 

  

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 

2 Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 

3 Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 

4 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

 



 
 

 

5 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 

6 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 

7 Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan 

Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

  

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja 

2 Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental 

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 

4 Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 

Lain lain tentang Tenaga Kerja 

  

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

2 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam tingkat manajerial 

3 Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam pekerjaan 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 
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Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat 

kesalahan 

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11 Pengungkapkan persentase gaji untuk pensiun 

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14 Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada 

15 Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan 

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka 

17 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja 

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 

20 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 

21 Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

22 Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan 

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 

24 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

25 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 

26 Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

27 Peningkatan kondisi kerja secara umum 

28 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

29 Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

 

 



 
 

Produk 

  

1 Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya 

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3 Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 

4 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan 

5 Membuat produk lebih aman untuk konsumen 

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7 Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk 

8 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9 Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 

10 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000) 

Keterlibatan Masyarakat 

  

1 Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni 

2 Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat; 

4 Membantu riset medis 

5 Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni 

6 Membiayai program beasiswa 

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

8 Mensponsori kampanye nasional 

9 Mendukung pengembangan industri local 

 

 



 
 

Umum   

1 Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

2 Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan di atas 

 

Sumber : Sembiring (2005)
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Lampiran 3: Data Penelitian 

No. 
Kode 

IDX 

CSR UP  ROE  KP  ME  KI  

(Y) (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) 

1 AALI 0,359 15,99 0,280 0,203 1 0,797 

2 ADHI 0,359 15,41 0,332 0,092 1 0,385 

3 AKRA 0,372 15,85 0,130 0,401 1 0,592 

4 AMAG 0,090 13,39 0,091 0,257 0 0,528 

5 AMFG 0,154 14,68 0,180 0,150 1 0,850 

6 ANTM 0,359 16,33 0,190 0,350 1 0,119 

7 APLN 0,256 15,84 0,063 0,300 0 0,670 

8 ASII 0,577 18,54 0,290 0,027 1 0,501 

9 AUTO 0,321 15,54 0,296 0,044 1 0,957 

10 BABP 0,385 15,98 0,023 0,173 1 0,827 

11 BACA 0,436 19,60 0,333 0,499 0 0,612 

12 BBCA 0,423 17,54 0,197 0,233 1 0,472 

13 BBKP 0,359 19,82 0,438 0,433 1 0,599 

14 BBNI 0,513 18,59 0,185 0,326 1 0,377 

15 BBNP 0,244 19,92 0,244 0,332 0 0,905 

16 BBRI 0,513 16,15 0,184 0,352 0 0,568 

17 BDMN 0,564 16,65 0,088 0,474 1 0,674 

18 BHIT 0,321 16,63 0,046 0,424 1 0,398 

19 BIPI 0,192 15,36 0,029 0,380 1 0,666 

20 BJBR 0,385 14,96 0,227 0,245 1 0,750 

21 BMRI 0,577 12,52 0,154 0,457 1 0,326 

22 BNBR 0,526 17,27 0,715 0,688 1 0,472 

23 BNII 0,359 16,07 0,088 0,281 1 0,974 

24 BNLI 0,372 10,88 0,044 0,155 1 0,890 

25 BRMS 0,423 16,82 0,046 0,182 1 0,820 

26 BRPT 0,231 15,59 0,095 0,273 1 0,722 

27 BTPN 0,487 15,30 0,051 0,388 1 0,574 

28 BUDI 0,205 14,49 0,060 0,472 1 0,528 

29 BVIC 0,192 19,33 0,247 0,400 0 0,487 

30 BWPT 0,385 14,79 0,216 0,315 1 0,685 

31 BYAN 0,295 15,94 0,252 0,094 1 0,300 

32 CPIN 0,090 15,69 0,496 0,445 0 0,553 

33 CPRO 0,321 15,95 0,247 0,511 0 0,489 

34 DILD 0,090 15,34 0,148 0,393 1 0,608 

35 ELSA 0,333 15,12 0,030 0,203 1 0,783 
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36 ENRG 0,269 16,28 0,011 0,782 1 0,218 

37 EPMT 0,333 15,00 0,143 0,053 1 0,947 

38 ETWA 0,064 13,19 0,039 0,443 0 0,482 

39 EXCL 0,449 17,12 0,165 0,200 1 0,800 

40 FASW 0,295 15,32 0,156 0,243 1 0,757 

41 FREN 0,282 15,32 0,117 0,527 1 0,448 

42 GJTL 0,308 16,15 0,236 0,409 1 0,618 

43 HERO 0,154 14,96 0,217 0,030 0 0,970 

44 HMSP 0,077 16,84 0,629 0,018 1 0,982 

45 IDKM 0,090 13,78 0,278 0,109 1 0,272 

46 IMAS 0,269 15,89 0,351 0,066 0 0,934 

47 INDY 0,308 16,25 0,140 0,294 1 0,631 

48 INPC 0,397 15,48 0,124 0,095 1 0,844 

49 JRPT 0,308 15,01 0,080 0,209 1 0,791 

50 KAEF 0,077 14,26 0,125 0,097 1 0,097 

51 KBLM 0,077 12,91 0,017 0,041 0 0,756 

52 KLBF 0,397 15,77 0,239 0,434 1 0,566 

53 KRAS 0,462 16,68 0,114 0,200 1 0,800 

54 LPCK 0,090 14,33 0,116 0,578 1 0,422 

55 LSIP 0,256 15,53 0,227 0,405 1 0,595 

56 MAYA 0,218 17,59 0,250 0,242 0 0,992 

57 MBSS 0,154 14,50 0,209 0,125 0 0,875 

58 MEGA 0,423 18,13 0,055 0,026 1 0,578 

59 MERK 0,064 12,98 0,327 0,081 1 0,919 

60 META 0,103 14,46 0,035 0,124 1 0,766 

61 MFIN 0,410 18,12 0,228 0,110 0 0,704 

62 MICE 0,051 12,83 0,109 0,175 1 0,723 

63 MNCN 0,333 15,92 0,153 0,131 1 0,869 

64 MPPA 0,218 15,50 0,581 0,399 0 0,982 

65 MREI 0,077 17,36 0,364 0,400 1 0,786 

66 MTFN 0,090 16,13 0,073 0,080 0 0,730 

67 NIKL 0,141 13,73 0,153 0,200 0 0,800 

68 OKAS 0,115 14,07 0,114 0,080 1 0,802 

69 PEGE 0,051 17,76 0,272 0,422 0 0,146 

70 PGAS 0,551 17,28 0,818 0,430 1 0,989 
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71 PNIN 0,346 13,01 0,252 0,164 0 0,638 

72 POLY 0,244 15,20 0,042 0,338 1 0,662 

73 PTBA 0,436 15,98 0,316 0,350 1 0,984 

74 ROTI 0,090 13,25 0,219 0,150 1 0,850 

75 SGRO 0,385 14,87 0,212 0,211 1 0,789 

76 SMAR 0,321 16,34 0,216 0,479 1 0,952 

77 SSIA 0,051 14,68 0,133 0,387 1 0,521 

78 TBIG 0,154 15,46 0,152 0,214 0 0,677 

79 TINS 0,577 15,59 0,300 0,350 1 0,650 

80 TOTL 0,077 14,28 0,145 0,311 1 0,565 

81 TOWR 0,346 15,82 0,382 0,499 1 0,501 

82 TPIA 0,179 14,92 0,163 0,153 0 0,784 

83 TRIM 0,051 13,17 0,027 0,024 1 0,790 

84 TURI 0,128 14,56 0,222 0,250 0 0,877 

85 UNSP 0,372 16,73 0,097 0,698 1 0,302 

86 UNTR 0,385 17,21 0,240 0,405 1 0,595 

87 UNVR 0,321 15,98 0,837 0,150 1 0,850 

88 WIKA 0,359 15,65 0,158 0,334 1 0,607 

89 WINS 0,128 14,55 0,100 0,254 1 0,747 

90 WOMF 0,397 15,10 0,300 0,163 1 0,837 

91 AALI 0,385 16,14 0,296 0,203 1 0,797 

92 ADHI 0,449 15,63 0,258 0,401 1 0,856 

93 AKRA 0,423 15,93 0,206 0,394 1 0,597 

94 AMAG 0,103 13,87 0,150 0,401 0 0,452 

95 AMFG 0,128 14,81 0,157 0,150 1 0,850 

96 ANTM 0,397 16,54 0,189 0,350 1 0,764 

97 APLN 0,449 16,19 0,141 0,299 1 0,670 

98 ASII 0,667 17,44 0,290 0,499 1 0,501 

99 AUTO 0,359 15,76 0,228 0,428 1 0,957 

100 BABP 0,423 15,80 0,190 0,132 1 0,868 

101 BACA 0,385 15,36 0,335 0,333 0 0,565 

102 BBCA 0,449 19,76 0,201 0,392 1 0,667 

103 BBKP 0,372 17,69 0,425 0,433 1 0,608 

104 BBNI 0,564 19,52 0,175 0,326 1 0,619 

105 BBNP 0,295 15,70 0,220 0,332 0 0,905 
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106 BBRI 0,590 19,97 0,249 0,326 0 0,990 

107 BDMN 0,538 18,77 0,879 0,257 1 0,674 

108 BHIT 0,474 16,75 0,043 0,442 1 0,388 

109 BIPI 0,269 15,13 0,020 0,430 1 0,570 

110 BJBR 0,397 17,81 0,249 0,245 1 0,750 

111 BMRI 0,628 20,14 0,140 0,508 1 0,668 

112 BNBR 0,577 17,04 0,011 0,523 1 0,456 

113 BNII 0,423 18,37 0,085 0,281 1 0,973 

114 BNLI 0,385 18,43 0,016 0,153 1 0,890 

115 BRMS 0,423 16,67 0,047 0,129 1 0,871 

116 BRPT 0,462 16,75 0,030 0,273 1 0,722 

117 BTPN 0,513 17,61 0,519 0,386 1 0,543 

118 BUDI 0,103 14,57 0,073 0,474 1 0,526 

119 BVIC 0,218 16,28 0,201 0,400 0 0,488 

120 BWPT 0,385 15,09 0,225 0,178 1 0,684 

121 BYAN 0,346 16,48 0,285 0,095 1 0,300 

122 CPIN 0,218 16,00 0,382 0,445 0 0,553 

123 CPRO 0,333 15,77 0,295 0,511 1 0,489 

124 DILD 0,128 15,55 0,038 0,402 1 0,496 

125 ELSA 0,346 15,29 0,022 0,259 1 0,727 

126 ENRG 0,423 16,67 0,041 0,782 1 0,975 

127 EPMT 0,397 15,29 0,144 0,083 1 0,918 

128 ETWA 0,064 13,34 0,194 0,441 0 0,482 

129 EXCL 0,564 17,25 0,223 0,201 1 0,799 

130 FASW 0,321 15,41 0,073 0,210 1 0,757 

131 FREN 0,410 16,32 0,027 0,310 1 0,690 

132 GJTL 0,385 16,26 0,154 0,401 1 0,598 

133 HERO 0,282 15,13 0,214 0,030 0 0,970 

134 HMSP 0,154 16,78 0,791 0,018 1 0,982 

135 IDKM 0,090 13,71 0,018 0,152 1 0,848 

136 IMAS 0,385 16,37 0,198 0,296 0 0,704 

137 INDY 0,436 16,72 0,140 0,286 1 0,635 

138 INPC 0,474 16,77 0,128 0,095 1 0,526 

139 JRPT 0,423 15,22 0,097 0,209 1 0,791 

140 KAEF 0,077 14,34 0,137 0,097 1 0,900 
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141 KBLM 0,077 13,37 0,078 0,094 0 0,698 

142 KLBF 0,487 15,93 0,239 0,434 1 0,566 

143 KRAS 0,474 16,88 0,099 0,200 1 0,800 

144 LPCK 0,090 14,53 0,314 0,578 1 0,422 

145 LSIP 0,256 15,73 0,291 0,405 1 0,595 

146 MAYA 0,244 16,38 0,210 0,494 0 0,920 

147 MBSS 0,141 14,85 0,175 0,125 1 0,875 

148 MEGA 0,462 17,94 0,087 0,027 1 0,578 

149 MERK 0,064 13,28 0,468 0,082 1 0,919 

150 META 0,103 14,42 0,027 0,261 1 0,739 

151 MFIN 0,449 15,15 0,159 0,110 0 0,704 

152 MICE 0,051 12,98 0,110 0,313 1 0,604 

153 MNCN 0,410 15,99 0,157 0,250 1 0,750 

154 MPPA 0,218 14,70 0,172 0,019 0 0,982 

155 MREI 0,077 13,25 0,318 0,403 1 0,787 

156 MTFN 0,103 13,37 0,115 0,080 0 0,644 

157 NIKL 0,077 13,73 0,043 0,200 0 0,800 

158 OKAS 0,115 14,26 0,141 0,198 1 0,802 

159 PEGE 0,051 12,52 0,267 0,422 0 0,590 

160 PGAS 0,615 17,25 0,599 0,430 1 0,570 

161 PNIN 0,346 16,36 0,264 0,157 0 0,638 

162 POLY 0,141 15,12 0,083 0,288 1 0,656 

163 PTBA 0,449 16,26 0,378 0,350 1 0,987 

164 ROTI 0,090 13,54 0,212 0,193 1 0,808 

165 SGRO 0,385 15,04 0,216 0,330 1 0,784 

166 SMAR 0,385 16,50 0,243 0,028 1 0,972 

167 SSIA 0,051 14,89 0,234 0,387 1 0,338 

168 TBIG 0,269 15,74 0,189 0,240 0 0,760 

169 TINS 0,628 15,70 0,270 0,350 1 0,796 

170 TOTL 0,077 14,46 0,197 0,324 1 0,565 

171 TOWR 0,449 15,58 0,300 0,499 1 0,501 

172 TPIA 0,128 14,29 0,010 0,364 1 0,949 

173 TRIM 0,051 10,88 0,095 0,024 1 0,943 

174 TURI 0,115 14,75 0,240 0,123 0 0,877 

175 UNSP 0,410 16,74 0,082 0,699 1 0,224 

176 UNTR 0,679 17,65 0,270 0,405 1 0,595 

177 UNVR 0,423 16,08 0,875 0,150 1 0,850 

178 WIKA 0,423 15,93 0,171 0,314 1 0,664 

179 WINS 0,128 14,69 0,100 0,277 1 0,723 

180 WOMF 0,410 15,18 0,012 0,158 1 0,842 
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Lampiran 4: Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UP 180 10,88 20,14 15,7263 1,64940 

ROE 180 ,01 ,88 ,2048 ,16459 

KP 180 ,02 ,78 ,2849 ,16223 

ME 180 .00 1.00 .7667 .42413 

KI 180 ,10 ,99 ,6892 ,19731 

CSR 180 ,05 ,68 ,3026 ,16389 

Valid N (listwise) 180     
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Lampiran 5: Hasil Analisis Multiple Regression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.083 5 .417 26.612 .000a 

Residual 2.724 174 .016   

Total 4.808 179    

a. Predictors: (Constant), KI, ME, UP, ROE, KP   

b. Dependent Variable: CSR     

Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KI, ME, UP, 

ROE, KPa 
. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: CSR  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .658a .433 .417 ,12513 2.074 

a. Predictors: (Constant), KI, ME, UP, ROE, KP  

b. Dependent Variable: CSR   

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.732 .101  -7.239 .000   

UP .058 .006 .582 9.572 .000 .881 1.135 

ROE .007 .059 .007 .113 .910 .922 1.085 

KP .070 .066 .069 1.054 .293 .754 1.326 

ME .091 .022 .235 4.094 .000 .988 1.012 

KI .050 .053 .060 .926 .356 .785 1.274 

a. Dependent Variable: CSR       
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Coefficient Correlationsa 

Model KI ME UP ROE KP 

1 Correlations KI 1.000 .026 -.006 -.116 .444 

ME .026 1.000 -.059 .042 -.047 

UP -.006 -.059 1.000 -.250 -.211 

ROE -.116 .042 -.250 1.000 -.027 

KP .444 -.047 -.211 -.027 1.000 

Covariances KI .003 3.122E-5 -2.035E-6 .000 .002 

ME 3.122E-5 .000 -7.885E-6 5.491E-5 -6.871E-5 

UP -2.035E-6 -7.885E-6 3.649E-5 -8.951E-5 -8.468E-5 

ROE .000 5.491E-5 -8.951E-5 .004 .000 

KP .002 -6.871E-5 -8.468E-5 .000 .004 

a. Dependent Variable: CSR     

 

 

 

 

 

 

 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) UP ROE KP ME KI 

1 1 5.182 1.000 .00 .00 .01 .01 .01 .00 

2 .358 3.804 .00 .00 .79 .04 .08 .00 

3 .242 4.625 .00 .00 .02 .53 .10 .04 

4 .180 5.360 .00 .00 .14 .00 .77 .07 

5 .032 12.751 .05 .09 .00 .43 .04 .82 

6 .005 32.812 .95 .91 .04 .00 .00 .07 

a. Dependent Variable: CSR       
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,0372 ,5931 ,3026 ,10789 180 

Std. Predicted Value -2.460 2.693 .000 1.000 180 

Standard Error of Predicted 

Value 
.011 .045 .022 .007 180 

Adjusted Predicted Value ,0217 ,5910 ,3029 ,10853 180 

Residual 
-,35515 ,44490 

-1,61137E-

16 
,12337 180 

Std. Residual -2.838 3.555 .000 .986 180 

Stud. Residual -2.868 3.657 -.001 1.005 180 

Deleted Residual -,36260 ,47065 -2,96709E-4 ,12811 180 

Stud. Deleted Residual -2.930 3.795 .000 1.013 180 

Mahal. Distance .371 21.761 4.972 4.219 180 

Cook's Distance .000 .129 .006 .016 180 

Centered Leverage Value .002 .122 .028 .024 180 

a. Dependent Variable: CSR     
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Lampiran 6: Hasil Uji Glejser 
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Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 KI, ME, UP, ROE, 

KPa 
. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: AbsUt  

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .193a .037 .010 .07850 

a. Predictors: (Constant), KI, ME, UP, ROE, KP 

 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .042 5 .008 1.350 .246a 

Residual 1.072 174 .006   

Total 1.114 179    

a. Predictors: (Constant), KI, ME, UP, ROE, KP   

b. Dependent Variable: AbsUt     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 
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Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .150 .063  2.361 .019 

UP -.004 .004 -.091 -1.143 .255 

ROE .069 .037 .145 1.868 .063 

KP .025 .042 .052 .610 .542 

ME .016 .014 .088 1.179 .240 

KI -.031 .034 -.076 -.909 .365 

a. Dependent Variable: AbsUt     
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Lampiran 7: Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 180 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .12337137 

Most Extreme Differences Absolute .067 

Positive .067 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .893 

Asymp. Sig. (2-tailed) .403 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


