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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (mean) dari masing-masing 

variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif pengungkapan CSRDI 

Kode perusahaan 
Pengungkapan CSR (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 20,51 25,32 34,62 35,90 37,18 

UNTR 35,90 37,97 39,74 44,87 44,87 

ASII 41,03 41,77 43,59 44,87 44,87 

SMCB 35,90 43,04 50,00 50,00 50,00 

INDF 32,05 34,18 39,74 46,15 46,15 

ANTM 41,03 40,51 44,87 43,59 44,87 

PGAS 32,05 35,44 37,18 38,46 41,03 

PTBA 42,31 40,51 44,87 44,87 44,87 

ISAT 19,23 24,05 43,59 44,87 44,87 

TLKM 30,77 36,71 43,59 43,59 42,31 

Rata-rata per-tahun 33,08 35,95 42,18 43,72 44,10 

Rata-rata data selama jangka 

waktu penelitian 
39,81 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.1 di atas tentang variabel pengungkapan informasi tanggung 

jawab sosial perusahaan yang diproksikan dalam Corporate Social Responsibility 

Disclosure Indeks (CSRDI), dapat diketahui bahwa pengungkapan informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dalam laporan tahunan perusahaan cenderung meningkat setiap tahunnya, 
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hal ini dapat dikarenakan oleh pengimplementasian perusahaan atas prinsip triple 

bottom line yang semakin baik. Pengimplementasian prinsip triple bottom line 

yang baik menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk 

melaksanakan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan 

sosial dan lingkungan. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara umum tingkat 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dilakukan 

oleh perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa efek Indonesia dalam 

laporan tahunan perushaan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

CSRDI yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya sebesar 39,81% dari total 78 

item pengungkapan yang diharapkan untuk diungkapkan oleh perusahaan. 

Rendahnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini dapat 

disebabkan karena belum adanya kejelasan dari aspek hukum di Indonesia 

mengenai bagaimana dan informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam 

laporan tahunan perusahaan mengenai kegiatan sosial dan lingkungan yang 

dilakukan oleh perusahaan (Maya Indrastuti, 2012). Pengungkapan CSRDI yang 

terendah adalah sebesar 19,23% yang dilakukan oleh PT. Indosat Tbk. pada tahun 

2007, sedangkan pengungkapan CSRDI yang tertinggi dilakukan oleh PT. Holcim 

Indonesia Tbk. pada tahun 2009, 2010, dan 2011 yaitu sebesar 50%. 
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Tabel 4.2 Statistik deskriptif kepemilikan saham publik 

Kode perusahaan 
Kepemilikan saham publik (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 

UNTR 41,54 40,50 40,50 40,50 40,50 

ASII 49,86 49,85 49,85 49,85 49,85 

SMCB 10,92 12,25 9,04 7,42 8,54 

INDF 43,73 49,90 49,90 49,90 49,88 

ANTM 25,11 34,83 34,83 34,83 34,83 

PGAS 44,73 45,38 43,00 43,02 43,02 

PTBA 34,63 12,67 10,77 9,83 13,19 

ISAT 39,20 11,67 11,67 15,59 15,08 

TLKM 30,60 29,99 37,50 34,49 30,32 

Rata-rata per-tahun 34,06 30,74 30,74 30,58 30,55 

Rata-rata data selama 

jangka waktu penelitian 
31,33 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.2 di atas tentang variabel kepemilikan saham publik, dapat 

diketahui bahwa kepemilikan saham perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 

BEI yang dimiliki oleh publik memiliki jumlah yang relatif sama / tidak terjadi 

perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan 

bahwa kinerja perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI dalam kondisi baik. 

Dari hasil ini juga dapat diketahui bahwa secara umum kepemilikan saham publik 

atas saham perusahaan masih relatif kecil. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata 

kepemilikan saham publik yang hanya sebesar 31,33%. Hasil ini mengindikasikan 

bahwa pemegang saham publik memiliki pengaruh yang lemah terhadap 

keputusan manajerial perusahaan. Semakin besar nilai kepemilikan saham publik 

dalam suatu perusahaan, maka kemampuan publik dalam mempengaruhi 

keputusan manajerial dalam perusahaan tersebut pun akan semakin besar. Nilai 

kepemilikan saham publik yang terendah adalah sebesar 7,42% yang dimiliki oleh 
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PT. Holcim Indonesia Tbk. pada tahun 2010, sedangkan PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk. pada tahun 2009 memiliki persentase kepemilikan saham publik 

yang terbesar yaitu sebesar 49,90%. 

Tabel 4.3 Statistik deskriptif leverage perusahaan 

Kode perusahaan 
Leverage (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 28,33 22,95 17,81 17,89 21,10 

UNTR 125,87 104,61 74,93 83,73 68,85 

ASII 116,87 121,41 100,28 109,85 102,43 

SMCB 219,32 66,93 119,09 52,90 45,48 

INDF 261,33 311,01 160,60 90,22 69,52 

ANTM 37,63 26,43 21,06 27,50 41,12 

PGAS 230,56 247,06 124,87 112,49 80,26 

PTBA 48,27 50,75 40,21 35,42 40,93 

ISAT 172,04 195,26 200,97 189,63 177,28 

TLKM 115,58 137,72 97,86 78,15 68,99 

Rata-rata per-tahun 135,58 128,41 95,77 79,78 71,60 

Rata-rata data selama 

jangka waktu penelitian 
102,23 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.3 di atas tentang variabel tingkat leverage perusahaan, dapat 

diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki tingkat 

leverage yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa 

kegiatan operasional perusahaan lebih banyak didanai melalui ekuitas daripada 

menggunakan hutang dan hasil ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang 

terdaftar di Indeks LQ45 BEI dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, 

dari hasil ini juga dapat diketahui bahwa secara umum tingkat leverage yang 

dimiliki perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI masih cukup tinggi. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai rata-rata leverage yang memiliki nilai sebesar 102,23%. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Indeks 
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LQ45 BEI lebih banyak mendanai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan 

hutang daripada menggunakan ekuitas perusahaan. Pada hasil penelitian ini nilai 

leverage terendah adalah sebesar 17,81% yang dimiliki oleh PT. Astra Agro 

Lestari Tbk. pada tahun 2009, sedangkan nilai leverage tertinggi adalah sebesar 

311,01% yang dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. pada tahun 2008. 

Tabel 4.4 Statistik deskriptif likuiditas perusahaan 

Kode perusahaan 
Likuiditas (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 160,30 194,42 182,58 193,17 130,97 

UNTR 134,32 163,62 165,17 156,59 171,64 

ASII 131,94 132,17 139,30 128,40 136,40 

SMCB 133,01 168,32 126,99 166,19 146,58 

INDF 91,62 89,77 116,31 203,65 190,95 

ANTM 447,41 801,65 707,04 387,60 1064,23 

PGAS 116,66 217,65 246,99 343,40 549,92 

PTBA 413,79 365,73 491,23 578,90 463,25 

ISAT 92,58 90,49 54,62 51,55 55,05 

TLKM 70,73 54,16 59,85 91,48 95,80 

Rata-rata per-tahun 179,24 227,80 229,01 230,09 300,48 

Rata-rata data selama 

jangka waktu penelitian 
233.32 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.4 di atas tentang variabel tingkat likuiditas perusahan, dapat 

diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki tingkat 

likuiditas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dari hasil ini juga dapat 

diketahui bahwa nilai rata-rata likuiditas perusahaan adalah sebesar 233,32%, 

yang mana nilai ini mencerminkan bahwa secara umum tingkat likuiditas 

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI cukup tinggi. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki 

kemampuan yang baik dalam mendanai kegiatan operasional perusahaan dan 
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melunasi hutang jangka pendeknya. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 

bahwa PT. Indosat Tbk. pada tahun 2010 memiliki nilai likuiditas terendah yaitu 

sebesar 51,55%, sedangkan nilai likuiditas tertinggi dimiliki oleh PT. Aneka 

Tambang Tbk. pada tahun 2011 dengan nilai sebesar 1064,23%. 

Tabel 4.5 Statistik deskriptif profitabilitas perusahaan 

Kode perusahaan 
Profitabilitas (%) 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 48,60 51,03 25,84 27,04 28,55 

UNTR 26,04 23,90 27,36 23,96 21,45 

ASII 24,18 27,78 25,17 29,13 23,45 

SMCB 7,50 11,12 27,01 12,14 14,12 

INDF 13,63 12,17 18,43 15,83 15,47 

ANTM 58,50 16,97 7,37 17,57 17,90 

PGAS 19,62 8,96 48,95 41,32 34,52 

PTBA 27,14 42,71 47,84 31,03 37,82 

ISAT 12,34 10,97 8,19 3,55 4,44 

TLKM 38,10 31,00 23,03 20,45 17,98 

Rata-rata per-tahun 27,57 23,66 25,92 22,20 21,57 

Rata-rata data selama 

jangka waktu penelitian 
24,18 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.5 di atas tentang variabel tingkat profitabilitas perusahan, dapat 

diketahui bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki tingkat 

profitabilitas yang tidak pasti dan masih cenderung menurun setiap tahunnya. 

Hasil ini juga menunjukkan bahwa rata-rata tingkat profitabilitas yang dimiliki 

oleh perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI adalah sebesar 24,18%, yang 

mana hasil ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat profitabilitas perusahaan 

masih terbilang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih 

memiliki kemampuan yang rendah dalam menghasilkan laba bersih untuk 

mengembalikan ekuitas pemegang saham. Beberapa faktor yang diduga 
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berpengaruh terhadap perubahan laba usaha perusahaan dari tahun ke tahun 

adalah perubahan tingkat penjualan, perubahan harga pokok penjualan, dan 

perubahan biaya usaha. Nilai profitabilitas terendah dalam penelitian ini adalah 

sebesar 3,55% yang dimiliki oleh PT. Indosat Tbk. pada tahun 2010 dan nilai 

profitabilitas tertinggi adalah sebesar 58,50% yang dimiliki oleh PT. Aneka 

Tambang Tbk. pada tahun 2007. 

Tabel 4.6 Statistik deskriptif ukuran perusahaan 

Kode perusahaan 
Ukuran perusahaan 

2007 2008 2009 2010 2011 

AALI 29,31 29,51 29,65 29,80 29,95 

UNTR 30,20 30,76 30,83 31,02 31,47 

ASII 31,78 32,02 32,12 32,36 32,66 

SMCB 29,61 29,67 29,61 29,98 30,02 

INDF 31,02 31,31 31,33 31,49 31,61 

ANTM 30,12 29,96 29,93 30,13 30,35 

PGAS 30,65 30,87 30,96 31,10 31,06 

PTBA 29,01 29,44 29,72 29,80 30,07 

ISAT 31,44 31,58 31,64 31,60 31,59 

TLKM 32,04 32,14 32,21 32,24 32,27 

Rata-rata per-tahun 30,52 30,73 30,80 30,95 31,11 

Rata-rata data selama 

jangka waktu penelitian 
30,82 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari tabel 4.6 di atas tentang variabel ukuran perusahaan, dapat diketahui 

bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki ukuran 

perusahaan yang dilihat dari nilai total asset yang dimiliki perusahaan yang 

semakin meningkat setiap tahunnya. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini 

diproksikan dalam nilai log natural total asset perusahaan, sehingga intepretasi 

hasil yang dapat diberikan adalah secara umum ukuran perusahaan yang dilihat 

dari total asset yang dimiliki perusahaan memiliki nilai yang terus berkembang 
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dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki perusahaan 

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

sumber aset yang dimiliki perusahaan. Pada penelitian ini perusahaan yang 

memiliki nilai total aset terendah adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. 

dengan total aset sebesar Rp. 3.979.181.000.000,- pada tahun 2007, sedangkan 

perusahaan dengan total aset tertinggi adalah PT. Astra Internasional Tbk. dengan 

total aset sebesar Rp. 153.521.000.000.000,- pada tahun 2011. 

4.2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

 Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda 

adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang 

tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimator / BLUE) dari satu persamaan 

regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (least square) perlu dilakukan 

pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan 

asumsi klasik. Serangkaian uji asumsi klasik tersebut adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.2.1 Uji Normalitas 

 Model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika 

variabel pengganggu atau residual yang disebabkan oleh model regresi 

berdistribusi normal (Ghozali, 2006). Alat uji yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan grafik normal probability plot, serta uji statistik 

dengan Kolmogorov-Smirnov. Tampilan grafik normal probability plot 

disajikan dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Grafik normal probability plot 

 

 Sumber: Hasil analis SPSS, 2013 

 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan grafik normal 

probability plot, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Namun, uji 

normalitas dengan grafik dapat menyesatkan bila tidak hati-hati. Secara 

visual terlihat normal, namun bila dilihat secara statistik bisa sebaliknya. 

Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan uji statistik selain dengan 

menggunakan uji grafik. Alat uji statistik yang digunakan adalah dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov seperti yang terlihat dalam tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 4.7 Uji Kolmogorov-Smirnov  

Keterangan Unstandardized Residual Hasil 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,187 Data terdistribusi 

normal Asymp. Sig. (2-tailed) 0,119 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Berdasarkan pengujian Kolmogorov-Smirnov di atas, nilai 

Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,187 dan nilai Asym. Sig. (2 tailed) lebih 

besar dari 0,05 yaitu 0,119 sehingga dapat dikatakan bahwa data residual 

terdistribusi normal. Dengan demikian, hasil uji normalitas menggunakan 

uji statistik Kolmogorov-Smirnov konsisten dengan uji grafik normal 

probability plot yang menyatakan bahwa data residual terdistribusi normal. 

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya Variande Inflatian Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. 

Nilai yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Sebaliknya bila nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. 

Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini: 
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Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas 

Model 
Collinearity Statistics 

Hasil 
Tolerance VIF 

Kepemilikan 

saham publik (%) 
0,624 1,602 

Data terbebas 

dari 

multikolinearitas 

Leverage (%) 0,581 1,722 

Likuiditas (%) 0,634 1,577 

Profitabilitas (%) 0,764 1,309 

Size 0,504 1,985 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari hasil pengujian multikolinearitas seperti yang di sajikan oleh 

tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan saham publik, 

leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan masing-masing 

menunjukkan nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model 

regresi penelitian ini terbebas dari multikolinearitas atau dapat dipercaya 

dan obyektif. 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara grafik nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini: 
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Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas 

 

 Sumber: Hasil analisis SPSS, 2013 

 Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang 

jelas atau menyebar, titik-titik penyebaran berada di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan 

yang cukup signifikan karena hasil ploting dipengaruhi juga oleh jumlah 

pengamatan. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan juga uji glejser 

untuk menguji lebih lanjut ada tidaknya heteroskedastisitas. Hasil pengujian 

dengan uji glejser seperti terlihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 4.9 Uji Glejser 

Model T Significant Hasil 

(Constant) ,293 0,771 

Tidak terdapat 

heteroskedastisitas 

Kepemilikan 

saham publik 

(%) 

-1,972 0,055 

Leverage (%) 0,053 0,958 

Likuiditas (%) -0,739 0,464 

Profitabilitas (%) 0,910 0,368 

Size -0,031 0,976 

 Sumber: hasil data diolah, 2013 

 Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui bahwa variabel kepemilikan 

saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

tidak ada yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen, yaitu 

nilai absolut residual (ABS_RES). Hal tersebut terlihat dari probabilitas 

signifikansi (ρ-value) seluruh variabel independen yang berada di atas 

tingkat kepercayaan 5% (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

4.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi 

yang baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi. Salah satu cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW-test). Berikut merupakan hasil 

pengujian dengan menggunakan uji DW-test: 
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Tabel 4.10 Uji Durbin-Watson 

Model Durbin-Watson Hasil 

1 1,525 Tidak ada autokorelasi 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Dari hasil pengujian di atas, terlihat bahwa angka Durbin-Watson 

adalah sebesar +1,525 (angka D-W diantara -2 sampai +2). Hal ini berarti 

model regresi di atas tidak terdapat masalah autokorelasi. 

4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi linear berganda merupakan salah satu analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini menggunakan model 

regresi yang dinyatakan dalam persamaan matematis sebagai berikut: 

                                

Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 18.0 

memperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.11 Hasil uji regresi linear berganda 

Model 
Unstandardized 

Significant Hasil 
B 

(Constant) -27,926 0,473 - 

Kepemilikan saham publik 

(%) 
-0,068 0,382 

Tidak 

signifikan 

Leverage (%) -0,044 0,010 Signifikan 

Likuiditas (%) 0,008 0,154 
Tidak 

signifikan 

Profitabilitas (%) -0,192 0,019 Signifikan 

Size 2,504 0,054 
Tidak 

signifikan 

 Sumber: Hasil data diolah, 2013 
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 Dari hasil analisis SPSS 18.0 di atas, persamaan regresi yang dapat dibuat 

adalah: 

                                                    

Dari hasil persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa varabel X1, X2, dan X4 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Semantara variabel X3 dan X5 berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi CSR. 

4.4 Uji Hipotesis 

 Analisis regresi digunakan untuk mendapatkan variabel-variabel mana saja 

yang mempengaruhi pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Dalam pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda, dilakukan beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. 

 Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda 

(multiple regressions). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu 

variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh bukti adanya pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

pengungkapan informasi CSR. 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik perusahaan 

yang diproksikan dalam kepemilikan saham publik, leverage, likuiditas, 

profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Adapun variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah pengungkapan CSR. 
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4.4.1 Uji t 

 Pengujian model regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui 

apakah masing-masing variabel independen pembentuk model regresi secara 

individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 

informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau tidak. Dari hasil 

pengujian data pada tabel 4.11 tentang hasil uji regresi linear berganda, 

pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat 

signifikansinya. Hipotesis diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 

nilai α = 5% (ρ ≤ 0,05). Berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas: 

 1. Hipotesis 1 

 Hipotesis pertama (H1) dinyatakan dengan kepemilikan saham publik 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan 

saham publik (X1) mempunyai nilai t hitung sebesar -0,883 dengan 

signifikansi alfa sebesar 0,382 > 0,05, sehingga kepemilikan saham publik 

(X1) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 1 

ditolak. 

 2. Hipotesis 2 

 Hipotesis kedua (H2) dinyatakan dengan leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel leverage (X2) 

mempunyai t hitung sebesar -2,685 dengan signifikansi alfa sebesar 0,010 < 

0,05, sehingga leverage (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
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pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan hasil 

tersebut maka hipotesis 2 diterima. 

 3. Hipotesis 3 

 Hipotesis ketiga (H3) dinyatakan dengan likuiditas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel likuiditas (X3) 

mempunyai t hitung sebesar 1,451 dengan nilai signifikansi alfa sebesar 

0,154 > 0,05, sehingga likuiditas (X3) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis 3 ditolak. 

 4. Hipotesis 4 

 Hipotesis keempat (H4) dinyatakan dengan profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel profitabilitas (X4) 

mempunyai nilai t hitung sebesar -2,439 dengan signifikansi alfa sebesar 

0,019 < 0,05, sehingga profitabilitas (X4) berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan 

hasil tersebut maka hipotesis 4 diterima. 

 5. Hipotesis 5 

 Hipotesis kelima (H5) dinyatakan dengan ukuran perusahaan (size) 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa variabel ukuran 

perusahaan (size) (X5) mempunyai nilai t hitung sebesar 1,978 dengan 

signifikansi alfa sebesar 0,054 > 0,05, sehingga ukuran perusahaan (size) 
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(X5) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis 5 

ditolak. 

4.4.2 Uji R
2 

 Nilai R
2
 merupakan koefisien determinasi yang pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan 

keragaman variabel dependen (Y). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas, sebaliknya bila nilai R
2
 yang dihasilkan besar atau mendekati 1 

maka semakin besar pula kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian R
2
 pada 

penelitian ini: 

Tabel 4.12 Uji R
2
 

Model Adjusted R Square 

1 0,285 

  Sumber: Hasil data diolah, 2013 

 Untuk penelitian dengan variabel independen lebih dari dua, Ghozali 

(2009) menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R
2
 agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dari hasil tabel 4.8 di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai adjusted R
2
 sebesar 0,285. Hal ini berarti 28,5% 

pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang 

dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh variabel kepemilikan saham 

publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan (size). 
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Sedangkan sisanya sebesar 71,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4.5 Interpretasi Hasil 

 Bagian ini merupakan penjelasan atas hasil analisis data sebagaimana yang 

telah diuraikan sebelumnya. Pembahasan hasil ini disusun secara berurutan 

berdasarkan perumusan hipotesis yang telah diajukan. 

4.5.1 Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan 

 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 Kepemilikan saham publik (public shareholding) adalah proporsi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat terhadap saham 

perusahaan. Nilai ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

pengaruh kepemilikan saham publik terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar saham yang dimiliki oleh 

publik, maka semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan, investor ingin memperoleh informasi yang seluas-luasnya tentang 

tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga 

kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (A’inun Na’im dan Fuad 

Rakhman, 2000).  

 Hasil penelitian ini tidak mampu mendukung teori stakeholder yang 

menginginkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi CSR kepada 

pemilik saham publik secara lebih luas. Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif pada penelitian ini, diketahui rata-rata kepemilikan saham publik 

pada perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

hanya sebesar 31,33%, sedangkan pemegang saham pengendali setidaknya 
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memiliki 50% dari saham perusahaan. Rendahnya komposisi tersebut 

menyebabkan pemegang saham publik memiliki pengaruh yang lemah 

terhadap keputusan manajerial, termasuk dalam hal keputusan 

pengungkapan informasi CSR. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan 

mengapa proporsi kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan informasi CSR adalah pemilik saham publik pada umumnya 

merupakan investor kecil, sehingga tidak memiliki otoritas atas informasi 

keuangan maupun non-keuangan yang diinginkan karena proporsi 

kepemilikan saham atas perusahaan yang mereka miliki cenderung kecil 

pula (Mujiono, 2004). 

 Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan Amalia (2005) yang 

menyatakan proporsi kempemilikan saham publik berpengaruh terhadap 

luas pengungkapan CSR. Semakin banyak saham yang dimiliki publik, 

maka semakin banyak pula pihak yang membutuhkan informasi tentang 

perusahaan, sehingga semakin banyak pula butir-butir informasi mendetail 

yang dituntut untuk dibuka dalam laporan tahunan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Cahyono (2010), Rahajeng (2010), dan Putra (2011) yang 

menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

4.5.2 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

 Sosial Perusahaan (CSR) 

 Leverage merupakan perbandingan antara hutang dengan aktiva. Debt 

to Equity Ratio (DER) merupakan bagian dari leverage ratio yang 

menunjukkan proporsi hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan 
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dalam kegiatan operasionalnya. Rasio tersebut digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai pengaruh struktur modal yang digunakan 

oleh perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Perusahaan yang memiliki nilai DER yang tinggi mencerminkan 

risiko keuangan perusahaan tersebut semakin besar karena hutang akan 

menimbulkan keterikatan yang tetap bagi perusahaan berupa kewajiban 

untuk membayar beban bunga beserta cicilan kewajiban pokok secara 

periodik, dibandingkan dengan perusahaan yang rasio DERnya lebih 

rendah.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai leverage 

perusahaan maka semakin sedikit pengungkapan CSR yang diberikan oleh 

perusahaan. Nilai rata-rata leverage sebesar 102,23% yang diperoleh dari 

hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata 

perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) lebih 

banyak mendanai kegiatan operasional perusahaan dengan menggunakan 

hutang daripada menggunakan ekuitas perusahaan.  

 Penelitian ini berhasil mendukung pendapat Belkaoui dan Karpik 

(1989) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang 

tinggi akan mengungkapkan lebih sedikit informasi CSR. Semakin tinggi 

tingkat leverage perusahaan, maka semakin besar kemungkinan perusahaan 

akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk 

melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan lebih 

tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk 

mengungkapkan informasi CSR (Belkaoui dan Karpik, 1989). Pelaporan 
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laba sekarang lebih tinggi dilakukan perusahaan untuk mengendurkan 

batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Watts dan 

Zimmerman, 1990 dalam Deegan, 2004). Hal ini konsisten dengan 

Sulkowski et. al. (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

leverage yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak permasalahan hukum 

dan lingkungan, sehingga akan mengurangi pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunannya. 

 Mourik (2007) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi akan lebih banyak melakukan pengungkapan kepada 

kreditor melalui private information, yang berakibat berkurangnya 

pengungkapan perusahaan kepada publik, termasuk pengungkapan CSR. 

Semakin besar suatu perusahaan menggunakan hutang dalam membiayai 

kegiatan operasionalnya, maka perusahaan juga akan semakin berhati-hati 

dalam mengungkapkan informasi karena khawatir akan penilaian investor 

dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengembalikan hutang 

tersebut. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder, karena kelompok inilah 

yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan 

atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan 

(Fatayaningrum, 2011). 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Sulkowski et. al. (2010), Comier & Magnan (2003), Yuen 

(2009), dan Cahyomo (2010) yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil penelitian 

ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Miranti 
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(2009), Razeed (2010), dan Elijido-Ten (2004) yang menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

4.5.3 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

 Sosial Perusahaan (CSR) 

 Likuiditas perusahaan adalah suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan 

melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk memberikan 

gambaran mengenai pengaruh ketersediaan dana perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan yang 

secara keuangan sehat, kemungkinan akan lebih banyak mengungkapkan 

informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah. 

Hal ini didasarkan pada kuatnya keuangan suatu perusahaan yang akan 

cenderung memberikan informasi lebih luas daripada perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang lemah (Cooke, T. E., 1991). 

 Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini, diketahui 

rata-rata likuiditas perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek 

Indoensia (BEI) adalah sebesar 233,32%, yang mana hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 BEI memiliki 

kemampuan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan dan melunasi 

hutang jangka pendeknya dengan baik. Namun hasil penelitian ini belum 

mampu mendukung pernyataan Cooke, T. E. (1991) di atas yang 

menyatakan bahwa semakin besar tingkat likuiditas perusahaan maka 

pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan 

semakin luas. 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat 

likuiditas perusahaan belum tentu berpengaruh terhadap pengungkapan 

informasi CSR yang lebih luas. Hasil penelitian ini juga belum mampu 

mendukung teori legitimasi yang menyatakan bahwa kekuatan perusahaan 

yang ditunjukkan oleh rasio likuiditas yang tinggi akan berhubungan dengan 

tingkat pengungkapan CSR yang tinggi pula (O’Donovan, 2000). 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat 

likuiditas perusahaan maka pengungkapan CSR akan semakin tinggi. 

Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas rendah cenderung melakukan 

pengungkapan informasi yang lebih luas/rinci karena ingin menjelaskan 

lemahnya kinerja perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki rasio likuiditas yang tinggi. Hasil pengujian ini mendukung 

pendapat Wallace (1994) dalam Hadi (2000), dimana likuiditas dipandang 

oleh pasar sebagai ukuran kinerja, perusahaan dengan likuiditas rendah 

justru akan mengungkapkan lebih banyak informasi kepada pihak eksternal 

untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Andi Kartika (2010), Rahajeng (2010), dan Sutomo (2004) 

yang menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Dan hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung 

penelitian Syarir dan Suhendra (2010) yang menunjukkan bahwa likuiditas 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 
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4.5.4 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung 

 Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri 

(Sartono, 1998). Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai pengaruh kelebihan dana yang dimiliki perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan 

dengan tingkat profitabilitas rendah akan lebih berfokus terhadap perbaikan 

kinerja ekonomi mereka dan memberikan perhatian yang rendah terhadap 

sosial dan lingkungan (Elijido-Ten, 2004). Mendukung pernyataan tersebut 

Meek et. al. (1995) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas yang tinggi memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk 

melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di 

Indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempunyai profitabilitas 

tinggi belum tentu lebih banyak melakukan pengungkapan informasi CSR. 

Hal ini dikarenakan manajemen perusahaan akan tetap mengungkapkan 

laporan yang diperlukan walaupun profitabilitas perusahaan turun atau naik, 

karena perusahaan perlu untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan 

oleh para investor. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder, karena kelompok 

inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam 

mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam 

laporan keuangan perusahaan (Fatayaningrum, 2011).  
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 Perusahaan juga menganggap bahwa aktivitas CSR bukanlah aktivitas 

yang merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan, 

melainkan aktivitas strategis jangka panjang yang akan memberikan efek 

positif bagi perusahaan di kemudian hari. Untuk itu dalam hal luas tidaknya 

pengungkapan CSR lebih didasarkan pada keinginan dan tujuan perusahaan 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan tingkat 

penjualan dan keuntungan yang lebih besar (Achmad Zaenudin, 2007). Hal 

ini didukung oleh pendapat Marfu’ah & Cahyo (2011) yang menyatakan 

bahwa CSR lebih terkait pada komitmen masing-masing perusahaan. 

Perusahaan menganggap bahwa CSR sangat penting untuk mengangkat citra 

perusahaan, oleh karena itu berapapun laba yang diperoleh oleh entitas tidak 

akan menurunkan atau meningkatkan pengungkapan informasi kegiatan 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan.  

 Penelitian ini menghasilkan temuan berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sembiring (2003 dan 2005), Anggraini (2006), Branco dan 

Rodriguez (2008), dan Reverte (2008). Keempatnya menemukan hasil yang 

sama bahwa profitabilitas tidak terbukti mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan informasi sosial perusahaan. Namun penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian Razeed (2010), Miranti (2009), Rahajeng (2010), 

dan Cahyono (2010) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 
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4.5.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Pengungkapan 

 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 Menurut Ferry dan Jones dalam Jaelani (2001: 79) ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang mana besar kecilnya 

ukuran perusahaan tersebut dapat dilihat dari besar kecilnya modal yang 

digunakan, total aktiva yang dimiliki, atau total penjualan yang diperoleh. 

Nilai ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan 

perusahaan dalam mengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti oleh 

stakeholders, hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki dampak yang 

besar terhadap lingkungan, baik dalam pemanfaatan sumber bahan baku, 

sumber energi, pengolahan limbah berbahaya, dan juga perusahaan besar 

memiliki sumber daya yang lebih memadai sehingga lebih memungkinkan 

untuk memberikan informasi yang relevan bagi stakeholder dalam jumlah 

yang lebih banyak dan luas dibandingkan dengan perusahaan kecil (Kokubu 

et. al., 2002). 

 Hasil penelitian ini belum dapat mendukung pendapat Kokubu et. al. 

(2002) di atas yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

maka pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin 

banyak dan luas. Hasil penelitian ini menemukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR, yang 

berarti semakin besar ukuran perusahaan belum tentu tingkat pengungkapan 

informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga akan selalu lebih 

banyak dan luas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa untuk mendapat 
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legitimasi, perusahaan besar tidak akan selalu melakukan pengungkapan 

CSR yang lebih banyak agar mempunyai pengaruh pada pihak-pihak 

internal maupun eksternal yang mempunyai kepentingan terhadap 

perusahaan. Hal ini dikarenakan CSR bukan lagi menjadi sekedar kegiatan 

sukarela, tetapi merupakan sebuah kewajiban bagi perusahaan yang berguna 

untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, sehingga besar kecilnya 

ukuran perusahaan tidak mempengaruhi besar kecilnya tingkat 

pengungkapan CSR (Marfu;ah & Cahyo, 2011). Selain itu aspek hukum 

juga belum menghasilkan suatu hasil yang jelas tentang bagaimana dan 

informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan mengenai kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan 

perusahaan (Maya Indriastuti, 2012). 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Miranti (2009), Elijido-Ten (2004), dan Permatasari (2009) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan CSR. Dan hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian Belkaoui dan Karpik (1989), Adam et. al., (1995, 1998), 

Hackston dan Milne (1996), Kokubu et. al., (2001), Hasibuan (2001), 

Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006) yang berhasil membuktikan 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. 

4.6 Implikasi Penelitian 

 Implikasi dari temuan penelitian mencakup pada dua hal, yakni 

implikasi teoritis dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan 

kontribusinya bagi perkembangan teori-teori pengungkapan tanggung jawab 
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sosial perusahaan (CSR). Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan 

kontribusinya temuan penelitian terhadap hasil pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di 

lapangan. 

4.6.1 Implikasi Teoritis 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat karakteristik-

karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa mempengaruhi atau 

tidak mempengaruhi dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan. 

 Selain itu, hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini memiliki 

beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, akan tetapi 

ada juga beberapa hal yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Variabel 

kepemilikan saham publik memiliki hasil penelitian yang konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Shleifer and Vishny (1986) dalam Barnae 

dan Rubin (2005), Susanto (1994) dalam Marwata (2006),  Arif (2006), 

Cahyono (2010), Rahajeng (2010), dan Putra (2010) yang menyatakan 

bahwa tingkat kepemilikan yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor sehingga dapat 

menghalangi perilaku opportunistic manajer. Perusahaan dengan 

kepemilikan saham yang tinggi juga memiliki insentif untuk memantau 

pengambilan keputusan perusahaan. 

 Variabel leverage memiliki hasil penelitian yang konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Cormier & Magnan (2003), Watts dan 

Zimmerman (1990) dalam Deegan (2004), Yuen (2009), Cahyono (2010), 
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dan Sulkowski et. al. (2010) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak permasalah 

hukum dan lingkungan, sehingga akan mengurangi pengungkapan informasi 

CSR dalam laporan tahunannya. 

 Variabel likuiditas memiliki hasil penelitian yang konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wallace (1994) dalam Hadi (2000), Sutomo 

(2004), Andi Kartika (2010), dan Rahajeng (2010) yang menyatakan bahwa 

likuiditas dipandang pasar sebagai ukuran kinerja, perusahaan dengan 

likuiditas rendah justru akan mengungkapkan lebih banyak informasi 

kepada pihak eksternal untuk menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan. 

 Variabel profitabilitas memiliki hasil penelitian yang konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Zaenudin (2007), Razeed 

(2010), Rahajeng (2010), Cahyono (2010), dan Marfu’ah & Cahyo (2011) 

yang menyatakan bahwa luas tidaknya pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan lebih didasarkan pada keinginan dan tujuan perusahaan dalam 

rangka mencapai tujuan yaitu untuk meningkatkan tingkat penjualan dan 

keuntungan yang lebih besar. 

 Variabel ukuran perusahaan memiliki hasil penelitian yang konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Elijido-Ten (2004), Miranti (2009), 

Permatasari (2009), dan Marfu’ah & Cahyo (2011) yang menyatakan bahwa 

untuk mendapatkan legitimasi, perusahaan besar tidak akan selalu 

melakukan pengungkapan CSR yang lebih banyak agar mempunyai 

pengaruh pada pihak-pihak internal maupun eksternal yang mempunyai 

kepentingan terhadap perusahaan. 
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4.6.2 Implikasi Praktis 

 Hasil analisis deskriptif yang dilakukan pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa Efek 

Indonesia (BEI) memiliki kinerja keuangan yang baik. Hal ini dapat dilihat 

dari struktur modal yang digunakan oleh perusahaan yang lebih banyak 

menggunakan hutang daripada ekuitas pada pendanaannya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kreditor memiliki kepercayaan yang besar terhadap 

perusahaan dalam mengelola aset-aset dan menjalankan usahanya sehingga 

perusahaan memiliki kemampuan untuk membayar beban bunga dan cicilan 

pokok atas hutang yang dimilikinya. Hasil pengukuran tingkat likuiditas 

dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

kemampuan yang baik dalam hal mendanai kegiatan operasional dan 

melunasi hutang jangka pendeknya. Selain itu, hasil pengukuran yang 

dilakukan dalam penelitian ini mengenai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga menghasilkan hasil yang baik. Dengan kinerja 

keuangan perusahaan yang baik ini, seharusnya perusahaan dapat 

memberikan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR) dalam laporan tahunan kepada pihak eksternal secara lebih luas. Hal 

ini didasarkan pada kuatnya keuangan suatu perusahaan cenderung akan 

memberikan pengungkapan informasi yang lebih luas daripada perusahaan 

yang memiliki kondisi keuangan yang lemah. 

 Hasil penelitian ini belum dapat mendukung pernyataan diatas. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di Indeks 

LQ45 BEI memiliki pengungkapan informasi CSR yang masih rendah. Hal 
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ini dapat dilihat dari rendahnya hasil analisis deskriptif tentang 

pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan yang dicerminkan 

dalam Corporate Social Responsibility Disclosure Indeks (CSRDI) dalam 

penelitian ini. Rendahnya hasil CSRDI perusahaan yang terdaftar di Indeks 

LQ45 BEI ini dapat dikarenakan oleh persepsi perusahaan yang 

menganggap pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan 

perusahaan sebagai beban tambahan yang harus dikeluarkan perusahaan, 

yang mana hal ini akan mengurangi laba yang akan diterima oleh 

perusahaan. Selain itu, masih belum adanya kejelasan pedoman dari aspek 

hukum di Indonesia yang mengatur mengenai bagaimana dan informasi apa 

saja yang harus diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan, membuat 

perusahaan mengungkap informasi CSR dalam laporan tahunan mereka 

hanya sebagai syarat untuk mematuhi peraturan pemerintah tersebut. 

Selebihnya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan lebih didasarkan 

pada keinginan dan tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan citra 

perusahaan di masyarakat dan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. 

 Padahal, apabila perusahaan memandang kegiatan CSR sebagai suatu 

kegiatan strategis jangka panjang, maka kegiatan CSR merupakan suatu 

kegiatan yang akan memberikan keuntungan lebih besar bagi perusahaan 

dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan untuk 

melakukan kegiatan CSR tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan CSR 

merupakan suatu kegiatan yang akan memberikan dampak positif bagi 

perusahaan berupa terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan. Kegiatan 

CSR merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan 
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untuk menselaraskan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai 

masyarakat sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga, dan 

laporan tahunan merupakan suatu alat komunikasi yang efektif bagi 

perusahaan untuk mengkomunikasi kegiatan CSR yang telah dilakukan 

perusahaan. Dengan pemahaman akan manfaat yang diterima perusahaan 

dari kegiatan CSR yang dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, 

maka diharapkan agar perusahaan melakukan pengungkapan informasi yang 

lebih luas dalam laporan tahunan mengenai kegiatan CSR yang telah 

dilakukannya. 


