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ABSTRAK 

 
Sisca Santika. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya, 2018. Faktor Penentu Pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

Dampaknya terhadap Nilai Perusahaan. Ketua Pembimbing: Roekhudin., Komisi 

Pembimbing: Erwin Saraswati. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor penentu terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial dan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 
terhadap nilai perusahaan. Data penelitian sebanyak 16 perusahaan pertambangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pengamatan 2013-2016. Teknik analisis 
yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan analisis regresi 
sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 16. Hasil penelitian ini membuktikan 
bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan publik dapat meningkatkan pengungkapan 
tanggung jawab sosial, sedangkan profitabilitas, leverage dan likuiditas tidak dapat 
meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena pengungkapan 
tanggung jawab sosial merupakan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sehingga 
perusahaan akan tetap mengungkapkan tanpa melihat tingkat profitabilitas, leverage 
maupun likuiditas perusahaan. Growth tidak dapat meningkatkan pengungkapan tanggung 
jawab sosial karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi lebih memilih 
menggunakan biayanya untuk kegiatan produksi. Dewan komisaris independen terbukti 
tidak dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial karena  komisaris belum 
mampu berperan penting dalam penetapan strategi. Pengungkapan tanggung jawab sosial 
tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor di Indonesia cenderung membeli 
dan menjual saham tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup perusahaan dalam 
jangka panjang.  
 

Kata kunci: faktor penentu, pengungkapan tanggung jawab sosial, nilai perusahaan.  
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ABSTRACT 

 

Sisca Santika. Master Program in Accounting Faculty of Economics and Business, Brawijaya 

University, 2018. The Determining Factor of Corporate Social Responsibility and 

Impact on Firm Value. Head of Advisory Commission: Roekhudin., Advisory Commission: 

Erwin Saraswati.  

 

This research aims to test the determining factor of corporate social responsibility disclosure 

and it’s effect on firm value and the data of the research are 16 mining companies registered 

in the Indonesia Stock Exchange during the years of observation in 2013-2016. In addation, 

the analysis technique used in this study are multiple regression analysis and simple 

regression analysis by using a software named  SPSS version 16. The results of this research 

show that the firm size and public ownership are able to increase disclosures of corporate 

social responsibility, while profitability, leverage and liquidity are unable to increase the 

disclosure of corporate social responsibility since the disclosure of corporate social 

responsibility is an obligation that must be done by the company regardless of the level 

profitability, leverage and liquidity. Meanwhile, the growth is unable to increase the 

disclosure of corporate social responsibility, since companies with a high growth rate would 

prefer to use the costs for production activities. The Board of Independent Commissioners 

proved to be unable to increase corporate social responsibility disclosure because the 

commissioners is not capable to play an important role in the determination of the strategy. 

Futhermore, the disclosure of corporate social responsibility is unable to increase the value 

of the company because the investors in Indonesia tend to purchase and sell shares without 

considering the survival of the company in the long-term. 

 

Key words: determinants, corporate social responsibility disclosure, firm value. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Nilai perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena 

digunakan oleh investor dan kreditur sebagai pertimbangan dalam berinvestasi 

maupun memberikan kredit kepada perusahaan. Nilai perusahaan akan 

memberikan sinyal positif di mata investor untuk menanamkan modal pada 

sebuah perusahaan, sedangkan bagi pihak kreditur nilai perusahaan 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, sehingga 

pihak kreditur tidak merasa khawatir dalam memberikan pinjaman kepada 

perusahaan tersebut. Nilai perusahaan penting ketika perusahaan akan go 

public, karena nilai perusahaan merupakan kepentingan utama dari pemodal dan 

mencirikan kemampuan perusahaan dalam mengakumulasi keuntungan dan 

memenuhi hak para pemodal (Chabachib & Demi, 2016; Cecelia, Rambe & 

Torong, 2015; Bringham & Houston, 2010).  

Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang 

beberapa tahun terakhir mengalami pelemahan nilai perusahaan. Turunnya 

harga komoditas pertambangan di pasar internasional merupakan sebab utama 

melemahnya sektor pertambangan. Turunnya harga komoditas pertambangan 

disebabkan permintaan terhadap komoditas pertambangan yang diperkirakan 

masih akan melemah seiring dengan lesunya kondisi perekonomian global 

(Beritasatu.com). 

Di tahun 2015, saham sektor pertambangan masih menjadi paling 

tertekan seiring belum pulihnya harga batu bara. Contohnya, Saham PT. Bukit 

Asam (PTBA) pada 5 januari berada di level Rp11.800 per lembar dan pada 21 

desember sudah di posisi Rp4.600 per lembar. PT. Indo Tambangraya Megah 
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(ITMG) pada 5 januari di level Rp15.350 per saham, sedangkan pada 21 

desember merosot ke posisi Rp5.600 per saham, saham tersebut anjlok sebesar 

Rp.9.750 per saham (Tribunnews, 2015). Lemahnya harga komoditas dan harga 

saham perusahaan menjadi penyebab menurunnya nilai perusahaan 

pertambangan. 

Kasus diatas menggambarkan nilai perusahaan yang direfleksikan pada 

kondisi finansial. Namun, nilai perusahaan tidak hanya direfleksikan pada kondisi 

finansial saja, kondisi sosial dan lingkungan juga merupakan sesuatu yang harus 

diperhatikan perusahaan (Djatmiko, 2006). Pelaksanaan tanggung jawab sosial 

merupakan cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan nilai 

perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah salah satu cara yang 

digunakan perusahaan dalam memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya 

dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan bertindak sesuai 

dengan harapan masyarakat (Karyawati, Yuniarta & Sudjana, 2017; Cecilia, 

2015). 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin 

penting, karena semakin banyaknya dampak negatif terhadap lingkungan akibat 

dari aktivitas perusahaan. Masalah lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo yang 

terjadi akibat kalalaian perusahaan dalam mengebor minyak, sehingga 

mengakibatkan melubernya lumpur panas yang membahayakan bagi warga 

sekitar dan kerusakan lingkungan (Tempo.co, 2012). Banyaknya  lubang bekas 

tambang yang dibiarkan tetap terbuka di Kalimantan menimbulkan kerusakan 

lingkungan dan bahkan telah menewaskan 24 orang sejak 2011-2016 di lubang 

bekas tambang tersebut (HukumOnline.com, 2017). Adanya aksi menuntut 

penutupan PT. Freeport di Papua yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena 

perusahaan dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran diantaranya 
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kerusakan lingkungan akibat limbah, pelanggaran hak asasi manusia, hingga 

konflik sosial serta rusaknya tatanan hidup masyarakat (CNN Indonesia, 2017).  

Beberapa kasus yang telah terjadi tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya melaksanakan dan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Tanggung 

jawab sosial (corporate social responsibility) adalah suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan oleh sebuah perusahaan yang sesuai dengan isi pasal 74 UU PT 

No. 40 tahun 2007. Pemerintah mewajibkan perusahaan yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang atau berkaitan erat dengan sumber daya alam untuk 

melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keberlanjutan perusahaan 

hanya akan terjamin jika memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup 

sekitarnya atas dampak operasional perusahaan (Susilaningrum, 2016). 

Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan wajib diungkapkan 

atau dilaporkan sesuai dengan pasal 66 UU PT No.40 Tahun 2007. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan untuk memberikan informasi 

kepada stakeholder maupun pengguna informasi tentang informasi terkini 

mengenai kondisi produk, karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar yang 

nantinya akan membantu dalam pengambilan keputusan (Harmoni & Andriyani, 

2008). Pengungkapan tanggung jawab sosial ini pula dilakukan agar masyarakat 

bisa memahami apakah perusahaan telah mencapai kinerja sosial yang sesuai 

dengan yang diharapkan (Hadi, 2010).  

Selain itu, dengan mengomunikasikan kegiatan tanggung jawab sosial 

diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial 

perusahaan sehingga  dapat mengurangi tingkat risiko perusahaan menghadapi 

gejolak sosial. Perusahaan yang melaporkan aktivitas sosialnya kepada khalayak 

akan meningkatkan nilai perusahaan (Sari, 2012). Dengan mengungkapkan 

tanggung jawab sosial, pasar akan memberikan apresiasi positif yang 
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ditunjukkan dengan peningkatan harga saham yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Beberapa peneliti menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Anam, Fatima 

dan Majdi (2011) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan berdasarkan teori sinyal dapat 

meningkatkan transparansi, serta pengungkapan mengakibatkan penurunan 

misevaluation harga saham yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi secara sosial lebih cenderung 

bertanggung jawab menginformasikan kepada pemangku kepentingan dengan 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Argumen umum lainnya 

mengenai hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai 

perusahaan, adanya potensi pelaporan untuk meningkatkan modal reputasi 

perusahaan yang menerbitkan laporan tanggung jawab sosial (Guidry & Patten, 

2010). Sebuah penelitian kualitatif menunjukkan bahwa 82% responden yang 

diwawancarai menganggap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

sebagai alat untuk mempertahankan reputasi global perusahaan multinasional 

(Momin & Parker, 2013).  

Sebaliknya, Gunawan (2015) membuktikan bahwa nilai perusahaan tidak 

dipengaruhi oleh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

karena perusahaan tidak dapat secara langsung menerima manfaat dari 

pengungkapan tanggung jawab sosial, karena tanggung jawab sosial merupakan 

program yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan teori legitimasi bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk mendapatkan 

nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Selain itu, investor di Indonesia 

cenderung membeli dan menjual saham tanpa memperhatikan keberlangsungan 

hidup perusahaan dalam jangka panjang. Investor lebih memilih saham dengan 
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melihat market economy dan berita-berita yang muncul, sehingga umumnya 

cenderung membeli dan menjual saham secara harian (Putro & Mildawati, 2017). 

Pengaruh pengungkapan tanggung jawab perusahaan merupakan strategi yang 

tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang 

perusahaan dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Cecilia 

et al, 2015).  

Peneliti berasumsi bahwa ada kemungkinan driver dibalik pengungkapan 

tanggung jawab sosial, agar mencapai tingkat pengungkapan yang lebih tinggi 

dan lebih luas. Nurkhin (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial ketika memperoleh profit 

yang tinggi, sehingga semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba semakin besar pula tingkat tanggung jawab sosial yang 

diungkapkan perusahaan. Wakid (2012) membuktikan leverage berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa tinggi rendahnya tingkat leverage perusahaan mempengaruhi luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tetapi hal ini tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Wuttichindanon (2016) yang memberikan 

bukti empiris bahwa profitabilitas dan leverage perusahaan tidak dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Sari (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar aset 

yang dimiliki perusahaan maka semakin luas tanggung jawab sosial yang harus 

diungkapkan perusahaan. Tetapi hal ini bertolakbelakang dengan penelitian yang 

dilakukan Subiantoro (2015) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak 

dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Samsiyah (2014) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini mengartikan bahwa 
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tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Selain likuiditas, growth juga terbukti dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Nuraeni, 

2014). Sebaliknya, Sari (2012) menemukan bahwa growth tidak dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Kepemilikan publik merupakan variabel selanjutnya yang diasumsikan 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan saham publik lebih besar akan 

cenderung melakukan lebih banyak pengungkapan sosial karena dinilai 

mempunyai tanggung jawab secara moral kepada masyarakat (Badjuri, 2011).  

Tetapi hal ini bertolakbelakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur & 

Priantinah (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan publik tidak dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Kuzey & Uyar 

(2016). Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel dewan komisaris 

independen sebagai faktor penentu pengungkapan tanggung jawab sosial 

sebagaimana disarankan oleh peneliti sebelumnya yang berasumsi bahwa 

dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Selain itu, Fuante (2017), Liu & Zhang (2016), Janggu 

(2014) juga telah memberikan bukti empiris terdapat hubungan positif antara 

dewan komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Hal tersebut juga menjadi motivasi peneliti untuk menguji secara langsung 

bagaimana pengaruh antara dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial.  

Motivasi lainnya dari penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil dari 

peneliti-peneliti sebelumnya yang menguji beberapa faktor penentu dari 

pengungkapan tanggung jawab sosial dan dampaknya terhadap nilai 
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perusahaan, sehingga membuat peneliti ingin menguji kembali untuk 

memberikan bukti empiris apakah variabel penentu dalam penelitian ini dapat 

mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosial dan 

dampak dari pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut terhadap nilai 

perusahaan.  

Fokus penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti 

memilih Indonesia sebagai lokasi penelitian. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016 sebagai objek dan periode penelitian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan oleh penulis, 

maka rumusan masalah yang di dapat adalah:  

1. Apakah faktor penentu berikut ini: profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, likuiditas, growth, kepemilikan publik dan dewan komisaris 

independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial? 

2. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh faktor penentu berikut ini: 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, growth, kepemilikan 

publik dan dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 
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2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengungkapan tanggung 

jawab sosial terhadap nilai perusahaan.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian  

Dari hasil penelitian ini bisa memberi kontribusi untuk berbagai pihak, 

antara lain:  

1.4.1 Kontribusi Teori 

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu 

akuntansi dalam bidang keuangan khususnya pada agency theory, stakeholder 

theory, legitimacy theory yang digunakan sebagai teori inti untuk menjelaskan 

mengenai faktor penentu pengungkapan tanggung jawab sosial dan dampaknya 

terhadap nilai perusahaan. Kiranya penelitian ini dapat membenarkan atau 

memberikan sanggahan atas ketiga teori tersebut, sehingga hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan suatu pertimbangan  dalam mengembangkan dan 

menyempurnakan teori yang telah ada.  

Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan, 

informasi dan bahan kajian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial bagi 

mahasiswa yang mengambil permasalahan yang sama. 

 

1.4.2 Kontribusi Praktik  

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menyediakan bukti empiris adanya 

kesadaran perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk 

kemajuan perusahaan itu sendiri, sehingga perusahaan dapat bertahan lama dan 

berkelanjutan (sustainable).  

Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, sehingga dapat 
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dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan untuk 

berinvestasi. 

 

1.4.3 Kontribusi Kebijakan 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap 

pihak yang berwenang dalam mengatur kebijakan atau regulator khususnya di 

Indonesia yaitu mengenai bagaimana pentingnya memperhatikan keadaan 

lingkungan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama dalam 

sistem pelaporan tanggung jawab sosial yang merupakan sarana terbaik untuk 

memberikan informasi kepada pihak investor dan pemegang saham. Jika pada 

dasarnya kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial ini bersifat sukarela, 

maka diharapkan bisa menjadi wajib dan memiliki standar pelaporan baku yang 

bisa diterima secara umum. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan membahas mengenai hubungan antara agent dengan 

principal. Principal menyediakan fasilitas dan dana untuk membiayai kegiatan 

perusahaan. Di sisi lain, agent memiliki kewajiban untuk mengelola apa yang 

diamanahkan principal kepada agent.  

Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan bahwa hubungan keagenan 

terbentuk ketika satu atau lebih orang (principal) membuat kontrak atau membuat 

hubungan kerja dengan individu atau organisasi lain yang disebut dengan agent. 

Principal akan menyediakan fasilitas dan memberikan wewenang kebijakan 

keputusan kepada agent. Dalam praktiknya terdapat perbedaan kepentingan 

antara principal dan agent. Perbedaan kepentingan tersebut terjadi ketika 

principal maupun agent saling berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

masing-masing. Pihak agent sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab untuk 

mengelola kekayaan perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan 

kepentingannya melalui kompensasi. Di sisi lain, principal sebagai pihak yang 

memberikan wewenang kepada pihak agent (manajemen) untuk mengelola 

kekayaannya memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan dirinya 

melalui pembagian deviden atau kenaikan saham perusahaan. 

Teori agensi menjelaskan mengenai agency problem yang timbul karena 

adanya information asymmetry antara agent dan principal dimana principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent sedangkan agent memiliki 

informasi lebih mengenai lingkungan kerja, kapasitas diri dan perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini yang menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi 
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yang dimiliki antara principal dan agent. Adanya asumsi bahwa asimetri informasi 

dimanfaatkan oleh agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak 

diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi 

mendorong agent untuk mengungkapkan informasi yang tidak sebenarnya 

kepada principal. 

 Biaya keagenen (agency cost) diperlukan untuk mengurangi adanya 

agency problem. Biaya keagenan adalah biaya yang dibutuhkan untuk 

mengurangi terjadinya agency problem. Jensen & meckling (1976) menjelaskan 

mengenai agency cost yang terdiri dari: (1) monitoring cost, yaitu biaya yang 

muncul dan ditanggung oleh principal untuk mengawasi perilaku agent. Biaya ini 

dikeluarkan untuk mengurangi tindakan agent yang akan merugikan kepentingan 

principal. Contohnya adalah biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana 

pembatasan anggaran, kompensasi manajer, dan aturan-aturan operasi. (2) 

bonding cost, yaitu biaya yang ditanggung oleh agent, dengan beban principal 

(yaitu laba menurun), untuk menentukan dan mematuhi mekanisme yang 

menjamin bahwa agent akan bertindak untuk kepentingan principal. Contohnya 

adalah biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menyediakan laporan keuangan 

kepada principal. (3) residual loss, timbul dari kenyataan bahwa tindakan agen 

terkadang berbeda dari tindakan yang mengoptimalkan kepentingan principal. 

Misalnya agent tidak memecat rekan kerjanya yang melakukan pekerjaan buruk 

(Scott, 2015). 

 

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana 

untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.  
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Legitimasi adalah keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok 

orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun 

nonfisik. O’Donovan (2002) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat 

sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. 

Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial 

bagi perusahaan untuk bertahan hidup (going concern).  

Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan waktu dan ruang, 

legitimasi mengalami pergeseran bersamaan dengan perkembangan dan 

perubahan lingkungan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi (Dowling 

& Pfeffer, 1975). Legitimasi mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran 

lingkungan dan masyarakat, perusahaan harus dapat menyesuaikan perubahan 

tersebut baik produk, tujuan dan metode. Deegan, Robin dan Tobin (2002) 

menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara 

keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai dengan eksistensi 

sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi 

pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu pula terancamnya 

legitimasi perusahaan.  

 Teori legitimasi mengatakan bahwa perusahaan secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan usaha sesuai 

dengan batasan dan norma-norma masyarakat tempat perusahaan berada. 

Legitimasi dapat dianggap sebagai penyelarasan asumsi atau persepsi bahwa 

tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan tindakan yang 

diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem nilai, norma, definisi dan 

kepercayaan yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995).  

Pattern (1992) dalam Hadi (2010) menyatakan bahwa dalam rangka 

pengelolaan legitimasi agar efektif, perusahaan perlu melakukan beberapa 

upaya yaitu dengan cara:  
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1. Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik.  

2. Melakukan komunikasi dengan dialog tentang masalah nilai sosial 

kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang 

perusahaan.  

3. Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan 

masalah tanggung jawab sosial.  

 

Lindblom (1994) dan Dowling & Pfeffer (1975) menyatakan bahwa 

terdapat empat strategi yang dapat diadopsi organisasi ketika mereka 

dihadapkan pada gangguan atas legitimasi atau jika dipandang terdapat gap 

legitimasi. Gap legitimasi terjadi apabila kinerja perusahaan tidak sesuai dengan 

harapan dari masyarakat yang relevan atau stakeholder. Dalam hal ini suatu 

organisasi dapat melakukan tindakan sebagai berikut: 

1. Mengubah output, metode, atau tujuan agar sesuai dengan harapan dari 

masyarakat yang relevan dan kemudian mereka menginformasikan 

perubahan ini kepada kelompok masyarakat tertentu.  

2. Tidak mengubah output, metode, ataupun tujuan, tetapi 

mendemonstrasikan kesesuaian dari output, metode, dan tujuan melalui 

pendidikan dan informasi.  

3. Mencoba untuk mengubah persepsi dari masyarakat dengan 

menghubungkan organisasi dengan simbol-simbol yang memiliki status 

legitimasi yang tinggi.  

4. Mencoba untuk mengubah harapan masyarakat dengan menyesuaikan 

harapan mereka dengan output, tujuan, dan metode organisasi.  

 

Teori legitimasi mengandung pengertian bahwa aktivitas berupa tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan suatu usaha yang berkenaan dengan 
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tekanan dari lingkungan sekitar. Pihak manajemen berusaha untuk mencari 

kesepahaman diantara sudut pandang orang lain terhadap nilai sosial yang 

dimiliki serta apa yang dianggap oleh masyarakat sebagai dorongan sosial yang 

paling sesuai (Mathews, 1993). Teori legitimasi telah menjadi salah satu teori 

yang paling sering digunakan terutama ketika berkaitan dengan wilayah sosial 

dan akuntansi lingkungan. Teori ini telah dapat menawarkan sudut pandang 

nyata mengenai pengakuan sebuah perusahaan secara sukarela oleh 

masyarakat (Kirana, 2009).  

 

2.1.3 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)  

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang 

memiliki hubungan baik bersifat dipengaruhi maupun mempengaruhi, bersifat 

langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan seperti pemerintah, 

masyarakat sekitar, perusahaan pesaing, lembaga internasional, lembaga di luar 

perusahaan (LSM atau sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, kaum 

minoritas, para pekerja perusahaan, dan lain sebagainya yang keberadaannya 

sangat dipengaruhi dan mempengaruhi perusahaan.  

Stakeholder pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang 

digunakan perusahaan. Power stakeholder ditentukan oleh besar kecilnya power 

yang dimiliki stakeholder atas sumber tersebut. Power tersebut dapat berupa 

kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal 

dan tenaga kerja), akses terhadap media yg berpengaruh maupun kemampuan 

mengatur perusahaan. 

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

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri namun juga harus memberikan manfaat bagi para stakeholder-nya 
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(pemegang saham, konsumen, kreditor, supplier, masyarakat, pemerintah, 

analisis, dan pihak lain). Perusahaan tidak hanya sekedar bertanggung jawab 

terhadap pemilik (shareholder), sebagaimana terjadi selama ini, namun bergeser 

menjadi lebih luas yaitu sampai pada ranah sosial kemasyarakatan (stakeholder) 

yang selanjutnya disebut sebagai tanggung jawab sosial. Fenomena itu terjadi, 

karena adanya tuntutan dari masyarakat akibat negative externatilites yang 

timbul serta ketimpangan sosial yang terjadi (Harahap, 2004). Oleh karena itu, 

tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas pada indikator 

ekonomi dalam laporan keuangan, saat ini harus bergeser dengan 

memperhitungkan faktor-faktor sosial terhadap stakeholder, baik eksternal 

maupun internal.  

 Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder 

(Freeman dan McVea, 2001). Menurut Deegan, Rankin & Voght (2000) teori 

stakeholder menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan 

atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih 

secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial 

dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk 

memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder.  

 Salah satu bentuk pengungkapan sukarela yang berkembang dengan 

pesat saat ini yaitu publikasi sustainability report. Melalui publikasi sustainability 

report (laporan keberlanjutan) perusahaan dapat memberikan informasi yang 

lengkap dan lebih cukup berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap 

kondisi sosial lingkungan dan masyarakat (Ghozali dan Chariri, 2007). 

Teori stakeholder memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang 

etika berargumen bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk diperlakukan 

secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk 
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keuntungan seluruh stakeholder. Ketika manajer mampu mengelola organisasi 

secara maksimal, khususnya dalam penciptaan nilai bagi perusahaan yang 

artinya manajer telah memenuhi aspek etika dari teori ini. Penciptaan nilai dalam 

hal ini adalah berkaitan dengan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki 

perusahaan, karyawan (human capital), aset fisik (physical capital), maupun 

structural capital. 

Dari sisi bidang manajerial, kekuatan stakeholder untuk mempengaruhi 

manajemen korporasi harus dipandang sebagai fungsi dari tingkat pengendalian 

stakeholder atas sumber daya yang dibutuhkan organisasi. Ketika para 

stakeholder berupaya mengendalikan sumber daya organisasi, maka 

orientasinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan 

tersebut diwujudkan dengan semakin tingginya return yang dihasilkan 

perusahaan.  

 Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan juga 

mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholder, 

maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. 

Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara 

perusahaan dengan stakeholder. Beberapa alasan yg mendorong perusahaan 

perlu memperhatikan kepentingan stakeholder, yaitu: 1) Isu lingkungan 

melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat 

mengganggu kualitas hidup masyarakat. 2) Di era globalisasi telah mendorong 

produk-produk yg diperdagangkan harus bersahabat dgn lingkungan. 3) Para 

investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan 

yang memiliki dan mengembangkan program dan kebijakan lingkungan. 4) LSM 

dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan 

yang kurang peduli terhadap lingkungan. 
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 Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer 

korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan 

dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan 

perusahaan. Namun demikian, tujuan yg lebih luas dari teori stakeholder adalah 

untuk menolong manajer korporasi dalam memaksimalkan nilai dari dampak 

aktivitas-aktivitas mereka, dan meminimalisir kerugian-kerugian bagi stakeholder. 

Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang 

akan terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka. 

 

2.1.4 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori Sinyal berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan 

perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai 

informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah 

pengungkapan yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengungkapan informasi ini 

nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten 

tersebut. Pengungkapan informasi akuntansi dapat memberikan sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik (good news) atau sebaliknya sinyal 

buruk (bad news) di masa mendatang. 

Teori sinyal menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan 

oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik 

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

kelangsungan hidup suatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu sangat diperlukan oleh 

investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 

investasi (Guthrie, Petty, Yongvanich & Ricceri, 2004). Ketika informasi 
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diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku 

pasar menginterpretasikan terlebih dahulu dan menganalisis informasi tersebut 

sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Jika pengumuman 

informasi tersebut sebagai sinyal baik bagi investor, maka terjadi perubahann 

dalam volume perdagangan saham. 

Pengumuman informasi akuntansi memberikan sinyal baik bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa mendatang sehingga 

investor tertarik untuk melakukan perdagangan saham dan pasar akan bereaksi 

yang tercermin melalui perubahan dalam volume perdagangan saham. Dengan 

demikian hubungan antara publikasi informasi baik laporan keuangan, kondisi 

keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham 

dapat dilihat dalam efisiensi pasar. 

 Salah satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yg dapat 

menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor 

adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

dapat berupa informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan dan informasi 

non-akuntansi yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan laporan keuangan. 

Laporan tahunan seharusnya memuat informasi yang relevan dan 

mengungkapkan informasi yang dianggap penting untuk diketahui oleh penguna 

laporan baik pihak dalam maupun pihak luar. Informasi tersebut akan digunakan 

investor untuk mengevaluasi risiko relatif setiap perusahaan sehingga dapat 

melakukan kombinasi investasi dan diversifikasi portofolio dengan preferensi 

risiko yang diinginkan. Perusahaan harus melakukan pengungkapan laporan 

keuangan secara transparan dan terbuka jika perusahaan ingin sahamnya dibeli 

oleh investor. 

Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 
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pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 

bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Teori sinyal 

dapat menjelaskan hubungan antara corporate environmental disclosure dengan 

manajemen laba. Manajer memiliki insentif yang besar untuk secara sukarela 

mengungkapkan informasi akuntansi tambahan misalnya, corporate 

environmental disclosure sebagai sinyal agar dapat menarik investor yang sudah 

ada dan/atau investor potensial untuk dapat meningkatkan reputasi positif dan 

nilai perusahaan, terutama ketika mereka mencoba terlibat dalam manajemen 

laba. 

Corporate environmental disclosure sebagai salah satu kegiatan CSR 

merupakan sinyal yang terkait dengan kualitas manajemen (Gray, Kouhy & 

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

menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan perusahaan sebagai pengalihan 

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

rendah memilih konsisten dengan membatasi pengungkapan informasi akuntansi 

kepada pihak eksternal. Kualitas pelaporan keuangan merupakan sinyal untuk 

pelaku pasar keuangan dan stakeholder lainnya yang memperlihatkan bahwa 

manajemen mampu mengontrol risiko sosial dan lingkungan dalam perusahaan. 

 Selain itu, corporate environmental disclosure juga merupakan sinyal 

kepada investor dan stakeholder lainnya di mana perusahaan secara aktif ikut 

serta dalam praktik praktik CSR dan menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan 

dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik membantu 

perusahaan untuk mendapatkan keandalan reputasi dari pasar modal dan utang. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial telah banyak 

dilakukan di berbagai negara dalam kurun waktu yang berbeda. Pada umumnya 
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penelitian tersebut meneliti faktor-faktor yang diduga memiliki hubungan dengan 

praktek pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan maupun 

laporan keberlanjutan yang merupakan sumber informasi penting bagi 

stakeholder untuk melihat nilai perusahaan. 

Primadewi & Mertha (2012) dalam penelitiannya yang tujuan untuk 

menguji pengaruh ukuran dewan komisaris Independen, ukuran perusahan, 

profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan komisaris independen 

dan ukuran perusahaan (size) terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial sedangkan leverage dan profitabilitas tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.  

Laksmitaningrum (2013) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

menguji pengaruh karakteristik perusahaan, ukuran dewan komisaris independen 

dan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran 

dewan komisaris independen dan struktur kepemilikan asing berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan 

leverage, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan institusional dan managerial 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan.  

Rafika (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 

profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas dan leverage 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility yang 

dilakukan perusahaan sedangkan likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. 
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Rizki (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji pengaruh 

faktor fundamental yang terdiri dari profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, jumlah dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

sedangkan jumlah dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

Samsiyah (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, 

likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

Nur & Priantinah (2012) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

menguji beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

yang dilakukan sosial perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran  

perusahaan berpengaruh ukuran dewan komisaris independen dan leverage 

memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan sedangkan profitabilitas, kepemilikan saham publik dan 

pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan.  

Nuraeni (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan growth perusahaan, 

leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Hasil penelitian membuktikan bahwa growth dan 

size berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responbility 
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sedangkan profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responbility. 

Munsaidah, Andini dan Supriyanto (2016) dalam penelitiannya yang 

bertujuan untuk menguji pengaruh firm size, age, profitabilitas, leverage dan 

growth terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil penelitian 

membuktikan bahwa firm size, profitabilitas dan growth berpengaruh terhadap 

corporate social responsibility sedangkan age dan leverage berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

Lamia, Zirman dan Anisma (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan 

untuk menguji profitabilitas, leverage, porsi kepemilikan saham publik dan ukuran 

dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa profitabilitas, leverage  dan porsi kepemilikan 

saham publik berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility.  

Rahmayanty (2015) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji 

pengaruh size perusahaan, kepemilikan saham publik, kepemilikan saham asing 

dan profitabilitas terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa kepemilikan publik dan profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility sedangkan size 

perusahaan dan kepemilikan asing tidak berpengaruh tehadap pengungkapan 

corporate social responsibility. 

Umbara dan Suryanawa (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai 

perusahaan memberikan bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan baik pada perusahaan high profile 

maupun perusahaan low profile. 
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Kuzey & Uyar (2016) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk meneliti 

faktor-faktor penentu pengungkapan tanggung jawab sosial dan dampaknya 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan publik di Turki. Hasil penelitian 

menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sedangkan leverage dan 

likuiditas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Profitabilitas, growth perusahaan dan struktur kepemilikan tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Selain itu, pengungkapan 

tanggung jawab sosial juga terbukti berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan.  
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BAB III 

KERANGKA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

 

3.1  Kerangka Pemikiran   

Nilai perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

mensejahterakan pemilik dan pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

terwujud secara optimal jika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik. 

Selain dengan meningkatkan kinerja perusahaan, cara lain yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan yang 

diterbitkan perusahaan (Ceicilia et al, 2015).  

Teori agensi membahas mengenai hubungan antara agent dengan 

principal. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bahwa leverage dan besar 

kecilnya perusahaan dapat memotivasi perusahaan untuk melaksanakan 

aktivitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi keraguan dari pihak kreditur dan untuk mengurangi biaya keagenan 

untuk perusahaan yang berukuran besar (Sembiring, 2005). 

 Teori sinyal menekankan pada seberapa pentingnya informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar 

perusahaan dimana informasi tersebut dijadikan sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi (Guthrie et al, 2004). Dalam teori ini, likuditas 

diprediksi dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Perusahaan dengan likuiditas tinggi banyak melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan lingkungan sosial sehingga akan memberi sinyal bahwa 

perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Suryono & Prastiwi, 

2011). 
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Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

membutuhkan dukungan stakeholder, sehingga persetujuan stakeholder menjadi 

pertimbangan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Teori stakeholder 

memprediksi profitabilitas, growth dan dewan komisaris independen dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosia. Profitabilitas yang tinggi 

akan diikuti dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi karena 

sebagai bagian dari timbal balik atau hasil dari hubungan saling menguntungkan 

antara perusahaan dan stakeholder. Perusahaan dengan growth tinggi akan 

mendapat banyak sorotan sehingga cenderung lebih banyak melakukan 

pengungkapan (Sari, 2012). Komisaris independen akan melakukan 

pengawasan dan mengarahkan direksi untuk membuat perusahaan memberikan 

manfaat terhadap stakeholder sebagai bagian yang mempengaruhi perusahaan, 

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian perusahaan 

terhadap stakeholder.  

Dalam teori legitimasi, perusahaan harus selalu menunjukkan bahwa 

mereka telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. 

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial berperan penting bagi perusahaan 

karena perusahaan hidup dan beroperasi di lingkungan masyarakat. Kepemilikan 

saham publik juga diprediksi memiliki kaitan dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial .  

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka kerangka konseptual penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 

 

3.2 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan variabel-variabel yang telah di jelaskan diatas, maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

3.2.1 Profitabilitas dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  

Profitabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan entitas dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. 

Perusahaan tidak hanya memerhatikan aspek ekonominya saja seperti tingkat 

keuntungan, namun juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang 

berhubungan dengan dampak positif maupun negatif dari aktivitas usahanya, 

sehingga aktivitas perusahaan mendapatkan dukungan dari para pemangku 

kepentingan sesuai dengan teori legitimasi. Profitabilitas yang tinggi akan diikuti 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi karena sebagai bagian 

dari timbal balik atau hasil dari hubungan saling menguntungkan antara 

perusahaan dan stakeholder-nya sesuai dengan teori stakeholder. 

profitabilitas 

leverage 

Ukuran perusahaan 
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Menurut teori legitimasi yang dikemukakan oleh Guthrie dan Parker 

(1997) dalam Nurkhin (2009: 27), menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi pula pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan sehingga perusahaan dapat diterima masyarakat. Kepedulian 

perusahaan terhadap masyarakat (sosial) dilakukan manajemen untuk membuat 

perusahaaan menjadi profitable (Belkaoui dan Karpik, 1989).  

  Nurkhin (2009) menyatakan bahwa perusahaan akan meningkatkan 

pengungkapan tanggung jawab sosial ketika perusahaan memperoleh profit yang 

tinggi, sehingga semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab sosial yang diungkapkan 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki kewajiban untuk 

menyisihkan dana CSR yaitu sebesar 4% dari laba bersih yang didapatkan 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No.5 tahun 2007 yang 

menyebutkan bahwa perusahaan harus menyisihkan 2% dari laba setelah pajak 

untuk kegiatan kemitraan dan 2% dari laba setelah pajak untuk kegiatan 

pembinaan lingkungan.  

Hasil penelitian Laksmitaningrum (2013), Rizki (2014), Samsiyah (2014) 

membuktikan bahwa adanya pengaruh antara profitabilitas dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan prusahaan. Hal ini 

mengartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi 

pula tingkat pengungkapan informasi sosial yang dilakukan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1a: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial  
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3.2.2 Leverage dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi akan mempunyai risiko 

financial yang lebih besar sehingga akan menurunkan kepercayaan pihak lain 

atas kemampuan perusahaan dalam mengembalikan dana. Jika dikaitkan 

dengan teori legitimasi, perusahaan yang memiliki utang yang meningkat, perlu 

mengungkapkan corporate social responsibility agar perusahaan tetap 

mendapatkan kepercayaan dan reaksi positif dari pihak lain. 

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage 

tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi karena biaya keagenan 

perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 

1976). Diperlukannya tambahan informasi guna menghilangkan  keraguan 

pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak para kreditur.  Oleh karena itu, 

perusahaan dengan rasio leverage tinggi mempunyai kewajiban untuk lebih 

banyak melakukan pengungkapan dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki rasio leverage rendah. Bagi investor, dalam  kondisi perekonomian yang 

stabil, leverage yang tinggi akan mampu meningkatkan keuntungan perusahaan 

apabila perusahaan mampu mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban 

tetapnya sehingga laba pemegang saham juga meningkat. Bagi kreditor, 

semakin tinggi leverage keuangan maka semakin tinggi pula tingkat resiko tak 

tertagihnya hutang.  

Hasil penelitian Nur & Priantinah (2012), Samsiyah (2014) dan Rizki 

(2014) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara leverage dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

mengartikan bahwa besar kecilnya leverage suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi luas tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1b : leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
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3.2.3 Ukuran perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan dalam menentukan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan berhubungan dengan 

keterlibatan performa sosial yang lebih baik. Perusahaan-perusahaan besar 

pada umumnya lebih aktif di dalam inisiatif dan publikasi performa sosial 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil karena perushaan besar 

akan menghadapi risiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil.  

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran besar diharapkan akan memberikan 

pengungkapan sukarela yang lebih luas dalam laporan tahunan perusahaan. 

Dikaitkan dengan teori agensi, semakin besar ukuran suatu perusahaan maka 

semakin besar pula biaya keagenan yang muncul dan untuk mengurangi biaya 

keagenan tersebut perusahaan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih 

luas. Disamping itu perusahaan yang lebih besar lebih banyak disoroti 

masyarakat sehingga pengungkapan yang luas adalah wujud tanggung jawab 

dari perusahaan (Sembiring, 2005). 

Hasil penelitian Primadewi & Mertha (2012), Rizki (2014) dan Kuzey & 

Uyar (2016) membuktikan bahwa adanya pengaruh antara ukuran perusahaan 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. 

Semakin  besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin luas tanggung 

jawab sosial yang harus diungkapkan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, 

maka diajukkan hipotesis sebagai berikut:  

H1c: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial  
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3.2.4 Likuiditas dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Rasio likuiditas digunakan sebagai alat untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas 

mencerminkan kesehatan suatu perusahaan. Kesehatan perusahaan yang 

ditunjukkan dengan likuiditas yang tinggi, kemungkinan akan lebih banyak 

mengungkapkan informasi mengenai aktivitas sosialnya dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki likuiditas rendah. Hal ini didasarkan pada kuatnya 

keuangan suatu perusahaan yang akan cenderung memberikan informasi lebih 

luas daripada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang lemah. Hal ini 

sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

likuiditas tinggi lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial dibanding perusahaan dengan likuiditas rendah, sehingga akan 

memberi sinyal bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.  

Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menandakan 

kemampuan yang besar untuk membayar kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya dengan tepat waktu. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi akan 

menciptakan image yang kuat dan positif dimata stakeholder-nya. Stakeholder 

tentunya akan semakin berpihak dan memberikan dukungan pada perusahaan-

perusahaan yang memiliki image yang semakin baik (Suryono & Prastiwi, 2011). 

Upaya-upaya yang dapat ditempuh perusahaan untuk membentuk dan 

memperkuat image-nya adalah melalui pembuatan laporan-laporan tambahan. 

Salah satu upaya pengungkapan yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah 

melalui pembuatan laporan mengenai aktivitas sosial yang dilakukan 

perusahaan, sebagai aksi perusahaan untuk mendapatkan dukungan dari para 

stakeholder-nya. 

Perusahaan yang dapat dengan segera memenuhi kewajiban 

keuangannya berarti menandakan memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja 
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keuangan yang baik sering diidentikkan dengan pelaksanaan pengungkapan 

informasi lebih lengkap yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang 

mampu memenuhi kewajiban keuangannya tepat waktu, berarti perusahaan 

tersebut dalam keadaan likuid dan mempunyai aktiva lancar lebih besar daripada 

hutang lancar. Sehingga, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi 

akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih sebagai instrumennya 

untuk meyakinkan para stakeholder-nya. 

Hasil penelitian Sutomo (2004) dan Laksmitaningrum (2013) 

membuktikan bahwa adanya pengaruh antara likuiditas dengan tanggung jawab 

sosial yang diungkapkan perusahaan. Hal ini mengartikan bahwa tinggi atau 

rendahnya tingkat likuiditas perusahaan mempengaruhi tanggung jawab sosial 

yang diungkapkan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukkan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1d: likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial  

 

3.2.5 Growth dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu pertimbangan para 

investor dalam menanamkan investasinya. Perusahaan yang memiliki 

kesempatan tumbuh yang tinggi diharapkan akan memberikan profitabilitas yang 

tinggi di masa depan, diharapkan laba lebih persisten, sehingga dapat menarik 

investor untuk berinvetasi di perusahaan. Jika di kaitkan dengan stakeholder 

theory, perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapat banyak sorotan 

sehingga diprediksi perusahaan yang mempunyai kesempatan pertumbuhan 

yang lebih tinggi cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan termasuk 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Sari , 2012).   

Perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang baik secara konsep 

ekonomi akan dapat menjamin keberlangsungan kegiatan ekonominya. 
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Keberlangsungan ini merupakan hal yang dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya dengan 

maksimal daripada perusahaan dengan pertumbuhan yang kurang baik. Oleh 

karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan yang lebih 

terkait dengan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan guna 

memperlihatkan keunggulan perusahaan yang mampu bertumbuh sehingga 

mampu menghadapi persaingan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan respon 

yang positif dari pemegang kepentingan.  

Hasil penelitian Nuraeni (2014) dan Munsaidah et al (2016) membuktikan 

bahwa growth  berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial yang diungkapkan 

perusahaan. Hal ini mengartikan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat 

pertumbuhan perusahaan mempengaruhi luas tanggung jawab sosial yang 

diungkapkan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1e: growth berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial  

 

3.2.6 Kepemilikan Publik dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Stakeholder theory menjelaskan bahwa stakeholder merupakan pihak 

baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat 

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung 

oleh perusahaan (Leung Luk et al, 2015). Praktik pengungkapan aktivitas sosial 

berperan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup dan beroperasi di 

lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, pemegang saham publik membutuhkan 

informasi terkait aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas dampak operasi 

perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi 

melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan 
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maupun di laporan keberlanjutan. Jika demikian, dengan adanya kepemilikan 

saham oleh publik diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan yang lebih luas mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan.  

Menurut teori legitimasi, apabila perusahaan ingin going concern maka 

perusahaan memerlukan penerimaan dari masyarakat yang bisa didapatkan 

melalui kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. 

Pengungkapan tanguung jawab sosial dapat digunakan perusahaan sbagai 

bentuk komunikasi kepadaa pemegang saham publik. Apabila perusahaan 

memiliki proporsi kepemilikan publik yang besar, maka perusahaan perlu 

memperoleh penerimaan lebih besar sehingga perusahaan harus lebih luas 

dalam mengungkapan tanggung jawab sosial (Reverte, 2009). 

Perusahaan yang didominasi kepemilikan publik cenderung 

mengungkapkan informasi tambahan karena banyaknya pihak yang 

membutuhkan informasi secara rinci mengenai perusahaan dan banyaknya 

tekanan dari para investor untuk perusahaan dapat mewujudkan akuntabilitas 

dalam bentuk pengungkapan informasi. Selain itu, perusahaan yang memikiki 

kepemilikan publik yang besar menunjukkan perusahaan tersebut memiliki 

kredibilitas yang tinggi dimata masyarakat dalam memberikan imbalan (deviden) 

yang layak dan dianggap mampu broperasi secara terus menerus (going 

concern) sehingga cenderung akan melakukan pngungkapan informasi sosial 

lebih luas. Perusahaan yang memiliki porsi kepemilikan saham publik lebih luas 

akan cenderung mengungkapkan informasi sosial lebih banyak karena dinilai 

memiliki tanggung jawab secara moral kpada masyarakat (Badjuri, 2011).  

Hasil penelitian Lamia et al (2014) dan Rahmayanty (2015) membuktikan 

bahwa adanya pengaruh kepemilikan saham publik dengan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi atau rendahnya 
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kepemilikan saham publik mempengaruhi luas ptanggung jawab sosial yang 

diungkapkan perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukkan hipotesis 

sebagai berikut:  

H6f: kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial  

 

3.2.7 Dewan Komisaris Independen dan Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

 Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang 

bukan merupakan anggota manajemen perusahaan, yang tidak memiliki 

hubungan baik dengan pemegang saham mayoritas, direktur maupun anggota 

komisaris lainnya (Surya & Yustiavandana, 2008). Dewan komisaris independen 

hadir karena adanya tuntutan dari pemegang saham minoritas dan masyarakat 

agar dewan komisaris  tidak  berisikan anggota yang memiliki hubungan dengan 

pemegang saham  mayoritas sehingga diharapkan  pengawasan yang dilakukan 

kepada dewan direksi menjadi lebih objektif (Kurniawan, 2012: 29).   

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi 

untuk kepentingan perusahaan saja tetapi perusahaan harus memberikan 

manfaat terhadap stakeholder-nya, dewan komisaris independen akan 

melakukan pengawasan dan mengarahkan direksi untuk membuat perusahaan 

memberikan manfaat terhadap stakeholder-nya sebagai bagian yang 

mempengaruhi perusahaan. Dalam hal ini pengungkapan Corporate social 

responsibility adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap stakeholder. 

Semakin banyak dewan komisaris independen maka semakin mudah dalam 

pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.  



35 
 

 Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat bersikap 

netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Pelaksanaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan sebagai salah satu 

upaya untuk memenuhi kepentingan stakeholders. Semakin besar komposisi 

dewan komisaris independen dalam struktur dewan diharapkan dapat 

mendorong untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih 

luas.   

Hasil penelitian Laksmitaningrum (2013), Primadewi & Mertha (2012) 

membuktikan bahwa adanya pengaruh antara dewan komisaris dengan  

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa tinggi 

atau rendahnya ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi luas tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukkan hipotesis sebagai berikut:  

H1g: dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial  

 

3.2.8 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan nilai perusahaan 

Selain melakukan pengungkapan laporan keuangan yang diwajibkan, 

perusahaan juga harus melakukan pengungkapan yang sifatnya sukarela. Teori 

legitimasi menyarankan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh msyarakat. Penerimaan dari masyarakat 

diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Stakeholder theory 

berpandangan bahwa perusahaan harus melakukan pengungkapan sosial 

sebagai salah satu tanggung jawab kepada para stakeholder. Melalui 

pengungkapan tanggung jawab sosial, pasar akan memberikan apresiasi positif 

yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan. Peningkatan ini 

akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat. 
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Pengungkapan tanggung jawab sosial akan dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan apabila terdapat material public information dari pengungkapan 

tanggung jawab sosial tersebut, maka pasar atau investor akan bereaksi setelah 

pengumuman tersebut diterima. Reaksi tersebut dapat terlihat dari pergerakan 

harga saham perusahaan, apabila terjadi peningkatan harga saham setelah 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diterbitkan di dalam laporan 

tahunan atau laporan keberlanjutan perusahaan, maka terdapat pengaruh dari 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan (William, 2012).  

Hasil penelitian Kuzey & Uyar (2016), Ardiyanto & Haryanto (2017) 

memberikan bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan, artinya semakin banyak perusahaan mengungkapkan 

item pengungkapan sosialnya dan semakin bagus kualitas pengungkapannya, 

maka akan semakin tinggi nilai perusahaannya. Berdasarkan uraian diatas, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2: pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan  
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Desain Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dalam lingkup paradigma positivis dimana 

paradigma ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran secara 

kuantitatif atas variabel penelitian dan menggunakan prosedur statistika untuk 

menganalisis data. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis faktor penentu dari pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

dampaknya terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong 

dalam penelitian explanatory. Penelitian explanatory betujuan untuk  mengetahui 

bagaimana suatu variabel dapat menjelaskan atau mempengaruhi variabel 

lainnya (Cooper & Schindler, 2013). 

 

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang 

telah terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2013-2016. Metode 

purposive sampling menjadi metode pengambilan sampel dalam penelitian ini, 

dengan kriteria yang ditetapkan sebagai berikut: 

1. Perusahaan pertambangan yang telah mempublikasikan informasi 

mengenai tanggung jawab sosialnya baik secara terpisah maupun 

tergabung dengan laporan tahunan (annual report) secara terus menerus 

selama periode 2013-2016.  

2. Perusahaan yang memperoleh laba selama periode 2013-2016. 
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4.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai metode 

pengumpulan data. Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk 

memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen 

yang ada yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Metode tersebut 

dilakukan dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan data-data yang 

terdapat pada laporan tahunan (Annual Report) dan laporan keberlanjutan 

(Sustainability Report) selama tahun 2013-2016. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yang didapatkan secara tidak langsung melalui data yang 

dikumpulkan atau dipublikasikan oleh orang lain. Data didapatkan dari data 

laporan tahunan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id dan 

laporan keberlanjutan yang bersumber dari website resmi perusahaan.  

 

4.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Variabel-variabel harus didefinisikan secara naratif maupun operasional 

untuk memperoleh makna dan pengukuran yang jelas. Definisi operasional 

menjelaskan karakteristik suatu objek penelitian kedalam elemen yang dapat di 

observasi, sehingga konsep tersebut dapat diukur dan dioperasionalkan di dalam 

penelitian (Jogiyanto, 2014). Dalam penelitian ini terdiri dari 7 variabel 

independen dan 2 variabel dependen.  

 

4.4.1 Variabel Dependen  

 Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel utama yang 

menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi dan merupakan perhatian utama 

peneliti (Sekaran, 2001).  

 

 

http://www.idx.co.id/
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4.4.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

 Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu, praktik pengungkapan 

tanggung jawab sosial oleh suatu perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab 

sosial merupakan suatu dialog antara stakeholder dan perusahaan yang memiliki 

ketertarikan terhadap kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan, yang 

dilakukan untuk menunjukkan kepada stakeholder mengenai aktivitas sosial apa 

yang telah dilakukan perusahaan (Lu & Abeysekara, 2014). Definisi lain 

pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebuah proses pengkomunikasian 

mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan 

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat 

secara keseluruhan (Hackston dan Milne, 1996). 

 Pengukuran tanggung jawab sosial dilakukan dengan menghitung total 

item kategori tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan. Peneliti 

akan memberi skor 1 jika perusahaan mengungkapkan semua indikator dalam 

setiap aspek pengungkapan dan peneliti akan membagi skor 1 dengan jumlah 

indikator dalam setiap aspek jika perusahaan hanya mengungkapkan beberapa 

indikator saja dalam satu aspek.  

 Setelah dilakukan pemberian skor pada seluruh item, skor tersebut 

kemudian dijumlahkan untuk memperoleh total skor untuk setiap perusahaan. 

Formula untuk menghitung CSRD adalah sebagai berikut:  

𝐶𝑆𝑅𝐷 =  
𝑛

𝑘
 

Keterangan :  

CSRD  = Corporate Socisl Responsibility Disclosure  

n = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan  

k = Jumlah item yang diharapkan 
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4.4.1.2 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai penilaian yang dilakukan 

investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber 

daya yang dimilikinya. Nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu 

menjadi alat monitoring yang efektif (Gunawan dan Utami, 2008). Untuk 

mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer keuangan akan 

melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan sehingga kemakmuran (kesejahteraan) pemilik atau pemegang 

saham dapat tercapai (Husnan, 2001). Nilai perusahaan dapat menggambarkan 

keadaan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan maka semakin baik pula 

calon investor memandang perusahaan. 

 Dalam penelitian ini, nilai sebuah perusahaan diukur dengan Tobin’s 

Q. Tobin’s q adalah rasio dari nilai pasar aset yang dimiliki perusahaan terhadap 

replacement cost (Fiakas, 2005). Nilai pasar aset diukur dengan nilai pasar, 

berdasarkan jumlah saham yang beredar serta hutang sedangkan replacement 

cost dinilai dari aset perusahaan itu sendiri. Dijelaskan pula, insentif untuk modal 

investasi baru akan tinggi ketika surat berharga atau saham menghasilkan 

keuntungan di masa yang akan datang. Keuntungan tersebut dinilai dari harga 

jual yang lebih tinggi di masa depan dibandingkan dengan biaya investasinya 

(Fiakas, 2005). 

 Nilai Tobin’s Q mendeskripsikan kondisi peluang investasi dari sebuah 

perusahaan atau potensi pertumbuhan perusahaan (Tobin, 1969). Penelitian nilai 

perusahaan dengan menggunakan Tobin’s Q telah banyak digunakan 

dipenelitian sebelumnya, diantaranya penelitian oleh Suhartati et.al (2011); 

Nurhayati (2012);  Sudiyatno dan Puspitasari (2010). Tobin’s q dapat dihitung 

dengan formulasi rumus sebagai berikut:  
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𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 (𝑀𝑉𝑆) + 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝐴 
 

Keterangan :  

MVS = Harga penutupan saham akhir tahun x jumlah saham yang beredar  

Debt = total utang perusahaan  

TA = total aset perusahaan  

 

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

undervalued yang mengartikan bahwa manajemen dalam melakukan 

pengelolaan aset perusahaan mengalami kegagalan sehingga pertumbuhan 

investasi rendah. Ketika nilai Tobin’s q = 1 menjelaskan bahwa saham dalam 

kondisi average yang mengartikan bahwa manajemen dalam melakukan 

pengelolaan aset perusahaan mengalami stagnan sehingga potensi 

pertumbuhan investasi tidak berkembang. Ketika nilai Tobin’s q > 1 menjelaskan 

bahwa saham dalam kondisi overvalued yang mengartikan bahwa manajemen 

dalam melakukan pengelolaan aset perusahaan telah berhasil sehingga potensi 

pertumbuhan investasi tinggi.  

 Melalui Tobin’s Q, pengertian investor akan menjadi lebih luas. Sebuah 

perusahaan sebagai entitas ekonomi yang tidak hanya menggunakan ekuitasnya  

untuk mendanai kegiatan operasional, tetapi juga dari sumber lain seperti 

hutang, baik hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Oleh sebab 

itu, nilai perusahaan tidak hanya dinilai dari investor ekuitas saja, namun juga 

dari kreditur. Ketika pinjaman yang diberikan oleh kreditur semakin besar, maka 

dapat diartikan bahwa kepercayaan yang diberikan semakin tinggi. Dengan kata 

lain, perusahaan memiliki nilai pasar yang lebih besar lagi. 
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4.4.2 Variabel Independen  

 Variabel independen (Variabel Bebas) merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat (dependen) baik secara positif maupun negatif 

(Sekaran, 2001).  

 

4.4.2.1 Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba dan sejauhmana keefektifan perusahaan dalam mengelola perusahaan 

(Munawir, 2002). Dalam penelitian variabel profitabilitas ini diukur dengan 

menggunakan Return On Asset. Return On Asset adalah perbandingan laba 

bersih setelah pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengembalian 

investasi total. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui 

profitabilitas suatu perusahaan. Return On Asset adalah ukuran efektifitas dari 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari memanfaatkan aset yang 

dimiliki. Apabila hasil dari perhitungan Return On Asset adalah positif, maka 

perusahaan dapat memberikan kontribusi laba dari keseluruhan penggunaan 

aset perusahaaan, sedangkan jika Return On Asset adalah negatif  maka 

perusahaan tidak dapat memberikan kontribusi laba dari keseluruhan 

penggunaan aset perusahaan (Anjarwati et al, 2016). Adapun pengukurannya 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
laba bersih

total aset
 

 

4.4.2.2 Leverage  

Leverage adalah ukuran kemampuan dari perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka panjang. Perusahaan yang memiliki jumlah utangnya lebih 

besar dibandingkan dengan total asetnya adalah perusahaan yang tidak 
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solvabel. Rasio yang tinggi mengindikasikan perusahaan menggunakan utang 

yang tinggi (Hanafi, 2008: 40). Rasio yang digunakan untuk mengukur leverage 

dalam penlitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER). 

 Debt to Equity Ratio merupakan proporsi utang terhadap ekuitas 

pemegang saham. Digunakan Debt to Equity Ratio karena rasio ini 

menggambarkan keseimbangan antara utang perusahaan dengan modal sendiri 

(Sutrisno, 2003: 249). Informasi Debt to Equity Ratio akan dapat digunakan 

sebagai oleh pihak eksternal, khususnya kreditur dan investor dalam mengukur 

kinerja perusahaan. Rasio tersebut digunakan dalam memberikan gambaran dan 

penjelasan mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat 

dilihat tingkat risiko tak tertagihnya utang. Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
total utang

total ekuitas
 

 

4.4.2.3 Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan tingkat identifikasi besar atau kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat dinilai dari jumlah nilai aset, jumlah penjualan, 

kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan lainnya. Semakin besar nilai-nilai 

tersebut maka, semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar aset 

perusahaan maka, semakin banyak modal yang ditanamkan. Kemudian, semakin 

banyak penjualan maka, semakin banyak pula perputaran uang. Semakin besar 

kapitalisasi pasar maka, semakin besar pula perusahaan dikenal dalam 

masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan total aset sebagai skala 

pengukurannya. Ukuran perusahaan yang diukur dengan jumlah aset akan 

diubah dalam logaritma agar menyamakan dengan variabel lain. Hal ini 

dikarenakan nilai dari jumlah aset perusahaan relatif besar dibandingkan dengan 
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variabel lain dalam penelitian ini. Adapun pengukurannya dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan = log  (total aset) 

 

4.4.2.4 Likuiditas  

 Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnnya 

dari sebuah perusahaan dengan hutang lancarnya. Likuiditas merupakan 

indikator mengenai kemampuan entitas untuk membayar semua liabilitas 

finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar 

yang tersedia (Kamil dan Herusetra, 2012). Rasio likuiditas yang paling umum 

digunakan adalah rasio lancar (current ratio), yaitu dengan membagi aset lancar 

dengan kewajiban lancar. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
aset lancar

hutang lancar
 

 

4.4.2.5 Growth 

 Growth perusahaan menggambarkan prestasi pertumbuhan 

pendapatan atau penjualan dari tahun ke tahun (Harahap, 2010). Pertumbuhan 

perusahaan mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi 

secara umum (Fahmi, 2012). Pada penelitian ini, growth perusahaan diukur 

dengan menggunakan pertumbuhan penjualan perusahaan. Pertumbuhan 

penjualan (Growth) menggambarkan manifestasi dari keberhasilan investasi 

pada periode masa lalu dan dapat dijadikan dasar prediksi pertumbuhan masa 

mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan serta daya 
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saing dari perusahaan dalam suatu industri. Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
penjualan t − penjualan t−1

penjualan t−1
 

Keterangan:  

Penjualan t  = penjualan bersih (net sales) dari periode tahun berjalan  

Penjualan t-1  = penjualan bersih (net sales) dari periode tahun sebelumnya 

 

4.4.2.6 Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik merupakan presentasi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak luar. Kepemilikan saham publik umumnya dapat bertindak 

sebagai pihak yang mengawasi perusahaan. Nilai saham publik dapat diukur 

dengan rasio dari jumlah kepemilikan lembar saham yang dimiliki publik terhadap 

total saham perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar 

mengindikasikan kemampuan publik dalam mengawasi manajemen. Semakin 

besar kepemilikan publik maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan 

dan diharapkan juga dapat mencegah manajemen melakukan pemborosan.  

kepemilikan saham publik =  
Jumlah kepemilikan lembar saham publik

total lembar saham perusahaan 
 

 

4.4.2.7 Dewan komisaris independen 

 Dewan komisaris independen merupakan komisaris yang bukan 

merupakan anggota manajemen perusahaan, yang tidak memiliki hubungan baik 

dengan pemegang saham mayoritas, direktur maupun anggota komisaris lainnya 

(Surya & Yustiavandana, 2008). Komisaris independen hadir karena adanya 

tuntutan dari pemegang saham minoritas dan masyarakat agar dewan komisaris  

tidak  berisikan anggota yang memiliki hubungan dengan pemegang saham  
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mayoritas sehingga diharapkan  pengawasan yang dilakukan kepada dewan 

direksi menjadi lebih objektif (Kurniawan, 2012: 29). 

komisaris independen =  
jumlah komisaris independen

jumlah seluruh komisaris
 

 
Tabel 4.1 

Ringkasan Definisi Operasional Variabel 
No Variabel Definisi Operasional  Alat Ukur 

1 
Tanggung 

jawab sosial 

Pengungkapan tanggung jawab sosial 
merupakan suatu dialog antara 
stakeholder dan perusahaan yang 
dilakukan untuk menunjukkan kepada 
stakeholder mengenai aktivitas sosial 
yang telah dilakukan perusahaan. 

 𝐶𝑆𝑅𝐷

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

2 
Nilai 

Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat diartikan 
sebagai penilaian yang dilakukan 
investor terhadap tingkat keberhasilan 
perusahaan dalam mengelola sumber 
daya yang dimilikinya.  

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =  
𝑀𝑉𝑆 + 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡  
 

 

3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba 
dan sejauhmana keefektifan 
perusahaan dalam mengelola 
perusahaan. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

4 Leverage 
Leverage adalah ukuran kemampuan 
dari perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban jangka panjang 

𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
total utang

total ekuitas
 

5 
Ukuran 

perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan tingkat 
identifikasi besar atau kecilnya suatu 
perusahaan yang dapat dinilai dari 
jumlah nilai aktiva, jumlah penjualan, 
kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja 
dan lainnya. 

 
Ukuran perusahaan = log  (total aset) 

 

6 Likuiditas 

Likuiditas merupakan indikator 
mengenai kemampuan entitas untuk 
membayar semua liabilitas finansial 
jangka pendek pada saat jatuh tempo 
dengan menggunakan aset lancar 
yang tersedia. 

 

𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
aset lancar

hutang lancar
 

 

7 Growth 
Growth perusahaan menggambarkan 
prestasi pertumbuhan pendapatan atau 
penjualan dari tahun ke tahun 

𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
penjualan t −  penjualan t−1

penjualan t−1

 

 

8 
Kepemilikan 

publik 

Kepemilikan publik merupakan 
presentasi kepemilikan saham yang 
dimiliki oleh pihak luar (outsider 
ownership). 

Jumlah kepemilikan lembar saham publik

total lembar saham perusahaan 
 

9 
Dewan  

Komisaris 
independen 

Komisaris independen merupakan 
komisaris yang bukan merupakan 
aggota manajemen perusahaan, yang 
tidak memiliki hubungan baik dengan 
pemegang saham mayoritas, direktur, 
maupun anggota komisaris lainnya. 

jumlah komisaris independen

jumlah seluruh komisaris
 

 



47 
 

4.3 Metode Analisis Data 

Metode dan analisis data bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data 

yang terkumpul, menyajikan secara sistematik, kemudian mengolah, menafsirkan 

dan memaknai data tersebut. Analisis data merupakan upaya pemecahan 

permasalahan penelitian untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang 

diteliti (Sekaran, 2006). Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis 

dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi dengan menggunakan aplikasi software 

SPSS versi 18.  

 

4.4 Uji Statistik Deskriptif  

 Analisis statistik deskriptif data digunakan untuk mengetahui karakteristik 

variabel yang diukur dari sejumlah indikator. Teknik yang digunakan adalah 

dengan menyajikan nilai-nilai rerata (means), nilai maksimum, nilai minimum dan 

standar deviasi dari setiap variabel yang digunakan dalam model penelitian. Di 

dalam analisis deskriptif akan dapat diketahui karakteristik dan kewajaran dari 

masing-masing variabel penelitian.  

 

4.5 Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik adalah syarat utama dalam 

melakuan analisis regresi. Metode regresi mensyaratkan bahwa data yang diolah 

harus bebas dari bias dan diharapkan data tersebut memiliki tingkat validitas 

maupun tingkat reliabilitas yang tinggi sehingga menghasilkan hasil yang baik. Uji 

asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, 

dan uji autokorelasi. 
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4.5.1 Uji Normalitas  

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

apakah di dalam model regresi residual memiliki distribusi normal. Analisis grafik 

dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) digunakan untuk 

mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak. Berikut ini merupakan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S):  

1) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) < 0,05 artinya data residual tidak 

berdistribusi normal.  

2) Jika nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05 artinya data residual berdistribusi 

normal. 

 

4.5.2 Uji Multikolinieritas  

Pada uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan menguji apakah model 

regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 

baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel independen. Untuk itu ada 

atau tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat deteksi melalui 

nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Pada umumnya nilai cut off 

yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10. 

 

4.5.3 Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji model regresi 

apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

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

heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan 
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menggunakan grafik scatterplot. Dasar analisis yang digunakan untuk mengambil 

keputusan, sebagai berikut: 

1) Ketika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik dan membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), artinya telah 

terjadi heterokedastisitas.  

2) Ketika tidak ada pola yang jelas, seperti titik–titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, artinya tidak terjadi heterokedastisitas.  

 

4.5.4 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji dalam model 

regresi linear apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t–1 atau periode sebelumnya. 

Autokorelasi disebabkan oleh observasi yang berurutan sepanjang waktu dan  

berkaitan satu sama lain. Untuk mendeteksi hal tersebut dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). Berikut merupakan dasar 

pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 4.2 
Durbin-Watson (DW - Test) 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokolerasi positif 
Tidak ada autokolerasi positif  
Tidak ada kolerasi negatif  
Tidak ada kolerasi negatif  
Tidak ada autokolerasi positif atau negatif  

Tolak 
Tidak Ada Keputusan 

Tolak 
Tidak Ada Keputusan 

Tidak di tolak 

0 < d < dl 
dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < 4 
4 – du ≤ d ≤ - dl 
Du < d < 4 – du 

 

4.6 Analisis Regresi  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk melakukan analisis 

adalah analisis regresi untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen.  



50 
 

1. Persamaan pertama menggunakan analisis regresi berganda untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Model persamaaan regresi berganda dalam penelitian ini sebagai 

berikut:  

 Y1= αi + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 +β5x5 + β6x6 + β7x7 + e 

Keterangan : 

 Y1 : pengungkapan tanggung jawab sosial  

 α : konstanta 

 β1, β2,... : koefisien regresi 

 x1 : profitabilitas 

 x2 : leverage 

 x3 : ukuran Perusahaan 

 x4 : likuiditas 

 x5 : growth  

 x6  : kepemilikan publik 

 x7 : dewan komisaris independen 

 e : error term (kesalahan penganggu) 

2. Persamaan kedua menggunakan analisis regresi sederhana untuk 

menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai 

perusahaan. Persamaan regresi linear dalam penelitian ini adalah:  

Y2 = α + βiCSRD + e 

Keterangan :  

Y2  : Nilai perusahaan 

α  : Konstanta  

β  : Koefisien regresi  

CSRD  : Corporate Social Responsibility Disclosure 

E  : kesalahan penganggu (error term) 
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4.7 Pengujian Hipotesis  

 Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variabel 

dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Tujuannya adalah untuk 

memperkirakan dan/atau memprediksi rata-rata dari populasi atau nilai rata-rata 

dari variabel dependen berdasarkan nilai dari variabel yang diketahui. Ketepatan 

dari fungsi regresi sampel dalam mengestimasi nilai aktual dapat dilihat dari nilai 

goodness of fit. Setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai F 

dan nilai t. Perhitungan statistik dikatakan signifikan ketika nilai uji statistiknya 

berada pada daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya, disebut tidak 

signifikan ketika nilai uji statistiknya berada pada daerah dimana H0 diterima 

(Ghozali, 2007). 

 

4.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menjelaskan variasi dari variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

yaitu, antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil memiliki arti bahwa, kemampuan 

variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Jika 

nilai yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen dapat 

memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi 

variabel dependen. 

 

4.7.2 Uji Statistik F 

Uji statistik F ini, menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang 

berada dalam model memiliki pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini dilakukan menggunakan signifikansi 0,05. Ketika nilai 

signifikansi f < 0,05 mengartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

semua variabel independen terhadap variabel dependen. Ketika nilai signifikansi 
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f > 0,05 mengartikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

4.7.3  Uji Statsitik t 

Uji statistik t ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh variabel 

independen secara individual menerangkan variasi. Pengujian ini dilakukan 

dengan menggunakan signifikansi 0,05. Ketika nilai signifikansi yang dihasilkan t 

< 0,05 artinya adalah terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel 

independen terhadap variabel dependen. Ketika nilai signifikansi yang dihasilkan 

t > 0,05 artinya adalah tidak terdapat pengaruh antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen.   
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1   Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

pertambangan yang listing di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada tahun 2013-2016. 

Jumlah perusahaan yang listing selama 2013-2016 adalah sebanyak 35 

perusahaan. Metode purposive sampling merupakan metode pengambilan 

sampel yang digunakan oleh peneliti dimana terdapat beberapa kriteria yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan kriteria penetapan sampel diperoleh jumlah 

sampel sebanyak 16 perusahaan, sehingga data terobservasi yang diperoleh 

selama 4 tahun pengamatan sebanyak 64 observasi dengan rincian sebagai 

berikut:  

Tabel 5.1 
Prosedur Penetapan Sampel 

Keterangan 
Tidak 

memenuhi 
kriteria 

Jumlah 

Perusahaan pertambangan yang listing di BEI 

tahun 2013-2016 
 35 

Perusahaan yang memperoleh laba selama 
periode 2013-2016. 

(19) 16 

Jumlah sampel perusahaan selama periode 
2013-2016 

 64 

  

5.2   Statistik Deskriptif  

Deskriptif data bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai 

karakteristik data penelitian. Untuk variabel numerik dilakukan statistik deskriptif 

berupa nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi. Tabel 

5.2 berikut ini menyajikan statistik deskriptiff variabel profitabilitas, leverage, 

ukuran perusahaan, likuiditas, growth, kepemilikan publik, dewan komisaris 

independen, pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan.  
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Tabel 5.2 
Hasil analisis statistik deksriptif variabel penelitian 

Variabel N Minimum Maksimum Mean Standar 
Deviasi 

Profitabilitas 64 0.000 0.181 0.072 0.054 

Leverage 64 0.145 0.907 0.431 0.167 

Ukuran perusahaan 64 11.514 13.943 12.676 0.574 

Likuiditas 64 0.307 4.298 1.897 1.026 

Growth  64 -3.937 1.971 -0.107 0.668 

Kepemilikan publik 64 0.025 0.535 0.260 1.137 

Komisaris independen 64 0.200 0.667 0.398 0.104 

Pengungkapan CSR 64 0.029 0.629 0.202 0.138 

Nilai perusahaan  64 0.283 1.992 0.945 0.409 

 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

profitabilitas adalah 0.072 dengan standar deviasi sebesar 0.054. Nilai 

maksimum sebesar 0.181 dan nilai minimum sebesar 0.000. Perusahaan 

pertambangan yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi adalah PT. Indo 

Tambang Raya Megah (ITMG) di tahun 2014. Perusahaan pertambangan yang 

memiliki tingkat profitabilitas terendah adalah PT. Surya Esa Perkasa (ESSA) di 

tahun 2016.  

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata leverage 

adalah 0.431 dengan standar deviasi sebesar 0.167. Nilai maksimum sebesar 

0.907 dan nilai minimum sebesar 0.145. Perusahaan pertambangan yang 

memiliki tingkat leverage tertinggi adalah PT. J Resources Asia Pasifik (PSAB) di 

tahun 2016. Perusahaan pertambangan yang memiliki tingkat leverage terendah 

adalah PT. Resources Alam Indonesia (KKGI) di tahun 2016.  

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata total aset 

yang merupakan alat untuk mengukur ukuran perusahaan adalah sebesar 

12.676 dengan standar deviasi sebesar 0.574. Nilai maksimum sebesar 13.943 

dan nilai minimum sebesar 11.514. Perusahaan pertambangan yang memiliki 

total aset tertinggi adalah PT. Adaro Energy (ADRO) di tahun 2016. Perusahaan 
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pertambangan yang memiliki total aset terendah adalah PT. Citatah (CTTH) di 

tahun 2013. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata likuiditas 

adalah sebesar 1.897 dengan standar deviasi sebesar 1.026. Nilai maksimum 

sebesar 4.298 dan nilai minimum sebesar 0.307. Perusahaan pertambangan 

yang memiliki tingkat likuiditas tertinggi adalah PT. Samindo Resources (MYOH) 

di tahun 2016. Perusahaan pertambangan yang memiliki tingkat likuiditas 

terendah adalah PT. J Resources Asia Pasifik (PSAB) di tahun 2015. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata growth 

adalah sebesar  -0.1073 dengan standar deviasi sebesar 0.668. Nilai maksimum 

sebesar 1.971 dan nilai minimum sebesar -3.937. Perusahaan pertambangan 

yang memiliki tingkat growth tertinggi adalah PT.  J Resources Asia Pasifik 

(PSAB) di tahun 2014. Perusahaan pertambangan yang memiliki tingkat growth 

terendah adalah PT. Toba Bara Sejahtera (TOBA) di tahun 2015. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

kepemilikan publik adalah sebesar 0.260 dengan standar deviasi sebesar 1.137. 

Nilai maksimum sebesar 0.535 dan nilai minimum sebesar 0.025. Perusahaan 

pertambangan yang memiliki kepemilikan publik tertinggi adalah PT. Bara 

Sukses Multi  Sarana  (BSSR) di tahun 2013. Perusahaan pertambangan yang 

memiliki kepemilikan publik  terendah adalah PT. Toba Bara Sejahtera (TOBA) di 

tahun 2014. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata ukuran 

dewan komisaris independen adalah sebesar 0.398 dengan standar deviasi 

sebesar 0.104. Nilai maksimum sebesar 0.667 dan nilai minimum sebesar 0.200. 

Perusahaan pertambangan yang memiliki ukuran dewan komisaris tertinggi 

adalah PT. Toba Bara Sejahtera (TOBA) di tahun 2014. Perusahaan 
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pertambangan yang memiliki ukuran dewan komisaris terendah adalah PT. 

Timah (TINS) di tahun 2014. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata 

pengungkapan tanggung jawab sosial adalah sebesar 0.202 dengan standar 

deviasi sebesar 0.138. Nilai maksimum sebesar 0.629 dan nilai minimum 

sebesar 0.029. Perusahaan pertambangan yang paling banyak mengungkapkan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam pengungkapan 

tanggung jawab sosial adalah PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) di 

tahun 2015. Perusahaan pertambangan yang paling sedikit melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam pengungkapan tanggung jawab 

sosial adalah PT. Vale Indonesia (INCO) di tahun 2016. 

Hasil analisis pada tabel 5.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata tobins q 

adalah sebesar 0.945, dengan standar deviasi sebesar 0.409. Nilai maksimum 

sebesar 1.992 dan nilai minimum sebesar 0.283. Perusahaan pertambangan 

yang memiliki nilai tobins q  tertinggi adalah PT. Golden Energy Mines (GEMS) di 

tahun 2014. Perusahaan pertambangan yang memiliki  nilai tobins q terendah 

adalah PT. Resources Alam Indonesia (KKGI) di tahun 2015. 

 

5.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

 Pengujian asumsi klasik ditujukan untuk menghindari adanya variabel 

pengganggu dalam persamaan regresi yang dapat mengganggu prediksi dari 

persamaan regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari:  

5.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Uji normalitas dapat 

dilihat dari uji statistik non parametrik Kolmogorov–Smirnov. Jika nilai Asymp.Sig. 
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(2-tailed) > 0,05 artinya data residual berdistribusi normal dan jika nilai 

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

Tabel 5.3 
Hasil pengujian normalitas kormogorov-smirnov 

Persamaan Signifikansi Alpha (5%) Keterangan 

 
Persamaan 1 
(pengaruh faktor penentu 
terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial) 
 

 
 

0.356 

 
 

0.05 

 
 

Berdistribusi normal 

 
Persamaan 2 
Pengaruh pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
terhadap nilai perusahaan 
 

 
 

0.223 

 
 

0.05 

 
 

Berdistribusi normal 

 

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan hasil uji normalitas untuk 

persamaan pertama, dengan menggunakan uji statistik kolmogorov-smirnov 

menunjukkan bahwa nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar  0.356 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa model regresi pada 

persamaan pertama memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas untuk 

persamaan kedua juga menunjukkan nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0.223 

dimana nilai tersebut  lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa 

model regresi pada persamaan kedua juga memiliki distribusi normal.  

 

5.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik yaitu tidak terjadi korelasi antara variabel-variabel 

independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas pada model 

regresi dapat dilihat dari besarnya nilai tolerance dan Variance Inflation Factor 
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(VIF). Nilai cut off biasanya digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF > 10. 

Tabel 5.4 
Hasil pengujian multikolinieritas 

Variabel 
Collinearity statistics 

Tolerance VIF 

Profitabilitas 
Leverage  
Ukuran perusahaan 
Likuiditas  
Growth  
kepemilikan publik 
komisaris independen  

0.847 
0.492 
0.873 
0.570 
0.865 
0.754 
0.674 

1.181 
2.030 
1.146 
1.755 
1.156 
1.327 
1.484 

 

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa model regresi bebas dari 

adanya multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai VIF 

lebih besar dari 10. Selain  itu, hasil perhitungan nilai tolerance dari setiap 

variabel independen juga tidak ada yang memiliki nilai kurang dari 0.10.  

 

5.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan menguji model regresi 

apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

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

heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan grafik scatterplot. 
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Gambar 5.1 

Hasil pengujian heterokedastisitas pesamaan 1 

 

Gambar 5.2 

Hasil pengujian heterokedastisitas pesamaan 2 

 

 Berdasarkan scatterplots gambar 5.1 dan 5.2 diatas terlihat bahwa titik-

titik tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, menyebar secara acak,  

serta tersebar baik di bawah maupun diatas angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini 

mengartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada kedua persamaan 

yang digunakan dalam penelitian.  
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5.3.4 Uji Autokolerasi  

 Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji dalam model 

regresi linear apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu dalam periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t–1 atau periode sebelumnya. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW-Test). 

Tabel 5.5 
Hasil Pengujian Autokolerasi 

 Nilai DW Persamaan 1 Nilai DW Persamaan 2 

DW Statistik  2.133 2.060 

DW Uper (tabel) 1.8443 1.6268 

4 – DW Uper (tabel) 2.1557 2.3732 

DW Lower (tabel) 1.3636 1.5635 

 

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 

untuk persamaan pertama adalah sebesar 2.133, sedangkan untuk nilai dU yang 

diperoleh dengan melihat tabel signifikan 5% dengan jumlah sampel (n) = 64 dan 

jumlah variabel independen (k’) = 7 maka diperoleh nilai dU sebesar 1.8443. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai DW lebih besar daripada nilai dU. Kemudian 

nilai DW juga menunjukkan kurang dari 4-dU (4 – 1.8443). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi.  

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) 

untuk persamaan kedua adalah sebesar 2.060, sedangkan untuk nilai dU yang 

diperoleh dengan melihat tabel signifikan 5% dengan jumlah sampel (n) = 64 dan 

jumlah variabel independen (k’) = 7 maka diperoleh nilai dU sebesar 1.6268. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai DW lebih besar daripada nilai dU. Kemudian 

nilai DW juga menunjukkan kurang dari 4-dU (4 – 1.6268). Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokolerasi.  

 



61 
 

5.3 Hasil Pengujian Hipotesis Tahap 1  

5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi (Ghazali, 2007). Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).  

Tabel 5.6 
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi dan Pengaruh Simultan persamaan 1 

Persamaan R Square F Sig 

Persamaan 1:  
faktor penentu (profitabilitas, leverage, 
ukuran perusahaan, likuiditas, growth, 

kepemilikan publik dan dewan komisaris 
independen) terhadap pengungkapan csr 

 
 

0.342 

 
 

4.158 

 
 

0.001 

 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, terlihat bahwa nilai R square  adalah 

sebesar 0,342. Karena skala untuk koefisien determinasi adalah nol dan satu, 

maka nilai dari 0,342 itu merupakan nilai yang kecil. Hal tersebut mengartikan 

bahwa profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, growth, kepemilikan 

publik dan dewan komisaris independen mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial hanya sebesar 0,342 atau 34,2%, sedangkan 65,8% 

dipengaruhi variabel lain yang tidak di amati dalam penelitian ini.  

 

5.4.2 Uji  F (F Test) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–

sama terhadap variabel independen. 

Berdasarkan tabel 5.6 diatas, F hitung sebesar 4.158 dengan probabilitas 

0.001. Nilai probabilitas yang ditunjukkan memiliki nilai lebih kecil dari tingkat 

signifikansi yang telah ditetapkan peneliti yaitu sebesar 5% atau 0.05. Hal ini 
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mengartikan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi 

pengungkapan tanggung jawab sosial atau dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

hanya berfungsi melengkapi hasil penelitian karena secara simultan variabel 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, growth, kepemilikan publik 

dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial.  

 

5.4.3 Uji t (t Test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh variabel 

independen secara individual menerangkan variasi. Uji statistik t dalam penelitian 

ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan 

diterima atau tidaknya penelitian dilihat dari nilai signifikansi uji t. Apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05, hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel 

independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

 Pada tabel 5.7 di bawah akan menunjukkan hasil uji t berdasarkan regresi 

linear berganda (persamaan pertama) dan tabel 5.10 menunjukkan hasil uji t 

berdasarkan regresi linear sederhana untuk persamaan kedua.  

Tabel 5.7 
Hasil pengujian regresi berganda 

Persamaan 1: Faktor Penentu terhadap Pengungkapan CSR 

Variabel Beta t Sig Keterangan 

Konstanta -1.345    

Profitabilitas  0.343 1.148 0.256 Ditolak 

Leverage -0.121 -0.955 0.344 Ditolak 

Ukuran perusahaan 0.115 4.151 0.000 Diterima 

Likuiditas  -0.007 -0.392 0.697 Ditolak 

Growth  0.007 0.278 0.782 Ditolak 

Kepemilikan publik 0.311 2.493 0.016 Diterima 

Komisaris independen 0.133 0.769 0.445 Ditolak 
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Persamaan regresi linear berganda yang didapatkan berdasarkan tabel 

5.7 diatas adalah sebagai berikut:  

 

Y1 = -1.345 + 0.343PROF – 0.121LEV + 0.115UP  – 0.007LIK + 0.007GROW 

+  0.311SK  + 0.133KOM + e 

 

Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel profitabilitas 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.256 di atas 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.343. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipotesis H1a yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan ditolak.  

 Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel leverage 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.344 di atas 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar -0.121. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipotesis H1b yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara leverage dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan ditolak. 

 Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.000 di bawah 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.115. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipotesis H1c yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan diterima. 
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  Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel likuiditas 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.697 di atas 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar -0.007. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipotesis H1d yang menyatakan adanya pengaruh antara 

likuiditas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan ditolak. 

  Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel growth 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.782 di atas 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.007. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa growth 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan 

demikian, hipotesis H1e yang menyatakan bahwa adanya pengaruh antara 

growth dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan ditolak. 

  Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel kepemilikan publik 

menunjukkan nilai sig t sebesar 0.016 di bawah 0.05 (α=5%) dengan koefisien 

regresi sebesar 0.311. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan bahwa 

kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dengan demikian, hipotesis H1f yang menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara kepemilikan publik dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan ditolak. 

  Berdasarkan tabel 5.7 diatas, hasil uji t untuk variabel dewan komisaris 

independen menunjukkan nilai sig t sebesar 0.445 di atas 0.05 (α=5%) dengan 

koefisien regresi sebesar 0.133. Berdasarkan nilai tersebut maka dikatakan 

bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hipotesis H1g yang menyatakan 
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bahwa adanya pengaruh antara dewan komisaris independen dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ditolak. 

 

5.5  Hasil Pengujian Hipotesis Tahap 2 

5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness-fit dari model 

regresi (Ghazali, 2007). Koefisien Determinasi (R2) mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).  

Tabel 5.8 
Hasil pengujian koefisien determinasi persamaan 2 

Model R Square F Sig 

Persamaan 2 : 
pengungkapan csr terhadap nilai perusahaan 
 

0.001 
 

0.052 
 

0.821 

 
 Berdasarkan tabel 5.8 diatas, terlihat bahwa nilai adjusted R square 

adalah sebesar 0.001 karena skala untuk koefisien determinasi adalah nol dan 

satu, maka nilai dari 0.001 itu merupakan nilai yang sangat kecil. Hal tersebut 

mengartikan bahwa kemampuan variabel pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan mempengaruhi nilai perusahaan hanya sebesar 0.001 atau 0.1%, 

sedangkan 99.9% dipengaruhi variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian 

ini.  

 

5.5.2 Uji  F (F Test) 

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau 

bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama–

sama terhadap variabel independen. 

Berdasarkan tabel 5.8 nilai F hitung sebesar 0.052 dengan nilai 

signifikansi 0.821. nilai signifikasi yang ditunjukkan memiliki nilai yang lebih besar 
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dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan peneliti yaitu sebesar 5% atau 0.05. 

hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak dapat digunakan untuk 

memprediksi nilai perusahaan.  

 

5.5.3 Uji t (t Test) 

 Uji statistik t pada dasarnya menggambarkan seberapa jauh variabel 

independen secara individual menerangkan variasi. Uji statistik t dalam penelitian 

ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan 

diterima atau tidaknya penelitian dilihat dari nilai signifikansi uji t. Apabila nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05 menandakan hipotesis diterima. Hal ini berarti 

variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

Tabel 5.9 
Hasil pengujian regresi sederhana 

Persamaan 2 = pengungkapan csr terhadap nilai perusahaan 

Variabel Beta t Sig Keterangan 

Konstanta 0.927    

Pengungkapan CSR  0.086 0.227 0.821 Ditolak 
 

Persamaan regresi linear sederhana yang didapatkan berdasarkan tabel 

5.9 diatas adalah sebagai berikut:  

Y2 =  0.927 + 0.086LAP + e 

Berdasarkan tabel 5.10 diatas, hasil uji t untuk variabel pengungkapan 

tanggung jawab sosial menunjukkan nilai sig t sebesar 0.821 di atas 0.05 (α=5%) 

dengan koefisien regresi sebesar 0.029. Berdasarkan nilai tersebut maka 

dikatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian, hipotesis H2 yang menyatakan 

bahwa adanya pengaruh antara pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan dengan nilai perusahaan ditolak. 
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5.6 Pembahasan 

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari 

hipotesis yang telah dirumuskan pada Bab 3. Pembahasan didasarkan dari hasil 

pengujian yang telah dilakukan. Bagian ini akan menguraikan pembahasan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

dampaknya terhadap nilai perusahaan berdasarkan hasil pengujian statistik yang 

telah dilakukan. 

 

5.6.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

Profitabilitas didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba dan sejauh mana keefektifan perusahaan dalam mengelola 

perusahaan. Baik tidaknya kinerja manajemen dapat dilihat melalui tingkat 

profitabilitasnya, karena profitabilitas merupakan output dari pengelolaan 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan nominal laba yang dihasilkan. 

Dalam dunia bisnis, profitabilitas merupakan tujuan utama sehingga rasio 

profitabilitas menjadi salah satu rasio penting dalam keuangan. Profitabilitas 

pada penelitian ini diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA).  

Hipotesis 1a dalam penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh 

antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan ditolak. Namun, hasil pengujian pada tabel 5.9 

menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung teori legitimasi yang dikemukakan oleh Guthrie dan Parker (1997) 

yang  menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin 

besar pula tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan untuk 
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menggambarkan kinerja perusahaan sehingga perusahaan dapat diterima 

masyarakat.  

 Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Wakid (2012), Anjarwi (2012), Subiantoro (2015) dan Rofiqoh (2016) yang 

memberikan bukti bahwa profitabilitas tidak dapat mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan laba yang dimiliki 

perusahaan diprioritaskan untuk kepentingan operasional, sehingga 

pemanfaatan untuk aktivitas sosial lebih kecil. Perusahaan dengan profitabilitas 

tinggi belum tentu lebih banyak melakukan kegiatan sosial karena perusahaan 

lebih berorientasi pada laba semata. Perusahaan tertarik untuk memfokuskan 

pengungkapan informasi keuangan saja dan mengangap tidak perlu melaporkan 

hal-hal yang dapat menganggu informasi tentang kesuksesan keuangan 

perusahaan seperti corporate social responsibility (Sembiring, 2005). 

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan karena pelaksanaan kegiatan sosial dan pengungkapan 

tanggung jawab sosial sangat bergantung pada kesadaran manajemen 

perusahaan, bukan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. 

Alexander dan Buchholdz (1978) menyatakan bahwa manajemen yang sadar 

dan memperhatikan masalah sosial, juga akan mengajukan kemampuan yang 

diperlukan untuk mengerakkan kinerja keuangan persahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun perusahaan tidak menghasilkan keuntungan 

yang tinggi, namun jika manajemen perusahaan memiliki kesadaran yang tinggi 

dalam masalah sosial, perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, tanggung jawab sosial yang 

diungkapkan perusahaan akan memberikan nilai positif bagi perusahaan melalui 

adanya hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan.  
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Sebaliknya perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang tinggi 

namun kurang tanggap terhadap masalah ekonomi, hanya akan menganggap 

pengungkapan sosial akan meningkatkan biaya sehingga perusahaan kurang 

dapat bersaing dengan perusahaan lain. Donovan dan Gibson (2000) dalam 

Rosmasita (2007) menyatakan bahwa ketika tingkat laba perusahaan tinggi, 

perusahaan menganggap tidak perlu mengungkapkan faktor-faktor yang dapat 

menganggu informasi tentang kesuksesan keuangan perusahaan. Sebaliknya, 

ketika tingkat profitabilitas rendah, perusahaan akan berharap pengguna laporan 

akan mebaca good news kinerja perusahaan misalnya dalam lingkup kegiatan 

sosial yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial justru 

akan memberikan kerugian kompetitif karena perusahaan harus mengeluarkan 

biaya lebih untuk mengungkapkan informasi tersebut.  

 

5.6.2 Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial  

Leverage didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan ukuran besarnya 

dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dibandingkan dengan dana yang 

diperoleh dari kreditor. Leverage dapat diartikan juga sebagai besarnya aset 

perusahaan yang didanai dengan pendaaan dari pihak luar. Selain itu, leverage 

berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka panjang (Weston dan Copeland, 1997: 244). Dalam penelitian ini, 

leverage diukur dengan menggunakan debt to asset ratio (DER).  

Hipotesis 1b  dalam penelitian ini menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab yang dilakukan 

perusahaan. Namun, hasil pengujian pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil 

penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang memprediksi bahwa rasio 
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leverage tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena biaya 

keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & 

Meckling, 1976). Diperlukannya informasi tambahan untuk menghilangkan 

keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak para kreditur.   

 Hasil penelitian ini menguatkan hasil peneltiian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Subiantoro (2015), Rindawati (2015), Pradnyani & Sisdyani (2015) 

yang memberikan bukti bahwa leverage tidak dapat mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Hal ini 

dikarenakan, tingkat hutang perusahaan merupakan aktivitas internal setiap 

perusahaan, apakah dana hutang tersebut akan digunakan untuk ekspansi 

perusahaan, pembiayaan operasional atau aktivitas perusahaan lainnya. 

Perusahaan akan tetap melakukan aktivitas tanggung jawab sosialnya tanpa 

melihat tingkat leverage-nya. Karena kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat 

agar tetap menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut.  

Rafika (2014) menyatakan bahwa saat ini telah banyak perusahaan yang 

sudah sadar akan kepentingan lingkungan dan sosial dan tidak hanya semata 

mencari keuntungan untuk perusahaan sendiri, sehingga tinggi leverage tidak 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, 

tanggung jawab sosial perusahaan itu dilakukan tergantung pada tingkat 

kepekaan perusahaan terhadap kepedulian sosial dan tanggung jawabnya 

terhadap lingkungan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa meskipun jumlah utang 

perusahaan besar namun jika perusahaan memiliki kepedulian dan tanggung 

jawab yang besar terhadap lingkungan sosialnya maka perusahaan tersebut 

akan tetap melakukan tanggung jawab sosialnya (Ulfa, 2009). 

Selain itu, adanya UU No.40 Tahun 2007 yang mengatur tentang 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga tanggung jawab sosial 



71 
 

perusahaan merupakan program tahunan yg harus dilakukan oleh perusahaan. 

Oleh karena itu, besar atau kecilnya  tingkat leverage perusahaan tidak 

mempengaruhi tanggung jawab sosial yang diungkapkan perusahaan (Setiawan, 

Zulfikar dan Artha, 2013).  

 

5.6.3  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial 

Ukuran perusahaan yang didefisinikan sebagai skala yang menentukan 

besar kecilnya perusahaan. Tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahan antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan dan total aset 

perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan total aset 

yang dimiliki perusahaan.  

Hipotesis 1c dalam penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil 

pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menguatkan 

hasil penelitian sebelumnya Rofiqkoh (2016), Purwanto (2011), Primadewi & 

Mertha (2012).  

Hasil ini mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa semakin  

besar suatu perusahaan maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. 

Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung 

mengungkapkan informasi yang lebih luas. Di samping itu perusahaan berukuran 

besar merupakan emiten yang lebih banyak mendapat sorotan, pengungkapan 

yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung 

jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).  

Selain itu, perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki 

public demand akan informasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
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perusahaan yang berukuran lebih kecil. Perusahaan yang lebih besar memiliki 

lebih banyak pemegang saham sehingga memerlukan lebih banyak juga 

pengungkapan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan dari pemegang saham dan 

para analis pasar modal untuk pengungkapan yang lebih luas (Sefty, 2016). 

Cowen  et al (1987) dalam Wakid (2012) juga menjelaskan bahwa perusahaan 

yang berukuran lebih besar memiliki pemegang saham yang memperhatikan 

aktivitas sosial yang diungkapkan perusahaan dalam laporan tahunan atau 

laporan keberlanjutan yang merupakan media untuk mennyebarkan informasi 

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. 

Berdasarkan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan 

berusaha mendapat pengakuan publik terkait bisnisnya. Semakin besar sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar pula usaha yang dilakukan 

untuk memeroleh legitimasi tersebut melalui pengimplementasian dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan secara luas. 

Otorisasi dari manajer untuk melaksanakan kegiatan sosial juga terlihat lebih 

mudah diperoleh pada perusahaan besar (Belkaoui dan Karpik, 1989). 

Selanjutnya, perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

lebih banyak agar perusahaan tetap mendapatkan respon yang positif dari pihak 

lain sehingga aktivitas usaha dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, 

perusahaan yang lebih besar melakukan kegiatan yang lebih banyak sehingga 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat dan juga  memiliki 

pemegang saham yang lebih memperhatikan program sosial yang dilakukan 

perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan 

tahunan atau laporan keberlanjutan merupakan sarana yang efisien untuk 

mengkomunikasikan informasi ini.   

  



73 
 

5.6.4 Pengaruh Likuiditas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial 

Likuiditas menggambarkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnnya 

dari sebuah perusahaan dengan hutang lancarnya. Likuiditas merupakan 

indikator mengenai kemampuan entitas untuk membayar semua liabilitas 

finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar 

yang tersedia (Kamil dan Herusetra, 2012). Dalam penelitian ini, likuiditas diukur 

dengan menggunakan current ratio. 

Hipotesis 1d dalam penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil 

pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung teori legitimasi yang berkeyakinan bahwa kekuatan perushaaan 

yang ditunjukkan oleh rasio likuiditas tinggi akan meningkatkan tanggung jawab 

sosial yang diungkapkan perusahaan.  

Hasil penelitian ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Rokhman (2014), Marwati & Yulianti (2015) yang membuktikan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa saat ini kebanyakan perusahaan lebih fokus pada kinerja 

keuangannya saja sehingga dengan tingkat likuiditas yang tinggi perusahaan 

lebih memikirkan untuk melunasi hutangnya daripada mengeluarkan tambahan 

biaya untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut 

dilakukan agar terlihat bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kemampuan 

membayar hutang yang tinggi (Hasnia, 2017).  

Kartika (2010) membuktikan bahwa variabel likuiditas tidak dapat 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dikarenakan, 

semakin tinggi tingkat likuiditas perusahaan maka pengungkapan tanggung 
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jawab sosial akan semakin sedikit. Likuiditas merupakan salah satu kinerja yang 

sering dijadikan tolok ukur investor dalam menilai perusahaan. Kondisi keuangan 

yang likuid akan memudahkan perusahaan menjalankan operasionalnya sehari-

hari. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan mencerminkan 

perusahaan tersebut juga memiliki modal kerja yang cukup, sehingga informasi 

yang diungkapkan perusahan juga lebih sedikit. Hal ini mengartikan bahwa tinggi 

atau rendahnya hutang perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan 

tidak dapat meningkatkan luas tanggung jawab sosial yang diungkapkan 

perusahaan. Semakin kuatnya keuangan suatu perusahaan, maka perusahaan 

akan cenderung memberikan informasi lebih luas daripada perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang lemah. 

 

5.6.5 Pengaruh Growth Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

 Pertumbuhan penjualan (Growth) mencerminkan manifestasi 

keberhasilan investasi di masa lalu dan dapat dijadikan prediksi pertumbuhan di 

masa mendatang. Pertumbuhan penjualan merupakan indikator permintaan dan 

daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan perusahaan 

dapat mempengaruhi kemampuan dalam mempertahankan keuntungan dalam 

mendanai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang (Barton et al. 

1989). 

Hipotesis 1e dalam penelitian ini menyatakan bahwa growth berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil pengujian pada 

tabel 5.7 menunjukkan bahwa growth  tidak dapat meningkatkan tanggung jawab 

sosial yang diungkapkan perusahan. Hasil penelitian ini menguatkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Ekowati (2014), Indraswari & Mimba (2017) 

yang membuktikan bahwa growth tidak dapat mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan 
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menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas perusahaan. 

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih memilih 

menggunakan biaya-biayanya untuk kegiatan produksi yang nantinya akan 

meningkatkan penjualan dan meningkatkan keuntungan perusahaan, 

dibandingkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas sosial yang 

nantinya malah akan menambah biaya (Ekowati, dkk, 2014). 

 Selain itu, tanggung jawab sosial merupakan isu yang baru dan 

kualitasnya tidak mudah diukur serta kebanyakan orientasi investor lebih tertuju 

kepada kinerja jangka pendek. Jika dikaitkan dengan stakeholder, kebanyakan 

investor berorientasi pada kinerja jangka pendek dengan melihat keuntungan 

pada tahun berjalan, sedangkan tanggung jawab sosial pengaruhnya tidak bisa 

dirasakan dalam jangka pendek, melainkan merupakan strategi jangka panjang 

perusahaan dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan perusahaan (Cecilia, 

2015).  

Selanjutnya, argumen yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa 

belum semua investor menyadari pentingnya tanggung jawab sosial sehingga 

investor tidak terlalu memperhatikan kinerja sosial perusahaan. Kualitas 

pengungkapan tanggung jawab sosial tidak mudah untuk diukur, umumnya 

perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sebagai 

bagian dari iklan dan hanya untuk memenuhi regulasi saja (Sari, 2012). 

 

5.6.6 Pengaruh Kepemilikan publik Terhadap Pengungkapan Tanggung  

Jawab Sosial  

Kepemilikan publik adalah kepemilikan oleh investor individual di luar 

manajemen yang tidak memiliki hubungan istimewa dngan perusahaan 

(Suchman, 1995). Kepemilikan saham publik menggambarkan besarnya 

kepemilikan masyarakat/publik akan perusahaan. Pada umunya, besarnya 



76 
 

kepemilikan investor individual di bawah ini 5%, sehingga investor tidak memiliki 

kendali atas perusahaan. Besarnya kepemilikan publik dihitung dengan cara 

membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat/publik 

dengan total saham perusahaan yang beredar. 

Hipotesis 1f dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan publik 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil 

pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini menguatkan 

hasil penelitian sebelumnya Hamdani (2017), Adnantara (2013) dan Sari et al 

(2015) yang membuktikan bahwa adanya pengaruh antara kepemilikan publik 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.  

Teori legitimasi menyatakan bahwa untuk mendapatkan penilaian yang 

baik dari masyarakat, perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan 

patuh terhadap hukum, nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Selain 

itu, apabila perusahaan ingin going concern maka diperlukan penerimaan dari 

masyarakat/publik yang bisa diperoleh dengan melakukan kegiatan tanggung 

jawab sosial. Pattern (1992) menyatakan bahwa salah satu upaya yg perlu 

dilakukan perusahaan dlam rangka mengelola legitimasi agar efektif adalah 

dengan melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan terutama terkait 

masalah tanggung jawab sosial (Hadi, 2010).  

Kepemilikan publik dalam suatu perusahaan mencerminkan bahwa 

masyarakat percaya perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang mampu 

bertahan hidup. Kepemilikan publik yang tinggi akan lebih memperhatikan 

pengungkapan tanggung jawab sosial kerena perusahaan semakin banyak 

memegang kepercayaan masyarakat. Kepemilikan saham perusahaan oleh 

publik juga menandakan bahwa masyarakat telah mengetahui adanya potensi 

atas profitabilitas perusahaan sehingga bersedia untuk berinvestasi di 
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perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kepemilikan publik yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan dianggap mampu beroperasi dan memberikan 

deviden yang sesuai kepada masyarakat sehingga cenderung akan 

mengungkapkan informasi sosial yang lebih luas. 

Perusahaan go public yang ada di Bursa Efek Indonesia merupakan 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai proporsi kepemilikan saham oleh 

publik, yang mengartikan bahwa semua kegiatan dan keadaan perusahaan 

harus dilaporkan dan diketahui oleh publik yang merupakan salah satu bagian 

pemegang saham. Perusahaan dengan kepemilikan publik yang besar (lebih dari 

5%) mengindikasikan kemampuannya untuk mengawasi manajemen. Semakin 

besar kepemilikan publik maka semakin efisien pemanfaatan aset perusahaan 

dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan 

yang dilakukan oleh manajemen (Sriayu dan Mimba, 2013).  

Kepemilikan saham publik pada perusahaan di Indonesia rata-rata kurang 

dari 5% dari total saham yang ada di perusahaan. Hal tersebut membuat 

pemegang saham publik tidak memiliki kendali yang banyak atas perusahaan 

(Adnantara, 2013). Oleh karenanya, pemegang saham publik memerlukan 

perlindungan atas dana yang mereka investasikan, perlindungan ini dapat 

berupa diungkapkannya informasi keuangan dan non-keuangan pada laporan 

tahunan maupun laporan keberlanjutan yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan.  

Informasi keuangan yang disampaikan manajemen digunakan  investor 

untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di masa 

mendatang guna mengurangi risiko investasi. Selain itu, agar publik tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko investasi, 

maka perusahaan harus menampilkan keunggulan atau kelebihan dan eksistensi 

perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah dengan 
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mengungkapkan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan. Semakin 

besar komposisi saham publik yang dimiliki perusahaan, maka dapat menekan 

perusahaan melakukan pengungkapan secara luas termasuk pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Menurut Hadi (2010) juga menyatakan bahwa dengan 

adanya tekanan dari pemegang saham, maka perusahaan akan lebih 

memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat.  

Dari sudut pandang teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dan 

dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan (Gray et al, 2001). Teori stakeholder 

juga menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tersebut memiliki peran untuk 

mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan aktivitas sosialnya 

sedangkan perusahaan akan berusaha memenuhi segala kebutuhan para 

stakeholder termasuk kebutuhan informasi pengungkapan kegiatan sosial 

perusahaan. 

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial berperan penting bagi 

perusahaan karena perusahaan hidup dan beroperasi di lingkungan 

masyarakat/publik. Oleh karena itu, pemegang saham publik memerlukan 

informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dampak dari kegiatan 

operasional perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan di laporan keberlanjutan maupun di laporan tahunan perusahaan. 

Jika demikian, adanya kepemilikan saham publik akan mengharuskan 

perusahaan untuk lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. 

Dalam suatu perusahaan, apabila jumlah saham yang dimiliki publik lebih 

besar, maka lebih besar pula pengawasan oleh publik sehingga dapat mencegah 

manajer untuk bertindak oportunis. Oleh karena itu, semakin besar jumlah saham 
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yang dimiliki publik maka semakin besar pula tingkat kelengkapan 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Adnantara, 2013).  

 

5.6.7 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab  Sosial 

Menurut Fama dan Jensen (1983) dewan komisaris merupakan 

mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang memiliki tanggung jawab untuk 

mengawasi tindakan manajemen puncak. Banyaknya dewan komisaris yang 

dimiliki perusahaan merupakan hal penting dalam mengawasi aktivitas 

manajemen secara efektif. Dalam penelitian ini, dewan komisaris diukur dengan 

menggunakan jumlah dewan komisaris independen yang ada di perusahaan.  

Hipotesis 1g dalam penelitian ini menyatakan bahwa dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun, hasil 

pengujian pada tabel 5.7 menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini 

tidak mendukung teori stakeholders yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak 

hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan saja tetapi perusahaan harus 

memberikan manfaat terhadap stakeholder-nya. Dewan komisaris independen 

akan melakukan pengawasan dan mengarahkan direksi untuk membuat 

perusahaan memberikan manfaat terhadap stakeholder-nya sebagai bagian 

yang mempengaruhi perusahaan, dalam hal ini pengungkapan Corporate social 

responsibility adalah wujud kepedulian perusahaan terhadap stakeholder. 

Semakin banyak dewan komisaris independen maka semakin mudah dalam 

pengontrolan kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan dalam 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Hasil penelitian ini menguatkan penelitian Wakid (2012), Putri (2013) dan 

Rohmah (2015) yang membuktikan bahwa komposisi dewan komisaris 
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independen tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dalam 

laporan keberlanjutan maupun laporan tahunan perusahaan. Hal ini karena 

terdapat indikasi kemungkinan pemilihan dan pengangkatan komisaris 

independen yang kurang efektif dimana komisaris independen tidak dapat 

menunjukkan independensinya sehingga pengawasan tidak dapat berjalan 

dengan baik. Oleh karena itu, keberadaan dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan belum berpengaruh dalam pemantauan kualitas pengungkapan 

finansial dan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Sari (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris belum mampu berperan 

penting dalam mempengaruhi penetapan strategi. Kebijakan perusahaan masih 

lebih banyak didominasi oleh tujuan utama untuk memuaskan kepentingan 

shareholder dan bukan kepentingan stakeholders lainnya yang memiliki 

kepentingan berbeda. Shareholder berkepentingan atas pencapaian laba yang 

tinggi dan tingkat pengembalian  tinggi atas dana yang mereka investasikan, 

sementara stakeholder lainnya berkepentingan atas keberlanjutan perusahaan 

dalam jangka panjang. Hal ini mungkin dikarenakan pihak-pihak terafiliasi yang 

ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan dewan 

komisaris sehingga kemampuan komisaris independen dalam rangka memantau 

proses keterbukaan dan penyediaan informasi menjadi terbatas (Putri, 2013).  

Selain itu, tidak berpengaruhnya dewan komisaris terhadap tanggung 

jawab yang diungkapkan perusahaan karena adanya kemungkinan bahwa 

dewan komisaris independen memiliki kompetensi yang lemah. Kompetensi 

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan, 

sehingga bukan hanya komposisi Dewan Komisaris Independen yang 

dipertimbangkan, namun juga pengetahuan dan latar belakang pendidikan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat 

komisaris terkaita tanggung jawab sosial perusahaan (Terzhagi, 2012:44). 
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5.6.8 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Nilai  

Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu dialog antara 

perusahaan dan stakeholder  yang memilki ketertarikan terhadap aktivitas sosial 

dan lingkungan perusahaan, yang dilakukan untuk menunjukkan pemenuhan 

tangung jawab sosial apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan kepada 

stakeholder (Lu & Abeysekera, 2014).  

Hipotesis 2 dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil 

pengujian pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab 

sosial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan harus 

melakukan pengungkapan kegiatan sosialnya sebagai salah satu pemenuhan 

tanggung jawab kepada para stakeholders. Dengan mengungkapkan tanggung 

jawab sosial tersebut, pasar akan memberikan apresiasi yang ditunjukkan 

dengan peninggkatan harga saham perusahaan. Peningkatan ini akan 

menyebabkan nilai perusahaan meningkat.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Agustine (2014), Gunawan (2015) dan Putro & Mildawati (2017) yang 

membuktikan bahwa tanggung jawab sosial tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dengan kata lain, tinggi rendahnya pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan 

investor di Indonesia cenderung membeli dan menjual saham tanpa 

memperhatikan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. 

Investor lebih memilih saham dengan melihat market economy dan berita-berita 

yang muncul sehingga umumnya cenderung membeli dan menjual saham secara 
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harian (daily trader), sedangkan pengaruh tanggung jawab sosial merupakan 

strategi yang tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek, melainkan strategi 

jangka panjang perusahaan dalam upaya untuk menjaga keberlangsungan 

perusahaan.  

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia juga 

masih tergolong rendah karena akibat masih rendahnya kesadaran sebagian 

besar perusahaan mengenai dampak positif jangka panjang dari tanggung jawab 

sosial perusahaan, ini, sehingga variabel ini kurang menunjukkan konstribusi 

pengaruh terhadap nilai perusahaan.  Selain itu, pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang hanya diukur melalui prosentasi luas pengungkapan saja yang bagi 

masyarakat awam merupakan ukuran yang tidak konkret dalam mempengaruhi 

keputusan investasi (Agustine, 2014).  

Pengukuran tanggung jawab sosial yang diukur dengan content analysis 

dengan dasar GRI Guidelines, perusahaan di Indonesia belum sepenuhnya 

menerapkan dan memberikan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

pada semua indikator secara merata. Melainkan hanya pada bidang-bidang 

tertentu misalnya lingkungan, sosial ataupun sumber daya manusia saja, 

sehingga menyebabkan banyak sampel tidak memiliki indeks diatas 70% (Cecilia 

dkk, 2015). 
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BAB VI  

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

 

6.1  Simpulan  

 Penelitian ini menguji dan menganalisis faktor penentu yaitu profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, likuiditas, growth, struktur kepemilikan dan ukuran 

dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 hingga 2016 dengan jumlah sampel 

sebanyak 64 yang ditentukan dengan metode purposive sampling. 

 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan struktur 

kepemilikan saham publik dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Semakin  besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula biaya 

keagenan yang muncul dan untuk memperkecil biaya keagenan tersebut, 

perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Struktur 

kepemilikan publik dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

karena kepemilikan publik yang tinggi akan lebih memperhatikan pengungkapan 

tanggung jawab sosial kerena perusahaan semakin banyak memegang 

kepercayaan masyarakat. 

Namun hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan profitabilitas, 

leverage, likuiditas, growth dan dewan komisaris dapat meningkatkan 

pengungkapan pengungkapan tanggung jawab sosial. Profitabilitas tidak dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial karena laba yang dimiliki 

perusahaan diprioritaskan untuk kepentingan operasional, sehingga 

pemanfaatan untuk aktivitas sosial lebih kecil. Leverage juga terbukti tidak dapat 

meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial karena perusahaan akan 
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tetap melakukan kegiatan sosial tanpa melihat tingkat leveragenya karena 

pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan suatu kewajiban perusahaan. 

Likuiditas tidak dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

karena dana yang dimiliki perusahaan lebih difokuskan untuk melunasi 

hutangnya.  

Growth tidak dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial 

karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi cenderung lebih memilih 

menggunakan biaya-biayanya untuk kegiatan produksi yang nantinya akan 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Dewan komisaris juga terbukti tidak 

dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial karena komisaris 

independen tidak dapat menunjukkan independensinya sehingga pengawasan 

tidak dapat berjalan dengan baik.  

Selain itu, tinggi rendahnya pengungkapan tanggung jawab sosial tidak 

dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan investor di Indonesia 

cenderung membeli dan menjual saham tanpa memperhatikan keberlangsungan 

hidup perusahaan dalam jangka panjang sedangkan pengaruh tanggung jawab 

sosial merupakan strategi yang tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek.   

  

6.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

 Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini masih terdapat keterbatasan 

dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diharapkan peneliti berikutnya dapat 

memperbaiki dan meminimalisir keterbatasan tersebut. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisis 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan-perusahaan. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

baik pada laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. 

Perbedaan tersebut terjadi akibat subjektivitas perusahaan dalam melakukan 
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pengungkapan. Belum adanya regulasi yang mengatur secara langsung 

mengenai luas tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan perusahaan 

merupakan faktor utama dari perbedaan pengungkapan tersebut. Pada 

penelitian ini peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan sebagai sampel 

penelitian.  

  Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka peneliti menyarankan bagi 

peneliti selanjutnya untuk memilih perusahaan yang menerbitkan laporan 

keberlanjutan sebagai sampel penelitian. Diharapkan dengan menggunakan 

sampel penelitian perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan dapat 

mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini. Perusahaan yang mengungkapkan 

tanggung jawab sosial pada laporan keberlanjutan akan berpedoman pada 

Global Reporting Initiative yang diharapkan dapat mengurangi subjektivitas 

perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.  

 

6.4  Implikasi Penelitian   

 Implikasi penelitian baik secara teori, praktis maupun secara kebijakan 

yang dapat diberikan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

6.4.1  Implikasi Teori 

  Implikasi teori dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini secara 

keseluruhan mendukung teori yang digunakan yaitu agency theory, stakeholder 

theory dan legitimacy theory. Agency theory yang menjelaskan mengenai 

hubungan agen dan prinsipal. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan. Stakeholder 

theory memaparkan bagaimana manajemen perusahaan mengelola atau 

memenuhi harapan para stakeholder. Organisasi akan memilih secara sukarela 

untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja sosial, lingkungan dan 
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intelektual mereka, pengungkapan lebih luas tersebut untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder serta untuk 

memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi perusahaan. Legitimacy theory 

menyatakan bahwa untuk mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat, 

perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan baik dan patuh terhadap 

hukum, nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Salah satu upaya 

untuk mengelola legitimasi adalah dengan cara melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan sebagai tambahan 

wawasan, informasi, bahan kajian mengenai pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan bagi peneliti-peneliti yang mengambil permasalahan yang 

sama. 

 

6.4.2 Implikasi Praktis 

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ataupun masukan bagi pihak 

perusahaan agar lebih memperhatikan dan mengawasi pelaksanaan dan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan informasi  tanggung jawab sosial untuk pihak yang berkepentingan 

baik stakeholder maupun shareholder. Selain itu, industri pertambangan 

merupakan industri yang menggunakan sumber daya alam dan penyumbang 

limbah yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar sehingga 

transparansi sebuah laporan sangat dibutuhkan oleh para shareholder 

perusahaan.  

 Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ataupun masukan bagi 

investor agar lebih mempertimbangkan informasi pengungkapan tanggung jawab 

sosial sebelum melakukan investasi saham, mengingat tanggung jawab sosial 

berdampak pada eksistensi perusahaan dalam menjalankan tanggung kegiatan 
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usahanya. Semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

perusahaan maka semakin terjamin pula legitimasinya untuk menjalankan 

aktivitas usahanya sehingga investor tidak dirugikan karena adanya masalah-

masalah sosial yang menjadikan perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan 

usahanya.  

 

6.4.3 Implikasi Kebijakan   

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi ataupun masukan terhadap 

pihak yang berwenang dalam mengatur kebijakan atau regulator khususnya di 

Indonesia yaitu mengenai bagaimana pentingnya memperhatikan keadaan 

lingkungan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Terutama dalam 

sistem pengungkapan pelaporan yang merupakan sarana terbaik untuk 

memberikan informasi kepada pihak investor dan pemegang saham. Jika pada 

dasarnya kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial ini bersifat sukarela, 

maka diharapkan bisa menjadi wajib dan memiliki standar pelaporan baku yang 

bisa diterima secara umum. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Daftar Sampel Penelitian 

No Kode Emiten Nama Emiten 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 BSSR Baramulti Sukses Sarana Tbk 

3 GEMS Golden Eagle Energy Tbk 

4 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

5 KKGI Resource Alam Indonesia 

6 MYOH Samindo Resources Tbk 

7 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

8 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 
9 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 
10 ELSA Elnusa Tbk 
11 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 
12 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 
13 INCO Vale Indonesia Tbk 
14 PSAB J Resources Asia Pasific Tbk 
15 TINS Timah Tbk 
16 CTTH Citatah Tbk 

 

Lampiran 2: Aspek Penilaian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan alat ukur GRI G4 

EKONOMI 

ASPEK 1 KINERJA EKONOMI 

1 EC1 Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan 

2 EC2 Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada kegiatan organisasi 
karena perubahan iklim 

3 EC3 Cakupan kewajiban organisasi atas program imbalan pasti 

4 EC4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah 

ASPEK 2 KEBERADAAN PASAR 

1 EC5 Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan 
dengan upah minimum regional di lokasilokasi operasional yang signifikan 

2 EC6 Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan 
dengan upah minimum regional di lokasilokasi operasional yang signifikan 

ASPEK 3 DAMPAK EKOMOMI TAK LANGSUNG 

1 EC7 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan 

2 EC8 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak 

ASPEK 4 PRAKTIK PENGADAAN 

1 EC9 Perbandingan pembelian dari pemasok lokal di lokasi operasional yang 
signifikan 

LINGKUNGAN 

ASPEK 5 BAHAN 

1 EN1 Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume 

2 EN2 Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang 

ASPEK 6 ENERGI 
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1 EN3 Konsumsi energi dalam organisasi 

2 EN4 Konsumsi energi di luar organisasi 

3 EN5 Intensitas energy 

4 EN6 Pengurangan konsumsi energy 

5 EN7 Pengurangan kebutuhan energi pada produk dan jasa 

ASPEK 7 AIR 

1 EN8 Total pengambilan air berdasarkan sumber 

2 EN9 Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air 

3 EN10 Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali 

ASPEK 8 KEANEKARAGAMAN HAYATI 

1 EN11 Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola di dalam, atau yang 
berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai 
keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung 

2 EN12 Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap 
keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai 
keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung 

3 EN13 Habitat yang dilindungi dan dipulihkan 

4 EN14 Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang 
dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, 
berdasarkan tingkat risiko kepunahan 

ASPEK 9 EMISI 

1 EN15 Emisi gas rumah kaca langsung (cakupan 1) 

2 EN16 Emisi gas rumah kaca energi tidak langsung (cakupan 2) 

3 EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya (cakupan 3) 

4 EN18 Intensitas emisi gas rumah kaca 

5 EN19 Pengurangan emisi gas rumah kaca 

6 EN20 Emisi bahan perusak ozon (BPO) 

7 EN21 NOx, SOx, dan emisi udara signifikan lainnya 

ASPEK 10 ENFLUEN DAN LIMBAH 

1 EN22 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan 

2 EN23 Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan 

3 EN24 Jumlah dan volume total tumpahan signifikan 

4 EN25 Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel2 , 
lampiran i, ii, iii, dan viii yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan 
persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional 

5 EN26 Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan 
air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena dampak dari air buangan 
dan limpasan dari organisasi 

ASPEK 11 PRODUK DAN JASA 

1 EN27 Tingkat mitigasi dampak terhadap dampak lingungan produk dan jasa 

2 EN28 Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut 
kategor 

ASPEK 12 KEPATUHAN 

1 EN29 Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi nonmoneter karena 
ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan 

ASPEK 13 TRANSPORTASI 

1 EN30 Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta 
bahan untuk operasional organisasi, dan pengangkutan tenaga kerja 

ASPEK 14 LAIN-LAIN 

1 EN31 Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis 

ASPEK 15 ASESMEN PEMASOK ATAS LINGKUNGAN 
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1 EN32 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan 

2 EN33 Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai 
pasokan dan tindakan yang diambil 

ASPEK 16 MEKANISME PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN 

1 EN34 Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan 
diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 

KETENAGAKERJAAN 
ASPEK 17 KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA 

1 LA1 Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan 
menurut kelompok umur, gender, dan wilayah 

2 LA2 Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi 
karyawan sementara atau paruh waktu, berdasarkan lokasi operasi yang 
signifikan 

3 LA3 Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut 
gender 

ASPEK 18 HUBUNGAN INDUSTRIAL 

1 LA4 Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, 
termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama 

ASPEK 19 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA 

1 LA5 Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal 
manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran 
program kesehatan dan keselamatan kerja 

2 LA6 Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, 
serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender 

3 LA7 Pekerja yang sering terkena atau berisiko tinggi terkena penyakit yang terkait 
dengan pekerjaan mereka 

4 LA8 Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal 
dengan serikat pekerja 

ASPEK 20 PELATIHAN DAN PENDIDIKAN 

1 LA9 Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender, dan menurut 
kategori karyawan 

2 LA10 Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang 
mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola 
purna bakti 

3 LA11 Persentase karyawan yang menerima reviu kinerja dan pengembangan karier 
secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan 

ASPEK 21 KERAGAMAN DAN KESETARAAN PELUANG 

1 LA12 Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan 
menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan 
indikator keberagaman lainnya 

ASPEK 22 KESETARAAN REMUNERASI PEREMPUAN & LAKI-LAKI 

1 LA13 Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut 
kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan 

ASPEK 23 ASESMEN PEMASOK ATAS KETENAGAKERJAAN 

1 LA14 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik 
ketenagakerjaan 

2 LA15 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik 
ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

ASPEK 24 MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN 

1 LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang diajukan, ditangani, 
dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 

HAK ASASI MANUSIA 

ASPEK 25 INVESTASI 
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1 HR1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan 
yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan 
berdasarkan hak asasi manusia 

2 HR2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi 
manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, 
termasuk persentase karyawan yang dilatih 

ASPEK 26 NONDISKRIMINASI 

1 HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang diambil 

ASPEK 27 Kebebasan Berserikat & Perjanjian Kerja Bersama 

1 HR4 Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau berisiko 
tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian 
kerja bersama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut 

ASPEK 28 PEKERJA ANAK 

1 HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan eksploitasi 
pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam 
penghapusan pekerja anak yang efektif 

ASPEK 29 KERJA PAKSA ATAU WAJIB KERJA 

1 HR6 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja 
paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan 
segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja 

ASPEK 30 PRAKTIK KEAMANAN 

1 HR7 Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur 
hak asasi manusia di organisasi yang relevan dengan operasi 

ASPEK 31 HAK ADAT 

1 HR8 Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat 
dan tindakan yang diambil 

ASPEK 32 ASESMEN 

1 HR9 Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan reviu atau asesmen 
dampak hak asasi manusia 

ASPEK 33 ASESMEN PEMASOK ATAS HAK ASASI MANUSIA 

1 HR10 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia 

2 HR11 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi 
manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

ASPEK 34 MEKANISME PENGADUAN MASALAH HAM 

1 HR12 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang 
diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal 

SOSIAL 

ASPEK 35 MASYARAKAT LOKAL 

1 SO1 Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan 
program pengembangan yang diterapkan 

2 SO2 Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap 
masyarakat local 

ASPEK 36 ANTI KORUPSI 

1 SO3 Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan 
korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi 

2 SO4 Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi 

3 SO5 Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil 

ASPEK 37 KEBIJAKAN PUBLIK 

1 SO6 Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima 
manfaat 

ASPEK 38 ANTI PERSAINGAN 

1 SO7 Jumlah total tindakan hukum terkait anti persaingan, anti-trust, serta praktik 
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monopoli dan hasilnya 
ASPEK 39 KEPATUHAN 

1 SO8 Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas 
ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan 

ASPEK 40 ASESMEN PEMASOK ATAS DAMPAK PADA MASYARAKAT 

1 SO9 Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria dampak terhadap 
masyarakat 

2 SO10 Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat 
dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil 

ASPEK 
41 

MEKANISME PENGADUAN DAMPAK PADA MASYARAKAT 

1 SO11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, 
ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi 

PRODUK 

ASPEK 42 KESEHATAN DAN KESELAMATAN PELANGGAN 

1 PR1 Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan yang dampaknya terhadap 
kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan 

2 PR2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela 
terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang 
daur hidup, menurut jenis hasil 

ASPEK 43 Pelabelan Produk dan Jasa 

1 PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi 
terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase 
kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi 
sejenis 

2 PR4 Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela 
terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil 

3 PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan 

ASPEK 44 PRIVASI PELANGGAN 

1 PR8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi 
pelanggan dan hilangnya data pelanggan 

ASPEK 46 KEPATUHAN 

1 PR9 Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-
undang dan peraturan terkait penyediaan dan penggunaan produk dan jasa 

 

Lampiran 3: Analisis Statistik Deskriptif  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profitabilitas 64 .000 .181 .07250 .053957 

Leverage  64 .145 .907 .43131 .167063 

Ukuran Perusahaan 64 11.514 13.943 1.26760E1 .574228 

Likuiditas 64 .307 4.298 1.89750 1.026270 

Growth 64 -3.937 1.971 -.10727 .668206 

Kepemilikan Publik 64 .025 .535 .26005 .136921 

Dewan Komisaris 64 .200 .667 .39781 .104580 

Pengungkapan CSR 64 .029 .629 .20205 .136905 

Nilai Perusahaan 64 .283 1.992 .94477 .408796 

Valid N (listwise) 64     
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Lampiran 4: Hasil uji normalitas persamaan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5: Hasil uji normalitas persamaan 2 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz
ed Residual 

N 64 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .40862580 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .131 

Positive .131 

Negative -.067 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.047 

Asymp. Sig. (2-tailed) .223 

a. Test distribution is Normal. 

 

  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz
ed Residual 

N 64 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation .11105327 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .116 

Positive .116 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .928 

Asymp. Sig. (2-tailed) .356 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 6: hasil uji multikolinearitas   

 
Lampiran 7: hasil uji heterokedastisitas  

 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -1.345 .404  -3.328 .002   

Profitabilitas .343 .299 .135 1.148 .256 .847 1.181 

Leverage  -.121 .127 -.147 -.955 .344 .492 2.030 

Ukuran Perusahaan .115 .028 .482 4.151 .000 .873 1.146 

Likuiditas -.007 .019 -.056 -.392 .697 .570 1.755 

Growth .007 .024 .032 .278 .782 .865 1.156 

Kepemilikan Publik .311 .125 .311 2.493 .016 .754 1.327 

Dewan Komisaris .133 .173 .102 .769 .445 .674 1.484 

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR      
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Lampiran 8:  hasil uji autokolerasi dan t-tabel persamaan 1  

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .585a .342 .260 .117790 2.133 

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Leverage , Ukuran Perusahaan, 
Profitabilitas, Growth, Kepemilikan Publik, Likuiditas 

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR  

 

Lampiran 9: hasil uji autokolerasi dan t-tabel  persamaan 2 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .029a .001 -.015 .411908 2.060 

a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR  

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan   

 

Lampiran 10: hasil uji pengaruh simultan Persamaan 1: 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .404 7 .058 4.158 .001a 

Residual .777 56 .014   

Total 1.181 63    

a. Predictors: (Constant), Dewan Komisaris, Leverage , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 
Growth, Kepemilikan Publik, Likuiditas 

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR    

 

Lampiran 11: hasil uji pengaruh simultan Persamaan 2: 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .009 1 .009 .052 .821a 

Residual 10.519 62 .170   

Total 10.528 63    

a. Predictors: (Constant), Pengungkapan CSR   

b. Dependent Variable: Nilai Perusahaan    
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Lampiran 12: hasil uji pengaruh parsial persamaan 1  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.345 .404  -3.328 .002 

Profitabilitas .343 .299 .135 1.148 .256 

Leverage  -.121 .127 -.147 -.955 .344 

Ukuran Perusahaan .115 .028 .482 4.151 .000 

Likuiditas -.007 .019 -.056 -.392 .697 

Growth .007 .024 .032 .278 .782 

Struktur kepemilikan .311 .125 .311 2.493 .016 

Dewan komisaris .133 .173 .102 .769 .445 

a. Dependent Variable: Lap. Keberlanjutan    

 

Lampiran 13: hasil uji pengaruh parsial persamaan 2 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .927 .092  10.049 .000 

Lap. Keberlanjutan .086 .379 .029 .227 .821 

a. Dependent Variable: Nilai Perusahaan      
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