
ANALISIS PENGARUH SALES GROWTH, FIRM SIZE DAN 

SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN TERBUKA INDONESIA YANG TERDAFTAR 

DI BEI PERIODE 2011 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

RAYNADYA NABILA 

20131111075 

 

 

SKRIPSI 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2017 

 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



ANALISIS PENGARUH SALES GROWTH, FIRM SIZE DAN 

SUSTAINABILITY REPORT TERHADAP PROFITABILITAS 

PERUSAHAAN TERBUKA INDONESIA YANG TERDAFTAR 

DI BEI PERIODE 2011 – 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

RAYNADYA NABILA 

20131111075 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat  

Guna mencapai Gelar Sarjana Ekonomi   

Program Studi Manajemen 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2017 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



Scanned by CamScanner

A N A L ıS ıS P E N G A R U H  S A L E S  G R O ıW M
, 
F IR M  S WZ E  D A N

S U S I A JN ĄB ıM T Y  R E P O R T T E R H A D A P  P R O F IT A B ıL ıT A S

p E R U S A H A A N  T E R B U K A  ıN D O N E S IA  Y A N G  T E R D A FT A R

D I B E ı P E R IO D E  2 0 11 20 1 5

O le h

R A Y N A D Y A  N A B

20 13 11ıı075

D lıe rim a  d m  dııe lııju ı ırııM k  d l= jıııu n  d   · ]a m  U lıın  K o m p r e b e m ır

20ı7

Jıkırtı,  
2 0 17

D o s e ıı P e m h ım b ln B

O « ı F e rıl S T . ,  
S E

.  M SM

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



Scanned by CamScanner

ııA h  \ M .  N  IıE R S E T U JU , \ N  P E N G U J ı « O AıI'R E H E N S Ï F

N a m a  M ah a sis w a  R A Y N A D Y A  N A B ıL A

N ıM  20 13 ıı1ı075

Ju d u l S k rips i A n a lisķ  Pe n g a ru h M le s  G r o lvłlt F ŕ m  e  d a n  S ıa la in a bitñly

R  ◆ Ju J l le rh a d a p P ro fibıb iıim s  P e ru s a hu ın  T e rb u ka  In d o n e sia  y a n g

T erŕ fta r  d i B E I pe rio de  20 11 20 15

T a n g gp l Uņïa n  : 8  S e p e m b e r  20 17

p e n g u ji

K ◆ u a  D r N ıu lin a

A n gg o ta  l O s s i Fe rıi S T .  SE ,  
M S M

2 E d i K o m n rĄ  S E .  
M S I

ı»e n ga n  in i m c n ya ıa k ıu ı ba h w a  m a h a s is w a  tc rsc b u t ıe la h m e n g ik u \i u jia n  ko m prch c n s if

P a d a  la n g ga l 8 S c pıc m b e r  20 ı7

D c n ga n  ha s iı L U L U S

T im  P c n g u ji,

(D

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



Scanned by CamScanner

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



Scanned by CamScanner

L E N N A R  P E R S E T U J U A N  P U IıLıI \ S I IC  \ R V A  Ï L M ıA ıI

S eb a ga i c iv iıa s  a k a d c m ika  ın do n e sia  B a n kin g  S c ho o l sa y n  y a n g  b c rta rıP  la n g a n

d iba w aı\ in i

N a m a  R ayn ad ya  N a biıa

N 【M  20 13 1ıı10 75

P ro g n m  S lu d l M a ]ınjc m c n

D e m i p e n g e m ba n ga n  iım u  pengeuan p e n u lis  m e n ye tu ju ı u n tu k m e m be rika  ke p a da

ST ıE  In do n e sia  B a n k in  吕 Sc h o o l 1ıa k B e ba s  R o ya lti N o n E klkusir ńv a n Er cıu s e

R o }1a lły F n re  R iM ırl a ta s  k m yn  ilm ia h s o ya  y a n g b eđu d u l

A ım \\siis  P e n gßru h Jtrlť x  (im w t}ı F ir ın  S iz e  d a n  S ııs m iłttıbiłily  R e p o rt \ c th e d a p

P ro ıita b ilita s Pe ru sa h a a n  T c rb u kaı In d o n e sia  yangTcrdafdi B E I P e rio d e  2 0 ı1 2 0 15 "

D e n ga n  lla k D e ba s  Ronlti N o n E ks lk u s ir in i S T IE  ın d o n e s in  B a n kin g  S c ho o ı be rh ak

m c n y im pm  m e n ga lih m c d iallb rın a tka n M c n g c lo ıa  d a n  b e n tu k pa n gk a ıa n  d a ta

I t a b a r ,  m e ra w a t da n  m e m p u blika sika n  \u g a s  n ıihir s uy a  s e la m a  ıe ta p m e n c a n tu m k a n

n a m a  s a yn  s c ba g aıi pe n u llý pe n c ipta  d a n  sc b u ga i pc n 7ilik »la k C ip la

D ib u a t d i Jaıa n a

P ada  ıa n gga l 20 ı7

(R a yn a d ya  N a b ila )

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 

v 
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT, ada pantasnya kami memanjatkan puji syukur 

atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis baik kesempatan maupun 

kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Sales Growth, Firm Size dan Sustainability Report terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Terbuka Indonesia yang Terdaftar di BEI periode 2011 – 2015” sebagai 

salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi program sarjana (S1) jurusan 

manajemen di STIE Indonesia Banking School. Salam serta shalawat penulis curahkan 

kepada junjungan kita Rasulullah SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. 

Skripsi yang penulis buat ini hadir tak lepas dari bantuan banyak pihak. Untuk itu 

sudah sepantasnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar untuk 

mereka semua yang telah berjasa dalam membantu penulis selama proses pembuatan 

makalah ini dari awal hingga akhir, yaitu: 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto, selaku ketua STIE Indonesia Banking School 

2. Ibu Ossi Ferli ST., SE., MSM, selaku Sekretaris Prodi Manajemen STIE Indonesia 

Banking School dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah banyak 

membimbing selama pembuatan skripsi karena tanpa bimbingan dan motivasinya 

saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. 

3. Kedua penguji skripsi saya, Ibu Dr. Paulina yang juga pembimbing akademik saya 

selama saya kuliah dan bapak Edi Komara, SE., MSi. atas bimbingannya sehingga 

skripsi ini selesai. 

4. Seluruh dosen dan civitas STIE Indonesia Banking School yang tidak dapat saya 

sebutkan satu per satu. 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 

vi 
 

5. Kedua orang tua saya tercinta dan tersayang,Papa Roy Pantoro dan Mama Indah 

Kartika yang telah membesarkan saya tanpa lelah dan selalu memberikan motivasi, 

dukungan materi serta motivasi yang tidak ada hentinya, kasih sayang yang selalu 

diberikan sehingga selesainya skripsi ini. Terima kasih papa dan mama atas 

kesabarannya selama ini. 

6. Keluarga penulis, Mba Raydita Tunggadewi dan Mba Raydinda Karina, Kak 

Ardasha, Eyang Putri, Akung Soemirat, Om Koko, Tante Luli, Eyang Nelly, Om 

Abi, Tante Niken, Om Iwan, Harvi dan Ganesh yang telah memberikan dukungan. 

7. My beloved one and only, Artrivandhi Dharmanegara yang selalu ada 24 jam untuk 

mendukung, memotivasi, menemani, memberi kasih sayang, selalu sabar dan 

selalu ada untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

8. Teman – teman yang sudah saya anggap sebagai keluarga saya Artrivandha 

Dharmanegara dan Fitria Sri Astuti yang sudah menemani serta mendukung saya 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Sahabat tercinta dan tersayangku Kardina, Atika, Adam terima kasih atas 

dukungan yang kalian telah diberikan dengan penuh suka dan duka. Dan juga 

teman – teman terdekat saya Muti, Bella, Nyimas, Sarah, Amiko, Jessica, Rhea, 

Arin, Clarisa, Berdina dan Fransiska. 

10. Teman – teman manajemen seperjuangan Intan, Laras, Gia, Niken, Amanda, Citra, 

Desta, Tari, Kinan, Arsya, Ihsan, Ritzky, Kicul, dan sisanya yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 

vii 
 

11. Teman – teman dekat saya Neula, Sayu, Irene, Imam terima kasih atas dukungan 

dan doanya. 

12. Sahabatku sekaligus pembimbing dalam skripsi saya Elly Nindy yang telah banyak 

membantu saya dalam penulisan skripsi ini. 

13. Teman – teman seperjuangan skripsi 2013 yang sedang berjuang dan banyak 

membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. 

14. Teman – teman tercinta di STIE Indonesia Banking School seluruh angkatan 2013, 

SENAT 2013/2014, BEM 2015/2016, senior dan junior yang telah mengiringi 

kegembiraan penulis selama masa perkuliahan. 

15. Teman – teman semua yang pernah dan telah mengisi hari – hari penulis selama 

ini yang selalu menghibur penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, 

terima kasih banyak kalian sungguh luar biasa. 

 

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini 

masih terdapat banyak kekurangan yang sangat jauh dari sempurna. Namun, penulis 

sangat berharap bahwa penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. 

 

Oleh karena itu, penulis sangat berharap kritik dan saran yang agar penelitian ini 

dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga penelitian yang saya lakukan ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

    Jakarta, 2017 

 

Raynadya Nabila 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

viii 

 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF……………..ii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI…………………………….iii 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH……………..iv 

KATA PENGANTAR………………………………………………………....v 

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..vi 

DAFTAR TABEL……………………………………………………...….....xiii 

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………….......xiv 

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………........xv 

ABSTRAK……………………………………………………………………xvi 

ABSTRACT………………………………………………………………......xvii 

BAB I ...................................................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1 

1.2. Rumusan Masalah ...................................................................................... 6 

1.3. Batasan Masalah ........................................................................................ 7 

1.4.Tujuan Penelitian ........................................................................................ 8 

1.5.Manfaat Penelitian ...................................................................................... 8 

1.6.Sistematika Penulisan ................................................................................. 9 

BAB II ................................................................................................................... 11 

2.1 Tinjauan Pustaka ...................................................................................... 11 

2.1.1 Teori Dasar ............................................................................................. 11 

2.1.2 Profitabilitas ........................................................................................... 13 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

ix 

2.1.3Sales Growth ........................................................................................ 17 

2.1.4 Firm Size ............................................................................................. 18 

2.1.5 Sustainability Report ........................................................................... 20 

2.1.6 Grand Theory ..................................................................................... 22 

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................................. 25 

2.3 Hipotesis ..................................................................................................... 32 

2.3.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas .............................. 32 

2.3.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas .................................... 33 

2.3.3 Pengaruh Sustainability Report terhadap profitabilitas .................. 34 

2.3.3.1 Pengungkapan kinerja aspek ekonomi ......................................... 34 

  2.3.3.2 Pengungkapan kinerja aspek lingkungan ................................... 35 

  2.3.3.3 Pengungkapan kinerja aspek hak asasi manusia ....................... 36 

  2.3.3.4 Pengungkapan kinerja aspek sosial ............................................. 38 

  2.3.3.5 Pengungkapan kinerja aspek tenaga kerja dan pekerjaan 

layak ............................................................................................................. 38 

  2.3.3.6 Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk ............. 40 

2.4 Kerangka Pemikiran ................................................................................. 41 

BAB III ................................................................................................................. 42 

3.1 Metode Pengumpulan Data ...................................................................... 42 

3.1.1 Jenis Data ............................................................................................ 42 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

x 

3.1.2Objek Penelitian .................................................................................. 42 

3.1.3 Populasi dan Sampel .......................................................................... 42 

3.1.4 Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 45 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian ....................................................... 45 

3.2.1 Variabel Penelitian ............................................................................. 46 

  3.2.1.1 Variabel Dependen ........................................................................ 46 

  3.2.1.2 Variabel Independen ..................................................................... 47 

3.3 Metode Analisis Data ................................................................................ 49 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif ............................................................... 49 

3.3.2 Analisis Persamaan Regresi .............................................................. 49 

3.3.3 Analisis Regresi Data Panel ............................................................... 50 

3.3.4 Uji Normalitas .................................................................................... 52 

3.3.5 Uji Asumsi Klasik ............................................................................... 53 

  3.3.5.1 Uji Heteroskesdastisitas ................................................................ 53 

  3.3.5.2 Uji Multikolinearitas ..................................................................... 53 

  3.3.5.3 Uji Autokorelasi............................................................................. 54 

  3.3.5.4Uji Goodness of Fit ......................................................................... 55 

  3.3.5.4.1 Uji Determinasi (𝑹𝟐) ................................................................. 55 

  3.3.5.4.2 Uji Statistik t ............................................................................... 55 

BAB IV ................................................................................................................. 57 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xi 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian ....................................................................... 57 

4.2 Statistik Deskriptif .................................................................................... 58 

4.3 Pemilihan Model ........................................................................................ 61 

4.3.1 Uji Chow .............................................................................................. 61 

4.3.2 Uji Hausman ....................................................................................... 62 

4.4 Uji Asumsi Klasik ...................................................................................... 63 

4.4.1 Uji Normalitas .................................................................................... 63 

4.4.2 Uji Multikolinieritas ........................................................................... 64 

4.4.3 Uji Autokorelasi .................................................................................. 65 

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas ...................................................................... 65 

4.5 Analisis Hasil Penelitian ........................................................................... 66 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) ......................................................... 70 

4.5.2 Pengujian Hipotesis (Uji – t) ............................................................. 71 

4.5.3 Analisis Hasil ...................................................................................... 74 

  4.5.3.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas Perusahaan .... 74 

  4.5.3.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas Perusahaan .......... 75 

  4.5.3.3 Pengaruh Pengungkapan Aspek Ekonomi terhadap 

Profitabilitas Perusahaan ........................................................................... 76 

  4.5.3.4Pengaruh Pengungkapan Aspek Lingkungan terhadap 

Profitabilitas Perusahaan ........................................................................... 77 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xii 

  4.5.3.5 Pengaruh Pengungkapan Aspek Hak Asasi Manusia terhadap 

Profitabilitas Perusahaan ........................................................................... 78 

  4.5.3.6 Pengaruh Pengungkapan Aspek Sosial terhadap Profitabilitas 

Perusahaan .................................................................................................. 80 

  4.3.5.7 Pengaruh Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja dan Tenaga 

Kerja Layak terhadap Profitabilitas Perusahaan .................................... 81 

  4.3.5.8 Pengaruh Pengungkapan Aspek Tanggung Jawab Produk 

terhadap Profitabilitas Perusahaan .......................................................... 82 

4.6 Implikasi Manajerial................................................................................. 83 

BAB V ................................................................................................................... 86 

5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 86 

5.2 Saran ........................................................................................................... 87 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 86 

CURRICULUM VITAE ..................................................................................... 103 

 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xiii 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1 Data Perusahaan………………………………………………………3 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu………………………………………………...25 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel………………………………………….44 

Tabel 3.2 Data Perusahaan Sampel……………………………………………45 

Tabel 3.3 Rumus Perhitungan Variabel Penelitian…………………………..49 

Tabel 4.1 Kriteria Observasi…………………………………………………...59 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif…………………………………………………..60 

Tabel 4.3 Hasil Penelitian Aspek Sustainability Report………………………61 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow………………………………………………………62 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman…………………………………………………..63 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinieritas…………………………………………..65 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi……………………………………………….66 

Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas……………………………………….67 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Persamaan……………………………………………67 

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi…………………………………...71 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xiv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran……………………………………………41 

Gambar 4.1 Grafik Histogram……………………………………………….64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xv 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Sample Perusahaan………………………………………94 

Lampiran 2 Data Penelitian……………………………………………………95 

Lampiran 3 Statistik Deskriptif……………………………………………….98 

Lampiran 4 Uji Chow………………………………………………………….98 

Lampiran 5 Uji Hausman……………………………………………………..99 

Lampiran 6 Uji Normalitas…………………………………………………..100 

Lampiran 7 Uji Multikolinieritas……………………………………………,100 

Lampiran 8 Uji Autokorelasi………………………………………………....101 

Lampiran 9 Uji Heteroskedastisitas……………………………………….....102 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



 
 

xvi 
Indonesia Banking School 

 

ABSTRAK 

 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
(keuntungan) dalam waktu tertentu. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 
laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi 
perusahaan (analisis perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan 
indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para pemegang 
saham juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 
menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 
 Sales Growth (SLGW), Firm Size (SIZE), dan Sustainability Report 
(SRDI) digunakan sebagai variable independen diperkirakan berdampak pada 
Profitabilitas (ROA) perusahaan seagai dependen. Penelitian ini dilakukan pada 
perusahaan Terbuka Indonesia yang terdaftar di BEI dan Sustainability Reporting 
Award periode 2011 – 2015. Data yang diperoleh ialah denganmengakses website 
Bursa Efek Indonesia dan Sustainability Reporting Award. Sampel dalam 
penelitian ini dipilih menggunakan metode Purposive Samplingsehingga terdapat 
21 perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Sustainability 
Reporting Award periode 2011 – 2015 yang dapat digunakan dalam penelitian ini. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sales Growth (SLGW) dan 
Aspek Tanggung Jawab Produk (RES) memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap Profitabilitas (ROA), sedangkan Firm Size (SIZE) dan aspek – aspek 
Sustainability Reportlainnya tidak memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas 
(ROA). 
 
 
Kata Kunci: Sales Growth, Firm Size, Sustainability Report, Profitabilitas
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 Indonesia Banking School 

 
ABSTRACT 

 
 

Profitability is the ability of a company to generate profit (profit) within a 
certain time. The company's ability to generate profits in its operations is a major 
focus in corporate performance assessment (corporate analysis) because the 
firm's earnings in addition to being an indicator of the company's ability to meet 
its shareholder obligations is also an element in the creation of corporate value 
that demonstrates the prospects of the company in the future. 

Sales Growth (SLGW), Firm Size (SIZE), and Sustainability Report (SRDI) 
used as independent variables are estimated to have an impact on the profitability 
(ROA) of companies as dependent. This research was conducted at Indonesian 
Open company listed on BEI and Sustainability Reporting Award period 2011-
2015. The data obtained is by accessing the website of Indonesia Stock Exchange 
and Sustainability Reporting Award. The sample in this study was chosen using 
Purposive Sampling method so that there are 21 listed companies listed in 
Indonesia Stock Exchange and Sustainability Reporting Award period 2011-2015 
which can be used in this research. The analysis technique used in this research is 
multiple regression analysis. The results of this study indicate that Sales Growth 
(SLGW) and Product Responsibilit haveasignificant negative on Profitability 
(ROA), while Firm Size (SIZE) and others Sustainability Report aspecthas no 
influence on Profitability (ROA). 
 
 
Keywords : Sales Growth, Firm Size, Sustainability Report, Return on Asset 
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Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang mengelola sumber 

– sumber ekonomi. Dalam hal ini perusahaan memiliki tujuan untuk 

memperoleh keuntungan dan juga dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. 

Perusahaan sendiri memiliki tugas mengolah faktor – faktor produksi dan 

pengukuran kinerja keuangan masing - masing agar dapat mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah mencapai tujuan utamanya. Setiap perusahaan tentu 

memiliki kinerja keuangan yang berbeda – beda, terdapat perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan dengan keadaan sehat dan efisien untuk 

mendapatkan laba dan meningkatkan prestasi perusahaan. Dalam hal ini 

perusahaan dituntut tidak hanya memberikan kontribusi mengenai kinerja 

keuangannya saja tetapi juga dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan terkait resiko ancaman terhadap keberlanjutan lingkup hubungan 

sosial, lingkungan, dan perekonomian (GRI, 2006). Berbagai aspek perlu 

dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja, sebab hal ini diperlukan untuk 

mengetahui sejauh mana perusahaan dapat mengelola usahanya yang telah 

didirikan tersebut. Menurut Ali Darwin, Direktur Eksekutif NCSR, dalam 

konteks lingkungan, laporan berkelanjutan dapat berfokus pada kebijakan 

perusahaan untuk mengatasi mitigasinya dampak lingkungan, efisiensi 

konservasi dan energi dan gas rumah kaca emisi
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(Economicreviewnews.com, 2016, Perusahaan Jawara Peraih SRA 2016, 

economicreviewnews.com/2016/12/16/perusahaan-jawara-peraih-sra-2016/).  

Dalam fenomena yang terkait perusahaan tentu memiliki tanggung jawab 

sosial terhadap pihak – pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Pada kali 

ini, perusahaan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan ini menunjukan 

tren positif dimana setiap tahun di mulai pada tahun 2006 – 2015 jumlah 

perusahaan yang memuat laporan tersebut semakin bertambah. Dibandingkan 

dengan negara lain di Asia Tenggara, Indonesia terbilang cukup baik. Dimulai 

tahun 2011, dari 438 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

baru sekitar 25 perusahaan yang membuat Sustainability Report seperti yang 

sudah diungkapkan oleh Ali Darwin, Chairman National Center for 

Sustainability Report (NCSR) (Investasi.kontan.co.id, 2011, Dari 438 Emiten 

hanya 25 Perusahaan yang Membuat Laporan Berkelanjutan, 

http://investasi.kontan.co.id/news/dari-438-emiten-hanya-25-perusahaan-yang-

membuat-laporan-berkelanjutan).Berdasarkan pantauan peneliti sampai dengan 

tahun 2015, total perusahaan publik yang melakukan pelaporan berkelanjutan 

terdapat 41 emiten namun dengan banyaknya data yang terbilang tidak lengkap 

hanya sekitar 21 perusahaan yang dapat di analisis. Berikut merupakan daftar 

Perusahaan Terbuka di Indonesia yang terdata di Bursa Efek Indonesia dan 

Sustainability Reporting Award: 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017

http://investasi.kontan.co.id/news/dari-438-emiten-hanya-25-perusahaan-yang-membuat-laporan-berkelanjutan
http://investasi.kontan.co.id/news/dari-438-emiten-hanya-25-perusahaan-yang-membuat-laporan-berkelanjutan


3 
 

Indonesia Banking School 

Tabel 1.1 

No Nama Perusahaan 

1 PT. Holcim Indonesia, Tbk 

2 PT. Jasa Marga 

3 PT. Vale Indonesia, Tbk 

4 PT. Adaro Indonesia, Tbk 

5 PT. Semen Gresik, Tbk 

6 PT. Telekomunikasi Seluler (TELKOMSEL), Tbk 

7 PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk 

8 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk 

9 PT. Astra Agro Lestari, Tbk 

10 PT. Indika Energi, Tbk 

11 PT. Express Transindo Utama, Tbk 

12 PT. Pertamina (Persero), Tbk 

13 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk 

14 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 

15 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 

16 PT. United Tractors, Tbk 

17 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk 

18 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

19 PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk 

20 PT. Unilever Indonesia, Tbk 

21 PT. Len Industri (Persero), Tbk 

22 PT. Timah (Persero) 

23 PT. Bank Mandiri, Tbk 

24 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk 

25 PT. Astra International, Tbk 

26 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk 

27 PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk 

Sumber: Data diolah sendiri 
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Sebagai suatu instrumen ekonomi, sebuah perusahaan tidak lepas dari berbagai 

pengaruh lingkungan terutama lingkungan ekonomi dan lingkungan politik 

(Suryawijaya dan Setiawan, 1998). Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan 

kepekaan dari perusahaan maka konsep tanggung jawab sosial muncul dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di 

masa yang akan datang. Stakeholder yang dimaksud diantaranya adalah para 

shareholder, karyawan (buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, dan lain 

sebagainya (Lusa, 2007). Salah satu tujuan perusahaan menggunakan pengaruh – 

pengaruh terkait adalah sebagai cara untuk mengelola kegiatan laporan 

keuangannya. Dengan pengungkapan pengaruh tersebut perusahaan diharapkan 

dapat memberikan bukti nyata bahwa proses produksi yang dijalankan 

perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi memperhatikan 

lingkungan sekitarnya. Dengan adanyal hal tersebut dapat membuktikan bahwa 

perusahaan benar – benar memperhatikan faktor keberlanjutan untuk masa depan 

dan dapat memberikan nilai lebih untuk perusahaan yang dapat mempengaruhi 

profitabilitas pada sebuah perusahaan 

Penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai alat untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting 

diantara rasio rentabilitas yang ada. Dalam hal ini profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva, maupun modal sendiri (Sartono, 1998).Jumlah laba bersih sering 

dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi keuangan lainnya seperti 
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penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham. Besarnya laba juga digunakan untuk 

menilai kinerja perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan didefinisikan sebagai perubahan penjualan per 

tahun. Penelitian terdahulu oleh Kesuma (2009) menyatakan bahwa 

pertumbuhan penjualan (sales growth) adalah kenaikan jumlah penjualan dari 

tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu.  Dimana dalam penelitian ini, 

pertumbuhan perusahaan diukur dengan pertumbuhan penjualan yang didapat 

dari selisih penjualan tahun sekarang dengan tahun lalu dibagi dengan harga 

pasar ekuitas perusahaan. Semakin tinggi angka sales growth, maka perusahaan 

mengalami pertumbuhan penjualan yang bagus.  

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan. 

Dimana semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah 

pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Menurut penelitian yang di lakukan O.I Falope dan O.T. 

Ajilore (2009) disebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengarh negative 

terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Abdul 

dan Mohamed (2007) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa dan Wiwin (2009) 

berkaitan dengan Sustainability Report ini menunjukkan hasil bahwa 

perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan laporan berkelanjutan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan dilihat dari sisi profitabilitas. Aspek yang 

digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah kinerja ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 
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dinyatakan bahwa hanya kinerja sosial saja yang berdampak terhadap kinerja 

perusahaan.  

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sitepu (2009) yang berkaitan dengan 

Sustainability Report dan kinerja perusahaan dengan aspek ekonomi, lingkungan, 

dan sosial menunjukkan hasil bahwa kinerja ekonomi dan lingkungan memiliki 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kinerja sosial tidak memiliki 

pengaruh.  

Berdasarkan fenomena – fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut apakah benar 

perusahaan yang saat ini menerapkan Sustainability Report pada 6 aspek terkait 

yakni ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, masyarakat, sosial dan 

tanggung jawab produk akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut. 

Kemudian terkait Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan apakah 

dapat mempengaruhi Profitabilitas perusahaan yang akan di teliti sehingga 

peneliti mengambil judul “Analisis pengaruh Firm Size, Sales Growth dan 

Sustainability Report terhadap Profitabilitas Perusahaan Terbuka di 

Indonesia yang Terdaftar di BEI periode 2011 – 2015” 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam 

penulisan ini sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh positif dari Sales Growth terhadap 

Profitabilitas PerusahaanTerbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 – 2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif dariFirm Size terhadap Profitabilitas 

PerusahaanTerbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011 – 2015? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif dari Sustainability Report terhadap 

Profitabilitas PerusahaanTerbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011 – 2015?  

1.3. Batasan Masalah 

Dalam sebuah penelitian, sering kali ditemukannya pengembangan pokok 

masalah yang berujung pada pertanyaan mengenai relevansinya. 

Pengembangan ide pokok memang dilakukan dalam penelitian agar masalah 

yang dibahas dapat mencakup aspek atau objek penelitian tersebut. Untuk 

mengurangi relevansi dan keakuratan dari penelitian ini, maka peneliti 

membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:    

1. Penelitian meliputi Perusahaan Terbuka di Indonesia yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan Sustainability Reporting Award periode 2011 – 

2015  

2. Penelitian ini dapat dilakukan hanya pada Perusahaan Terbuka di 

Indonesia yang memiliki kelengkapan data di Bursa Efek Indonesia dan 

Sustainability Reporting Award periode 2011 – 2015  
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1.4.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti serta hasil yang telah di 

analisis mengenai:   

1. Untuk menganalisis pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas 

perusahaan perusahaan terbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2015 

2. Untuk menganalisis pengaruhFirm Size terhadap Profitabilitas 

perusahaan perusahaan terbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2015 

3. Untuk menganalisis pengaruhSustainability Reportterhadap Profitabilitas 

perusahaan perusahaan terbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2015 

1.5.Manfaat Penelitian 

1. Untuk peneliti adalah dapat menambah dan mengembangkan wawasan 

yang berkaitan dengan masalah yang di teliti yang dapat peneliti 

aplikasikan.    

2. Untuk pihak lain, memberikan wawasan dan tambahan informasi 

terhadap penelitian manajemen keuangan yang dilakukan. 

3. Untuk akademis, penelitian ini dapat membuktikan mengenai 

pengelolaan risiko keuangan terhadap profitabilitas pada perusahaan 

terbuka di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

wawasan yang lebih mendalam. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan 

sebagai referensi penelitian terkait dengan analisis Firm Size, Sales 

Growth dan Sustainability Report terhadap profitabilitas perusahaan. 

1.6.Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN    

Pada bab ini, peneliti membahas secara singkat latar belakang dari 

penelitian, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian, tujuan dari 

penelitian dan manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang berkaitan 

dengan penelitian. 

 
BAB II LANDASAN TEORI    

Bab ini menjelaskan secara ringkas teori – teori yang berhubungan dengan 

variable – variable yang akan dibahas pada penelitian, menyajikan beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang memiliki topic yang tidak jauh berbeda, 

serta menyajikan hipotesis yang diajukan yang menjadi dasar dari 

penelitian.   

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN   

Pada bagian ini menjelaskan metodelogi apa yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan/atau sample apa yang digunakan dalam penelitian, 

sifat penelitian, serta tehnik pengumpulan data dan pengolahan data.    

 

BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN    
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Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian atau situasi 

mengenai perbankan di Indonesia saat krisis global, serta sample apa yang 

akan digunakan pada objek penelitian. Disini juga akan dibahas hasil dari 

penelitian yang kemudian akan dibandingkan dengan hipotesis yang telah 

dibuat oleh peneliti dan juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu.  

 

BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab terakhir akan merangkum semua bab – bab sebelumnya, hasil 

penelitian akan dirangkum menjadi beberapa pernyataan dan hasil 

perbandingan juga akan dijelaskan kembali secara singkat dan jelas. Pada 

bagian akhir peneliti menuliskan saran – saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi berbagai pihak, baik bagi pengguna hasil penelitian maupun 

objek penelitian itu sendiri. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Teori Dasar 
 
Pada dasarnya semua pengusaha terobsesi untuk menjadikan perusahaannya 

menjadi lebih besar dan dikenal banyak masyarakat, serta perusahaannya dapat 

bertahan selamanya. Namun untuk mencapai hal tersebut terdapat dua hal yang 

harus dipenuhi seperti profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan serta 

tambahan modal untuk melaukan peningkatan kapasitas produksi (Sawidji, 2009). 

Pada hakekatnya juga perusahaan terbuka memiliki arti bahwa perusahaan 

tersebut memberikan sarana bagi masyarakat untuk masuk ke dalam 

perusahaannya dengan cara penyertaan mayarakat dalam usahanya baik dalam 

kepemilikan maupun dalam penetapan kebijakan pengelolaan. Perusahaan 

Terbuka juga suatu perseroan terbatas yang modal dan sahamnya dipegang oleh 

banyak orang serta banyak perusahaan yang penawaran sahamnya dilakukan 

kepada publik sehingga proses penjualan serta pembelian sahamnya dilakukan 

melalui pasar modal. Terdapat salah satu ciri – ciri perusahaan terbuka adalah 

perlunya keterbukaan (Disclosure)  atas informasi perusahaan kepada publik. 

Menurut Hartono (2011) perusahaan yang belum terbuka (tertutup) awalnya 

saham – saham perusahaan tersebut dimiliki oleh manajer – manajernya, sebagian 
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lagi oleh pegawai – pegawainya. Salah satu alasan mengapa perusahaan 

melakukan terbuka (go public) karena sebagaimana biasanya jika perusahaan 

berkembang, kebutuhan modal tambahan sangat dirasakan, sehingga perusahaan 

tersebut melakukan penghimpunan dana dari masyarakat melalui penerbitan 

saham. 

Dalam penelitian ini, peneliti melihat seberapa besar pengaruh mengenai 

variable independen terhadap variable dependen yang ada dimana dengan 

menggunakan analisis melalui laporan keuangan perusahaan yang tertera pada 

Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. Peneliti mengambil analisis melalui 

laporan keuangan sebab laporan keuangan bersifat mudah dipahami, relevan, 

dapat dibandingkan, keandalan dan valid. Laporan keuangan sendiri merupakan 

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara 

data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut (Munawir, 2004). Dalam 

penelitian yang dilakukan, peneliti membutuhkan data beberapa kelompok besar 

menurut dengan karakteristik ekonominya sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). Laporan keuangan sendiri memiliki bermacam bentuk terkait 

dengan Neraca, Laporan laba rugi komprehensif, Laporan perubahan ekuitas, 

Laporan perubahan posisi keuangan, dan Laporan lain. Dalam penelitian ini 

laporan yang digunakan juga menggunakan laporak berkelanjutan terkait kegiatan 

sosial, tanggung jawab dan lain sebagainya dalam sebuah perusahaan. Variabel 

independen yang peneliti bahas terkait dengan Sales Growth, Firm Size dan 

Sustainability Report dari beberapa perusahaan terbuka di Indonesia yang terdaftar 
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di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015 dan untuk variable dependen yang 

diteliti yaitu Profitabilitas dari perusahaan terbuka di Indonesia tersebut. 

2.1.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(keuntungan) dalam waktu tertentu. Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya merupakan fokus utama dalam 

penilaian prestasi perusahaan (analisis perusahaan) karena laba perusahaan 

selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi 

para pemegang saham juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai 

perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin tinggi juga 

permintaan sahamnya. Profitabilitas yang semakin baik, akan membuat investor 

menjadi semakin percaya untuk kemudian menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Profitabilitas yang baik akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan dan pemegang saham. Bagi perusahaan, akan mendapatkan suntikan 

dana dari investor dan menaikkan nilai pasar perusahaan tersebut. Sedangkan 

bagi investor, akan mendapatkan keuntungan berupa deviden atau capital gain 

dari investasi tersebut. Oleh karena itu profitabilitas adalah rasio keuangan yang 

sangat penting untuk diteliti hubungannya dengan harga saham, terutama bagi 

perusahaan yang tentunya membutuhkan suntikan dana relatif besar untuk 

melakukan ekspansi.   

Di dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan dihitung dengan 

menggunakan return on asset (ROA), yaitu laba bersih dibagi dengan total aset 
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perusahaan (Horne&Wachowicz, 2009). Penggunaan ROA di dalam penelitian 

ini adalah karena ROA memiliki beberapa keunggulan, dimana ROA 

merupakan indikator pengukuran yang komprehensif untuk melihat keadaan 

perusahaan bedasarkan laporan keuangan yang ada karena meliputi unsur yang 

ada di Balance Sheet dan Income Statement. Dimana semakin tinggi angka dari 

rasio Return on Asset, maka perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi dan 

sebaliknya. 

Hanafi dan Halim (2003) menyatakan bahwa rasio Return on Assets (ROA) 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat asset tertentu. Demikian juga Syamsudin (2004) mengatakan bahwa 

Return on Asset (ROA) merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara 

keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan 

aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti 

semakin baik keadaan suatu perusahaan. 9 Return on Assets mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya untuk memperoleh 

laba. Menurut Dwi Prastowo (2008) rasio ini mengukur tingkat kembalian 

investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh 

dana (aktiva) yang dimilikinya. Demikian juga menurut Robert C. Fink dan Ann 

Harrison (1999:72), menyebutkan bahwa :“ROA as the same income a company 

generates during normal operation dividend by its total assets. This calculation 

determines how well a company is using its assets to generate income.” 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari 

penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahan. Semakin tinggi rasio 

profitabilitas, berarti semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba. 
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Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam mengukur profitabilitas, 

antara lain : 

1) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan bersih. Rasio NPM mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dalam tingkat penjualan. Semakin tinggi 

NPM menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang 

tinggi pula pada tingkat penjualan tertentu. Untuk menghitung net profit 

margin, yaitu sebagai berikut Net Profit Margin = 𝐿𝑎𝑏𝑎𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ  𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ  

𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 

𝑁𝑃𝑀 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 

 

2) Return On Asset (ROA)  

Return On Asset (ROA) merupakan asset yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba terhadap total asset setelah dikurangi beban 

bunga dan pajak. ROA mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba di masa lalu. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja 

perusahaan akan semakin baik karena tingkat pengembalian investasi 

(return) yang semakin besar.  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

3) Return On Equity (ROE)  
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Return On Equity (ROE) adalah rasio yang menunjukkan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. ROE merupakan rasio 

laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri yang dipergunakan untuk 

38 mengukur kemampuan laba yang tersedia bagi pemegang saham. Rumus 

untuk mencari Return on Equity (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:  

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

 

4) Earnings per Share  

Rasio earning per share merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang 

rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang 

saham, sebaliknya rasio yang tinggi berarti kesejahteraan pemegang saham 

meningkat. Rumus untuk mencari rasio earning per share adalah sebagai 

berikut:  

𝐸𝑃𝑆 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 − 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

dengan menggunakan ROA, karena ROA menunjukkann efektifitas 

perusahaan dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal 

pinjaman, investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam 

mengelola aset. Semakin tinggi ROA maka akan memberikan efek terhadap 

penjualan saham, artinya laba perusahaan akan meningkat. Walsh (2003) 

mengatakan return on asset merupakan rasio yang mengukur seberapa baik 
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manajemen menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan surplus 

operasi. Return on total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas karena 

dianggap paling menggambarkan profitabilitas perusahaan.  

2.1.3 Sales Growth 

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah perusahaan, 

karena penjualan yang dilakukan harus didukung dengan harta atau aktiva dan 

bila penjualan ditingkatkan maka aktiva pun harus ditambah (Houston dan 

Bringham, 1991). Dengan mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, 

perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pertumbuhan 

penjualan (growth) memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal 

kerja. 

Pertumbuhan penjualan didefinisikan oleh sebagai perubahan penjualan per 

tahun. Kesuma (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (growth 

of sales) adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu 

ke waktu.  Dimana dalam penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diukur 

dengan pertumbuhan penjualan yang didapat dari selisih penjualan tahun 

sekarang dengan tahun lalu dibagi dengan harga pasar ekuitas perusahaan. 

Semakin tinggi angka sales growth, maka perusahaan mengalami pertumbuhan 

penjualan yang bagus.   

Pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh di dalam meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Dimana pertumbuhan penjualan 

yang ditandai dengan peningkatan market share yang akan berdampak pada 

peningkatan penjualan dari perusahaan sehingga akan meningkatkan 
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profitabilitas dari perusahaan. (Pagano & Schivardi, 2003). Pertumbuhan 

penjualan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang baik di masa depan sehingga perusahaan memiliki 

kemampuan dalam memberikan return saham yang tinggi kepada investor. 

Dimana hal ini akan direspon positif oleh investor dan meningkatkan harga 

saham dari perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 

(Bhattacharya, 1979). 

Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan 

dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan. Untuk 

mengukur pertumbuhan penjualan, digunakan rumus: 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

2.1.4 Firm Size 

Firm size adalah ukuran perusahaan yang menggambarkan besar kecilnya 

perusahaan yang ditunjukkan dengan besar kecilnya aktiva, jumlah penjualan, 

rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva (Ferry & Jones, 1979).  

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dapat diproksikan ke dalam logaritma 

natural dari total aktiva (Brigham & Houston, 2001).  Dimana penggunaan 

logaritma dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi nilai absolute dan 

mencegah terjadinya heteroskedastisitas, selain itu dengan mengkonversi total 

asset ke dalam logaritma, maka data dari total asset akan terdistribusi normal.  

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar mempunyai pengaruh 

terhadap peningkatkan profitabilitas perusahaan dan nilai perusahaan. Hal ini 
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dikarenakan perusahaan yang besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, 

antara lain market power dimana perusahaan yang besar dapat menetapkan 

harga yang tinggi untuk produknya, adanya economics of scale yang berdampak 

pada penghematan biaya karena ukuran perusahaan yang besar menghasilkan 

bargaining power terhadap supplier dan ketika produk dapat diproduksi secara 

massal, maka perusahaan yang besar dapat lebih efisien. Dengan adanya 

berbagai keuntungan kompetitif tersebut, maka hal ini akan berdampak pada 

peningkatan profitabilitas dari perusahaan. (Bhattacharyya&Saxena, 2009). 

Ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dimana 

perusahaan yang memiliki ukuran yang besar menunjukkan perusahaan 

mengalami perkembangan, selain itu ukuran perusahaan yang besar 

menunjukkan kondisi yang stabil terutama di dalam return pengembalian saham 

untuk investor lebih tinggi. Hal ini akan direspon positif oleh investor dan 

membuat harga saham perusahaan meningkat sehingga akan meningkatkan nilai 

perusahaan (Sujoko & Soebiantoro, 2007).  

Machfoedz menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala 

yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil 

menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar 

saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan 

umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), 

perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Dalam 

penelitian ini rumus yang digunakan adalah: 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) 
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2.1.5 Sustainability Report 

Konsep sustainability pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu 

kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen 

lebih banyak daripada kemampuaan panen hutan pada kondisi normal. Kata 

nachhaltigkeit (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya melestarikan 

sumber daya alam untuk masa depan (Agricultural Economic Research Institut, 

2004) dalam (Kuhlman, 2010). Terdapat dua sudut pandang yang berbeda 

terkait hubungan antara manusia dengan alam. Salah satu sudut pandang 

menekankan pada adaptasi dan harmoni, sedangkan di posisi yang lain melihat 

alam sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan (Kuhlman, 2010).  Makna lain dari 

keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom (Solow, 1991) dalam 

(Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang 

memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam 

yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya 

menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan 

penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya 

memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, 

fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat standar hidup 

mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini.   

Sustainability Report memiliki definisi yang beragam, menurut Elkington 

(1997) SR berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan 

tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan 

lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara 

berkesinambungan (sustainable performance). Sustainability report juga 
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digunakan oleh institusi pemerintah misalnya dari pihak kementerian lingkungan 

untuk membuat penilaian atas kinerja perusahaan terhadap lingkungan dalam 

setiap pelaporan organisasi. Seperti halnya di Indonesia, peraturan dalam 

pengungkapan CSR dapat ditemukan dalam aturan yang dikeluarkan oleh 

Bapepam dan Undang-undang nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pengungkapan laporan keberlanjutan dalam aturan yang telah ditetapkan berupa 

laporan yang berdiri sendiri, meskipun masih banyaknya pengimplementasian 

CSR yang diungkapkan bersamaan dengan laporan tahunan suatu perusahaan 

(Gunawan, 2010). Rumus perhitungan yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

Variabel ini diukur melalui Sustainabilirt Report Disclosure Index. Hal ini 

menilai tanggung jawab sosial dengan adanya beberapa indikator menurut Global 

Intiative Reporting (GRI),yaitu: 

1) Pengungkapan kinerja aspek ekonomi dimana pendekatan ini mencakup 

adanya 3 aspek yaitu indikator ekonomi, keberadaan pasar dan dampak 

ekonomi tidak langsung. 

2) Pengungkapan kinerja aspek lingkungan dimana pendeketan ini mencakup 

adanya 7 aspek yaitu air, bahan, energi, keanekaragaman hayati, emisi, 

limbah, produk dan jasa, kepatuhan dan transportasi. 

3) Pengungkapan kinerja aspek hak asasi manusia dimana pendekatan ini 

mnakup adanya 8 aspek yaitu praktek investasi dan pengadaan, non-
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diskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tawar menawar kolektif, 

penghentian pekerja anak, penghindaran kerja paksa dan kerja wajib, praktek 

keluhan dan kedukaan, praktek keamanan dan hak adat. 

4) Pengungkapan kinerja hubungan aspek sosial dimana pendekatan ini 

mencakup adanya 5 aspek yaitu komunitas, korupsi, kebijakan public, 

kelakuan tidak bersaing dan kepatuhan. 

5) Pengungkapan kinerja aspek tenaga kerja dan pekerjaan layak dimana 

pendekatan ini mencakup adanya 4 aspek yaitu praktek tenaga kerja dan 

pekerjaan layak, HAM, masyarakat, dan tanggung jawab produk. 

6) Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk dimana pendekatan 

mencakup adanya 5 aspek yaitu kesehatan dan keselamatan pelanggan, label 

produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi pelanggan dan kepatuhan. 

2.1.6 Grand Theory 

Adanya beberapa pihak yang memiliki hubungan antar perusahaan dimana 

hal tersebut sangat berkepentingan dengan pengukuran keuntungan sebuah 

perusahaan. Hal itu dapat dijelaskan dengan adanya beberapa teori yang terkait 

dengan penelitian ini yaitu teori agensi (agency theory) dan teori signal (signalling 

theory). 

Teori Keagenan (Agency Theory) dapat diasumsikan bahwa pada dasarnya 

semua individu bertindak untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini pemegang 

saham diasumsikan hanya bertindak terhadap hasil keuangan sebuah perusahaan 

untuk meningkatkan nilai investasi sedangkan untuk agen diasumsikan sebagai 

penerima kepuasan dari hasil keuangan yang disertai dengan syarat – syaratnya. 
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Dalam teori ini menjelaskan bahwa sebuah perusahaan pasti memiliki dua pihak 

yang selalu berinteraksi, hal ini seringkali rentan terhadap konflik keagenan 

(Agency Conflict)  dimana masing – masing pihak mempunyai kepentingan yang 

saling bertentangan dan saling berusaha untuk mencapai kemakmurannya sendiri 

(Jensen dan Meckling, 1976). 

Menurut Anthony dan Govindrajan (2005) teori agensi ini merupakan suatu 

hubungan kontrak antara principal dan agent. Hal ini di anggap dan di harap dapat 

meniminalkan konflik antara mereka sehingga pemilik perusahaan dan 

manajemen perusahaan mengadakan kesepakatan kontrak kerja dengan cara 

mengatur hak dan kewajiban untuk masing – masing pihak dengan harapan 

mencapai hal yang di inginkan.  

Dalam hal ini pihak manajemen menuntut untuk adanya pembagian 

profitabilitas yang sesuai kepada pihak manajemen perusahaan dengan adanya 

keterikatan kerja seperti kesepakatan yang di lakukan oleh pemilik perusahaan. 

Hubungan ini di anggap sangat tergantung pada penilaian pemilik mengenai 

kinerja manajemen yang ada. Karena itu manajemen perusahaan harus 

memberikan pengembalian yang sesuai dan memuaskan kepada pemilik 

perusahaan sehingga dapat berpengaruh positif pada kompensasi yang diterima. 

Teori selanjutnya mengenai teori signal (Signalling Theory) membahas 

mengenai adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak 

– pihak yang berkepentingan dalam informasi tersebut. Teori ini menjelaskan 

bahwa bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal yang benar – benar 

terjadi kepada pengguna laporan keuangan. 
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Menurut Jama’an (2008) mengemukakan tentang bagaimana semestinya 

sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal 

ini berupa informasi mengenai kegiatan perusahaan, hasil perusahaan dan apa saja 

yang sudah di lakukan oleh manajemen perusahaan. Sinyal ini dapat berupa 

informasi mengenai laporan keuangan yang sudah transparan dan sesuai pada 

semestinya seperti hal nya dapat dilihat mengenai profitabilitas perusahaan 

melalui hasil laba bersih yang sudah di bagi dengan total aset perusahaan tersebut. 

Menurut Sari dan Zuhrotun (2006), teori ini menjelaskan mengapa 

perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan 

kepada pihak luar. Sebagaimana dorongan tersebut timbul karena adanya 

informasi asimetris antara perusahaan dengan pihak luar. Hal ini dapat 

mempengaruhi banyak hal seperti hal nya profitabilitas perusahaan yang terkait. 

Dalam sebuah laporan keuangan dapat terlihat pula keadaan perusahaan saat ini 

dan juga mengenai pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan juga 

sustainability report mereka yang dapat terkait serta mempengaruhi profitabilitas 

perusahaan. 

Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik adalah signal bahwa 

sebuah perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal yang baik dapat pula di 

respon dengan baik pula oleh pihak eksternal. Investor akan menginvestasikan 

modalnya jika menilai perusahaan mampu memberikan nilai tambah atas modal 

yang diinvestasikan lebih besar dibandingkan di tempat lain. Hal itu dapat 

meningkatkan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan dan juga hal tersebut 
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berpengaruh dari pertumbuhan penjualan yang tertera dalam laporan tersebut dan 

juga ukuran perusahaan serta kegiatan yang di lakukan dari perusahaan tersebut. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 
Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

1 

Yohanes 

Kurniawan 

Susanto dan 

Josua Tarigan 

(2013) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Sustainability 

Report terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Independen 

X1: Kinerja Aspek 

Ekonomi (Tidak 

Pengaruh) 

X2: Kinerja Aspek 

Lingkungan (Tidak 

Pengaruh) 

X3 : Kinerja Apek 

Hak Asasi Manusia 

(Tidak Pengaruh) 

X4 :Kinerja Aspek 

Sosial (Signifikan 

Negatif) 

X5 :Kinerja Aspek 

Tenaga Kerja dan 

Pekerjaan Layak 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

hanya pengungkapan 

kinerja sosial dan 

pengungkapan kinerja 

tanggung jawab 

produk yang 

mempengaruhi 

profitabilitas 

perusahaan. 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

(Tidak Pengaruh) 

X6 :Kinerja Aspek 

Tanggung Jawab 

Produk (Signifikan 

Positif) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

2 

Verawati 

Hansen dan 

Juniarti (2014) 

Pengaruh Family 

Control, Size, 

Sales Growth, dan 

Leverage 

Terhadap 

Profitabilitas dan 

Nilai Perusahaan 

pada Sektor 

Perdagangan, 

Jasa, dan Investasi 

Independen 

X1 : Family 

Control(Siginifkan 

Negatif) 

X2 : 

Size(Signifikan 

Positif) 

X3 : Sales 

Growth(Tidak 

Signifikan Positif ) 

X4 : 

Leverage(Tidak 

Signifikan Positif) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

Hasil penelitian 

menunjukkan firm 

size memiliki 

pengaruh yang positif 

dan profitabilitas. 

Untuk sales growth, 

hasil penelitian 

menunjukkan 

pengaruh yang positif 

dan tidak signifikan 

terhadap profitabilitas. 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

3 

Niken Hastuti 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Periode 

Perputaran 

Persediaan, 

Periode 

Perputaran 

Hutang Dagang, 

Rasio Lancar, 

Leverage, 

Pertumbuhan 

Penjualan dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdahtar di BEI 

pada tahun 2006 – 

2008) 

Independen 

X1 : Periode 

Perputaran 

Persediaan (Tidak 

Signifikan) 

X2 : Periode 

Perputaran Hutang 

Dagang 

(Signifikan) 

X3 : Rasio Lancar 

(Tidak Signifikan) 

X4 : Leverage 

(Signifikan) 

X5 : Sales Growth 

(Tidak Signifikan) 

X6 : Firm Size 

(Signifikan) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

 

Hal ini menunjukkan 

bahwa hanya variabel 

Periode Perputaran 

Hutang Dagang, 

Leverage, dan Ukuran 

Perusahaan  saja yang  

dapat mempengaruhi 

profitabilitas 

sedangkan variabel 

lainnya tidak memiliki 

pengaruh yang besar 

dalam pencapaian 

keuntungan pada 

perusahaan 

manufaktur. 

4 
Elfianto 

Nugroho (2011) 

Analisis Pengaruh 

Likuiditas 

Pertumbuhan 

Independen 

X1 : Likuiditas 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel likuiditas, 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Penjualan, 

Perputaran Modal 

Kerja, Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

terdaftar pada BEI 

pada Tahun 2005 

– 2009) 

(Signifikan Positif) 

X2 : Sales Growth 

(Tidak Signifikan 

Negatif) 

X3 : Perputaran 

Modal Kerja 

(Signifikan Positif) 

X4 : Ukuran 

Perusahaan 

(Signifikan Positif) 

X5 : Leverage 

(Signifikan Negatif) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

perputaran modal 

kerja, ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

signifikan, variabel 

pertumbuhan 

penjualan dan 

leverage berpengaruh 

negative signifikan, 

keduanya berpengaruh 

terhadap profitabilitas 

5 

Rahmat 

Setiawan (2009) 

Pengaruh Growth 

Opportunity dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Industri 

Independen 

X1 : Growth 

Opporunity 

(Signifikan) 

X2 : Ukuran 

Perusahaan (Tidak 

Signifikan) 

Dependen 

Dari hasil dengan 89 

perusahaan 

menyimpulkan bahwa 

peluang pertumbuhan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas 

sementara ukuran 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Manufaktur 

Indonesia 

Y : Profitabilitas 

 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

6 

Moh. Rifai, Rina 

Arifati, Maria 

Magdalena 

(2012) 

Pengaruh Ukuran 

perusahaan, 

Struktur Modal, 

dan Pertumbuhan 

Perusahaan 

terhadap 

profitabilitas 

Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur di 

BEI Tahun 2010-

2012 

Independen 

X1 : Ukuran 

Perusahaan 

(Signifikan Positif) 

X2 : Struktur 

Modal (Signifikan 

Negatif) 

X3 : Pertumbuhan 

Perusahaan (Tidak 

Signifikan) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

Adanya pengaruh 

signifikan positif pada 

ukuran perusahaan 

terhadap profitabilitas, 

kemudian adanya 

pengaruh signifikan 

negative antara 

struktur modal 

terhadap profitabilitas, 

dan tidak adanya 

pengaruh signifikan 

pada pertumbuhan 

perusahaan terhadap 

profitabilitas. 

7 

Eka Setifani 

Afrianah (2016) 

Analisis pengaruh 

Pertumbuhan 

Penjualan, 

Perputaran Kas, 

Persediaan, 

Independen: 

X1 : Pertumbuhan 

Penjualan 

(Berpengaruh 

Signifikan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh 

secara simultan pada 

variabel, perputaran 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Perputaran Aktiva 

terhadap 

Profitabilitas 

(Studi Kasus pada 

SPBU di Daerah 

Tangerang 

periode 2012 – 

2015) 

Parsial) 

X2 : Perputaran 

Kas(Signifikan 

Simultan) 

X3 : Perputaran 

Persediaan(Signifi

kan Parsial) 

X4 : Ukuran 

Perusahaan(Signifi

kan Simultan) 

X5 : Perputaran 

Aktiva(Signifikan 

Simultan) 

Dependen 

Y : Profitabilitas 

kas, sementara 

pengaruh secara 

parsial pada variable 

pertumbuhan 

penjualan dan 

perputaran persediaan 

8 

Bima Putranto 

Sejati (2014) 

Pengaruh 

pengungkapan 

Sustainability 

Report terhadap 

kinerja dan nilai 

perusahaan 

Independen 

X1:Pengungkapan 

Sustainability 

Report (Tidak 

Pengaruh 

Signifikan) 

X2:Pengungkapan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengungkapan 

Sustainability Report 

tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja dan 
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No Nama Peneliti Judul Variabel Hasil Penelitian 

Kinerja 

Ekonomi(Tidak 

Pengaruh 

Signifikan) 

X3:Pengungkapan 

Kinerja 

Lingkungan(Tidak 

Pengaruh 

Signifikan) 

X4:Pengungkapan 

Kinerja 

Sosial(Tidak 

Pengaruh 

Signifikan) 

Dependen 

Y1 : Kinerja 

Perusahaan (ROA) 

Y2 : Nilai 

Perusahaan 

nilai perusahaan. 

Begitu pula dengan 

pengungkapan aspek 

kinerja ekonomi, 

lingkungan dan sosial 

dalam Sustainability 

Report tidak memiliki 

hubungan yang 

signifikan terhadap 

kinerja dan nilai 

perusahaan. 
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2.3 Hipotesis 
 
Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran 

tentang pengaruh Sales Growth, Firm Size dan Sustainibility Report maka 

dapat dikembangkan hipotesis dengan berbagai penjelasan. Sebagaimana 

dijelaskan Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

dikumpulkan (Arikunto, 2002). Berdasarkan teori tersebut, maka dalam 

penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

2.3.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas 

Perusahaan Terbuka tidak dapat berjalan pada semestinya apabila 

tidak adanya sistem penjualan yang baik ataupun pendapatan dari usahanya. 

Penjualan merupakan ujung tombak dari sebuah perusahaan. Perkiraan 

penjualan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perusahaan dapat 

memperisapkan segala sesuatunya. Brigham dan Houston (2006) 

menyebutkan bahwa penjualan harus dapat menutupi biaya yang di keluarkan 

sehingga dapat meningkatkan keuntungan maka perusahaan dapat 

menentukan langkah yang akan di ambil untuk mengantisipasi di masa depan 

sebagaimana kemungkinkan naik atau turunnya penjualan pada tahun yang 

akan datang. Pertumbuhan penjualan didefiniskan sebagai perubahan 

penjualan per tahun. Kesuma (2009) juga menyatakan bahwa pertumbuhan 

penjualan adalan kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari 

waktu ke waktu.  
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Dimana dalam penelitian ini, pertumbuhan perusahaan diukur dengan 

pertumbuhan penjualan yang didapat dari selisih penjualan tahun sekarang 

dengan tahun lalu dibagi dengan harga pasar ekuitas perusahaan. 

Sebagaimana, semakin tinggi angka sales growth maka perusahaan 

mengalami pertumbuhan penjualan yang bagus. Pertumbuhan penjualan 

mempunyai pengaruh di dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan yang ditandai dengan peningkatan market share yang 

akan berdampak pada peningkatan penjualan dari perusahaan sehingga akan 

meningkatkan profitabilitas dari perusahaan (Pagano & Schlvardi, 2003). 

Pada penelitian yang di lakukan oleh Verawati dan Juniarti (2014) 

menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap ROA sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Eka 

(2016) pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan secara parsial 

terhadap ROA. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H1 :Sales Growth  berpengaruh positif terhadap profitabilitas 

perusahaan 

2.3.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas 

Firm Size merupakan ukuran perusahaan yang menggambarkan besar 

kecilnya sebuah perusahaan dengan ditunjukkan besar kecilnya aktiva, 

jumlah penjualan, rata – rata tingkat penjualan dan rata – rata total aktiva 

(Ferry dan Jones, 1979). Rajan dan Zingales (1995) dalam Hadri Kusuma 

(2005) menyebutkan bahwa menurut teori critical, semakin besar skala 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



34 

 
Indonesia Banking School 

perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik atau 

jumlah tertentu ukuran perusahaan pada akhirnya akan menurunkan 

profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar mempunyai 

pengaruh terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan yang besar memiliki beberapa keuntungan kompetitif, antara lain 

market power dimana perusahaan yang besar dapat menetapkan harga yang 

tinggi untuk produknya, adanya economics of scale yang berdampak pada 

penghematan biaya karena ukuran perusahaan yang besar menghasilkan 

bargaining power terhadap supplier. Dengan adanya berbagai keuntung 

kompetitif tersebut, maka hal ini akan berdampak pada peningkatan 

profitabilitas dari perusahaan (Bhattacharyya dan Saxena, 2009). Pada hasil 

penelitian yang di lakukan oleh Elfianto (2011) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap ROA sedangkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Rahmat (2009) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H2 :Firm Size berpengruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

2.3.3 Pengaruh Sustainability Report terhadap profitabilitas 

2.3.3.1 Pengungkapan kinerja aspek ekonomi 

Dalam ekonomi keberlanjutan menyangkut dampak organisasi pada 

kondisi ekonomi stakeholder dan sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, 

dan global. Aspek ekonomi yang di laporkan dalam laporan berkelanjutan 
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lebih pada kontribusi perusahaan terhadap besar sistem ekonomi. 

Pengungkapan pendekatan manajemen mencakup 3 aspek yaitu indikator 

ekonomi, keberadaan pasar, dan dampak ekonomi tidak langsung. Ada pula 

pengungkapan lain terkait pada kebijakan, tujuan, dan informasi terkati 

tambahan (GRI, 2006). 

Pengungkapan aspek ekonomi menunjukan dampak operasi 

perusahaan terhadap lingkungan ekonomi mikro maupun makro. Aspek 

ekonomi yang diungkapkan perusahaan menjadi sinyal yang penting bagi 

para investor. Perusahaan yang memberikan pengaruh besar terhadap 

peningkatan ekonomi mikro maupun makro akan mengundang minat 

investor dan pelanggan untuk bergabung menjadi penyokong dana maupun 

pengguna produk perusahaan. Sokongan dana dari para investor akan 

meningkatkan modal kerja perusahaan dan membuat perusahaan mampu 

untuk meningkatkan operasinya. Dengan demikian perusahaan akan 

memiliki kinerja keuangan yang baik (Nofianto dan Agustina, 

2014).Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang di ajukan adalah: 

H3 : Pengungkapan kinerja aspek ekonomi berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas perusahaan 

 

2.3.3.2 Pengungkapan kinerja aspek lingkungan 

Dimensi lingkungan keberlanjutan menyangkut dampak organisasi 

terhadap hidup dan non – hidup sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, 

udara, dan air. Pengungkapan kinerja lingkungan termasuk pengungkapan 

manajemen terdiri dari aspek lingkungan seperti air, bahan, energi, 
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keanekaragaman hayati, emisi, limbah, produk dan jasa, kepatuhan, 

transportasi dan secara keseluruhan, maka tujuan yang relevan dengan aspek 

lingkungan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, 

monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan (GRI, 

2006). 

Dalam penelitian terdahulu mengenai dampak pengungkapan kinerja 

lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan masih beragam sehingga perlu 

dilakukan penelitian ulang. Nakamura dalam Burhan dan Wiwin (2012) dan 

Adhima (2011) menyebutkan bahwa pengungkapan aspek lingkungan tidak 

mempengaruhi secara signifikan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka 

pendek, tetapi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam 

jangka panjang. Pengungkapan aspek lingkungan akan meningkatkan nilai 

perusahaan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan jangka waktu yang 

panjang agar bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang di 

ajukan adalah: 

H4 : Pengungkapan aspek lingkungan berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan 

 

2.3.3.3 Pengungkapan kinerja aspek hak asasi manusia 

Dimensi hak asasi mansia dalam Sustainability Report menyangkut 

dampak sebuah organisasi sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan 

dalam investasi dan praktek pemilihan supplier. Kinerja hak asasi manusia 

dibagi menjadi 8 aspek yaitu praktek investasi dan pengadaan, 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



37 

 
Indonesia Banking School 

nondiskriminasi, kebebasan berserikat dan berkumpul, tawar menawar 

kolektif, penghentian pekerja anak, penghindaran kerja paksa dan kerja 

wajib, praktek keluhan dan kedukaan, praktek keamanan dan hak adat. Hak 

adat informasi yang akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, 

tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, 

monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya 

akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek hak asasi manusia (GRI, 2006).  

Dalam konteks ini juga, tanggung jawab sosial perusahaan dalam 

menempatkan karyawan sebagai pusat dari seluruh aktifitas perusahaan, 

dengan adanya berbagai program peningkatan kapasitas karywan dan 

mengikutsertakan karyawan dalam mengambil keputusan mengenai 

perusahaan tersebut. Pada hal ini, dapat mengurangi tingkat kerentanan 

pekera sebagai objek yang dianggar hak – hak asasinya (Taufik, 2008). Oleh 

karenanya, perusahaan yang menerapkan HAM diatas segalanya maka akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan kearah yang positif. Informasi yang akan 

diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung 

jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring serta tindaklanjut, dan 

informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan berdasarkan 

hubungan aspek hak asasi manusia (Susanto dan Tarigan, 2013). Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka hipotesis yang di ajukan adalah: 

H5 : Pengungkapan aspek hak asasi manusia masyarakat berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan 
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2.3.3.4 Pengungkapan kinerja aspek sosial 

Dimensi masyarakat dalam Sustainability Report menyangkut dampak 

organisasi terhadap masyarakat di mana mereka beroperasi, dan 

menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang 

mereka kelola. Kinerja masyarakat dibagi menjadi 5 aspek yaitu komunitas, 

korupsi, kebijakan publik, kelakuan tidak bersaing dan kepatuhan. 

Informasi yang akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, 

tujuan, kebijakan, tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran, 

monitoring dan tindak lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. 

Semuanya akan dilaporkan berdasarkan hubungan aspek masyarakat (GRI, 

2006).  

Burhan dan Wiwin (2009) telah membuktikan bahwa pengungkapan 

kinerja sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas 

perusahaan. Sementara Adhima (2011) menemukan bahwa kinerja sosial 

berdampak negative terhadap profitabilitas. Novriyanti (2011) juga 

menyatakan bahwa aspek sosial tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H6 : Pengungkapan kinerja aspek sosial masyarakat berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan 

 

2.3.3.5 Pengungkapan kinerja aspek tenaga kerja dan pekerjaan layak 

Dimensi sosial keberlanjutan menyangkut dampak sebuah organisai 

pada sistem sosial dimana ia beroperasi. Kinerja tenaga kerja dan pekerjaan 
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layak yang akan dibagi menjadi 4 aspek yaitu praktek tenaga kerja dan 

pekerjaan layak, HAM, masyarakat, tanggung jawab produk. Informasi yang 

akan diungkapkan akan sama seperti kinerja ekonomi dan lingkungan dimana 

ia terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan, kebijakan, tanggung jawab 

pelatihan, organisasi dan kesadaran, monitoring dan tindak lanjut, dan 

informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan beradasarkan 

hubungan aspek sosial (GRI, 2006). 

Kepercayaan karyawan tumbuh dari apa yang diungkapkan 

perusahaan bahwa perusahaan telah melakukan banyak hal untuk 

meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang 

telah merasa nyaman dan percaya kepada perusahaan akan memberikan 

segala yang terbaik yang mereka miliki untuk kemajuan perusahaan. 

Karyawan yang bekerja sebaik mungkin untuk bisa mencapai kinerja 

perusahaan yang lebih optimal. Kerja keras mereka, skill, dan semangat 

mereka akan bsia menjadi point penting kesuksesan sebuah perusahaan hal 

ini dapat mewujudkan kinerja karyawan yang efektif dan efisien. Hal – hal 

tersebut diatas yang menjadi gambaran penting pengungkapan kinerja sosial 

dalam laporan berkelanjutan (Nofianto dan Agustina, 2014). Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H7 : Pengungkapan aspek tenaga kerja dan pekerjaan layak 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 
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2.3.3.6 Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk 

Dimensi tanggung jawab produk menyangkut aspek produk dari 

organisasi pelapor dan serta jasa yang diberikan yang mempengaruhi 

pelanggan terutama kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, 

pemasaran, dan privasi. Kinerja tanggung jawab produk akan dibagi menjadi 

5 aspek yaitu kesehatan dan keselamatan pelanggan, label produk dan jasa, 

komunikasi pemasaran, privasi pelanggan dan kepatuhan. Informasi yang 

akan diungkapkan terdiri dari pendekatan manajemen, tujuan kebijakan, 

tanggung jawab pelatihan, organisasi dan kesadaran monitoring dan tindak 

lanjut, dan informasi kontekstual tambahan. Semuanya akan dilaporkan 

berdasarkan hubungan aspek masyarakat (GRI, 2006). 

Dengan perusahaan mengungkapkan laporan berkelanjutan akan 

semakin membuat konsumen, pemasok dan investor lebih percaya terhadap 

perusahaan tersebut dan harapannya akan semakin menarik konsumen, 

pemasok dan investor untuk membeli produk dari perusahaan tersebut yang 

secara tidak langsung akan berdampak pada meingkatnya kegiatan operasi 

yang dijalankan oleh perusahaan dan berdampak juga pada peningkatan 

kinerja perusahaan kearah positif yang menandkan adanya peningkatan 

kinerja keuangan perushaan kedepannya (Wibowo, 2014). Didukung oleh 

adanya penelitian terdahulu yang dilakukan Susanto dan Tarigan (2013) 

bahwa tanggung jawab produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 
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H8: Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan judul penelitian mengenai Analisis Pengaruh Sales Growth, 

Firm Size dan Sustainability Reportterdapat gambaran kerangka pemikiran yang 

menjelaskan pembentukan pada Sustainability Report terlebih dahulu dengan 

penerapan beberapa aspek yang dapat membentuk perhitungan Sustainability 

Report maka dibuatlah kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengumpulan Data 
 

3.1.1 Jenis Data 

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifatkuantitatif 

karena penelitian ini berkaitan dengan objek penelitian yaitupada perusahaan 

dengan kurun waktu tertentu dengan mengumpulkan datadan informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan dan disesuaikan dengantujuan penelitian. 

3.1.2Objek Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji mengenai proporsi apakah Sales 

Growth, Firm Size dan Sustainability Report berpengaruh terhadap profitabilitas. 

Objek yang menjadi penelitian adalah Perusahaan Terbuka di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesiaperiode 2011 – 2015. 

3.1.3 Populasi dan Sampel 

  Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka yang ada di 

Indonesia, sedangkan untuk Sampel nya merupakan perusahaan terbukadi 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan laporan 

keberlanjutan (Sustainability Report) periode tahun 2011 – 2015. Pengambilan 

sampel dipilih secara acak dimana respondennya adalah beberapa perusahaan 
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terbuka dimana tidak semua perusahaan terbuka yang terdaftar di teliti. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan caraPurposive Sampling dimana peneliti 

mengambil teknik sampel yaitu Non Probability Sampling dimana informasi yang 

dikumpulkan dari target berdasarkan pertimbangan tertentu (Sekaran, 2013). 

Nonprobability Sampling menurut Sekaran (2013) adalah teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberikan peluang bagi setiap unsur dalam populasi untuk 

dipilih menjadi subyek sampel. Dalam penggunaan purposive sample ini dengan 

objek dan memiliki kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Kriteria Pemilihan Sampel 

Sumber: www.idx.co.id dan www.sra.ncsr-id.org, data diolah sendiri  

Kriteria Jumlah 

Jumlah Perusahaan Terbuka di 

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011 – 2015  

 

438 Perusahaan 

Jumlah Perusahaan Terbuka yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

Sustainability Reporting Award periode 

2011 – 2015  

 

27 Perusahaan 

Jumlah perusahaan yang memiliki data 

tidak lengkap selama periode 2011 – 

2015  

 

6 Perusahaan 

Jumlah perusahaan yang menjadi 

sampel 

 

21 Perusahaan 
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Tabel 3.2 
Data Perusahaan Sampel 

No Perusahaan Sampel Kode Saham 

1 PT. Holcim Indonesia, Tbk SMCB 

2 PT. Jasa Marga JSMR 

3 PT. Vale Indonesia, Tbk INCO 

4 PT. Semen Gresik, Tbk SMGR 

5 PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk UNSP 

6 PT. Astra Agro Lestari, Tbk AALI 

7 PT. Indika Energi, Tbk INDY 

8 PT. Pertamina (Persero), Tbk LKFS 

9 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk INTP 

10 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk BNGA 

11 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk ADMF 

12 PT. United Tractors, Tbk UNTR 

13 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk PGAS 

14 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk AGRO 

15 PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk ITMG 

16 PT. Unilever Indonesia, Tbk UNVR 

17 PT. Bank Mandiri, Tbk BMRI 

18 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk ANTM 

19 PT. Astra International, Tbk ASII 

20 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk TLKM 

21 PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk PTBA 

Sumber Data: www.idx.co.iddata diolah sendiri 
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3.1.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan penelitian dalam pengumpulan data untuk 

melakukan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pada penelitian kepustakaan ini, peneliti mengumpulkan data dari 

berbagai jurnal – jurnal keuangan, skripsi, thesis, buku, internet, serta 

literatur lainnya yang menunjang penelitian ini. Data – data dan informasi 

yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder. 

2. Penelitian Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu data dari laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia melalui 

situs www.idx.co.id dan laporan keberlanjutan melalui website masing – 

masing perusahaan atau www.sra.ncsr-id.org. Data yang dikumpulkan 

tersebut berupa laporan keuangan perusahaan untuk periode 5 tahun yaitu 

2011 – 2015. 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (1993), variable penelitian adalah suatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat 

diperolehnya suatu informasi yang dibutuhkan. Operasionalisasi Variabel dalam 

penelitian merupakan sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variable 

yang di tetapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar 

variable yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya. 
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3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu variable bebas 

(Independent) dan variabel terikat (Dependent). Variabel bebas adalah suatu 

variabel yang fungsinya mempengaruhi terhadap variabel lainnya sedangkan 

variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain.  

Menurut Ghozali (2006), variabel independen dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan Sales Growth, Firm Size dan Sustainability Report. Untuk variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. 

3.2.1.1 Variabel Dependen 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja dalam manajemen untuk 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. 

Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari tingkat penjualan, 

asset, dan modal. Terdapat 4 rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas 

yaitu Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity, dan 

Earning per Share (EPS). Namun dalam penelitian ini untuk perhitungan pada 

profitabilitas menggunakan Return on Assets. Rumush perhitungan untuk ROA 

yaitu: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Menurut Albahi (2009) analisi ROA merupakan rasio yang terpenting 

diantara rasio profitabilitas lainnya, rasio ini merupakan teknik analisi yang lazim 

digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi 
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perusahaan. Analisis ROA dapat mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan asset kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah 

disesuaikan dengan biaya – biaya untuk mendanai asset tersebut (Hanafi, 1995). 

 

3.2.1.2 Variabel Independen 

1. Pertumbuhan Penjualan (Sales Growth) 

Pertumbuhan penjualan dapat didefinisikan sebagai perubahan 

penjualan per-tahun. Penelitian terdahulu oleh Kesuma (2009) juga 

menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan (Sales Growth) adalah 

kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari periode ke 

periode. 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ =  
𝑆𝑡 − 𝑆𝑡−1

𝑆𝑡−1
 

 

2. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 
 

Firm Size adalah ukuran perusahaan yang menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dengan besar kecilnya sebuah 

aktiva, jumlah penjualan, rata – rata tingkat penjualan dan rata – rata 

total aktiva (Ferry dan Jones, 1979) 

𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡) 

 

3. Sustainability Report 

Dalam hal ini Sustainability Report  memiliki definisi yang beragam, 

menurut Elkington (1997) Sustainability Report berarti laporan yang 
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membuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi 

non-keuangan yang terdiri dari informasi aktifitas sosial dan 

lingkungan dimana memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh 

secara berkesinambungan (Sustainable Performance). Rumus yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

   𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
  

 

Tabel 3.3 

Rumus Perhitungan Variabel Penelitian 

No Variabel Pengukuran 

 Dependen  

1 Profitabilitas 

(ROA) 
𝑅𝑂𝐴 =  

𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 Independen  

1 Sales Growth 

(SLGW) 
∆𝑆 =

𝑆𝑡 −  𝑆𝑡−1

𝑆𝑡−1
 

2 Firm Size 

(SIZE) 
𝐹𝑖𝑟𝑚 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 

3 Sustainability Report 

(SRDI) 
𝑆𝑅 =  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
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3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata – rata (Mean), standart deviasi, varians, nilai maksimum dan 

nilai minimum (Ghozali, 2006). Dalam penelitian dan analisis ini memiliki sebuah 

tujuan yakni untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan. Program Eviews9 digunakan untuk melakukan 

analisis deskriptif ini. Dalam penelitian yang dilakukan ini, metode analisisnya 

adalah metode kuantitatif yaitu data yang dilakukan analisisnya dengan 

pengolahan dalam bentuk angka – angka matematis. 

 

3.3.2 Analisis Persamaan Regresi 

Persamaan regresi berganda merupakan model regresi yang dimana adanya 

lebih dari satu variabel penjelasan (Gujarati, 2006). Hal ini disebut berganda 

sebab banyaknya variabel yang mungkin mempengaruhi variabel tidak bebas. 

Analisis ini merupakan analisis regrensi bersyarat dimana syaratnya adalah 

variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita memperoleh 

nilai rata – rata dari Y untuk nilai variabel – variabel X yang tertentu (Gujarati, 

2006). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.Dalam 

penelitian ini model yang digunakan dalam peneletian ini adalah: 

𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 = ∝  + 𝜷𝟏𝑺𝑳𝑮𝑾𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑬𝑪𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑬𝑵𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑯𝑹𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑺𝑶𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑳𝑨𝑩𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑹𝑬𝑺𝒊,𝒕 + 𝜺 
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Keterangan: 

  ROA = Profitabilitas Perusahaan 

𝛽1 … 𝛽9 = Koefisien masing − masing variabel 

       ∝      = Konstanta 

     SLGW    = Sales Growth 

     SIZE       = Firm Size 

ECO     = Jumlah aspek Ekonomi yang diungkapkan dengan 9 

indikator menurut GRI 

ENV     = Jumlah aspek Lingkungan yang diungkapkan dengan 

30 indikator menurut GRI 

HRG   = Jumlah aspek HAM yang diungkapkan dengan 9 

indikator menurut GRI 

SOC   = Jumlah aspek Sosial yang diungkapkan dengan 8 

indikator menurut GRI 

LAB    = Jumlah aspek Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja Layak 

dengan 14 indikator menurut GRI 

RES      = Jumlah aspek Tanggung Jawab Produk yang 

diungkapkan dengan 9 indikator menurut GRI 

      𝜀     =  Error 

 

3.3.3 Analisis Regresi Data Panel 

Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu dan data seksi silang 

(Winarno W. W., 2011). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, 
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merupakan data seksi silang dan sekaligus terdiri masing – masing kelompok 

dipisahkan berdasarkan objeknya (Winarno W. W., 2011). Dilanjutkan oleh 

Nachrowi dan Usman (2006) analisi regresi data panel memiliki tiga macam 

model yaitu :Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect Model (MET), dan 

Random Effect Model (MER). Menurut Nachrowi dan Usman (2006) dalam 

analisis data panel digunakan 2 uji, yaitu: 

1. Uji Chow 

Widarjono (2009) menyatakan dalam melakukan pengambilan keputusan 

atas hipotesis dalam uji Chow ini dilakukan melalui uji statistic F dan uji 

statistic log likelihood ratio (uji LR). Berikut hipotesis yang digunakan 

(Widarjono, 2009): 

  Ho = Menggunakan model Common Effect 

  Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho tidak dapat ditolak apabila nilai Return on 

Assetspada Cross SectionChi Square>0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, 

apabila Ho ditolak maka model Fixed Effect lebih baik dibandingkan 

modelCommon Effect. 

2. Uji Hausman 

Widarjono (2009) menyatakan uji Hausman dilakukan untuk mengetahui 

perubahan structural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu 

diantara pendekatan jenis Fixed Effect atau Random Effect. Hipotesis yang 

digunakan oleh Widarjono (2009) dalam uji Hausman adalah: 

  Ho = Menggunakan model Random Effect 
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  Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Dengan kriteria pengujian, Ho tidak dapat ditolak apabila nilai Return on 

Assets pada Cross Section Random >0,05. Maka dapat diambil kesimpulan, 

jika Ho ditolak maka model Fixed Effect lebih baik daripada Random Effect 

begitu juga sebaliknya. 

 

3.3.4 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variable independen dan 

variable dependen dalam model regresi penelitian ini memiliki distribusi normal 

atau tidak. Menurut Ghozali (2006) model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Widarjono (2009), Uji 

Normalitas dapat dilakukan dengan dua metode yaitu melalui Histogram 

Residual dan uji Jarque-Bera. Uji normalitas di dalam penelitian ini didasarkan 

pada uji Jarque-Bera, dimana hipotesis yang akan diuji yaitu (Winanrno W. W., 

2011): 

  Ho = Nilai uji berdistibusi normal 

  Ha = Nilai uji tidak berdistribusi normal 

 Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

-Ho tidak dapat ditolak apabila nilai probability pada hasil pengujian > 

0,05 

-Ho ditolak apabila nilai probability pada hasil pengujian ≤ 0,05 
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3.3.5 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghazali (2006) model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi klasik. 

3.3.5.1 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji Heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain, apabila varian dari residual satu pengamat ke pengamat lain tetap maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskesdastisitas (Ghozali, 

2006). Uji heteroskesdastisitas dapat dilakukan dengan uji grafik plot dan uji 

statistik Glejser. Uji statistic Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik plot yang dapat menimbulkan 

bias. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variable bebas terhadap nilai 

absolute residualnya (Gujarati, 2006). Interpretasi heteroskesdastisitas dilakukan 

dengan melihat signifikansi Return on Assets terhadap nilai absolute residual. 

Gangguan heteroskesdastisitas terjadi jika terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Retun on Assets terhadap absolute residualnya. Apakah tingkat probabilitas 

signifikansi Return on Assets ≤  0,05, maka dapat dikatakan mengandung 

heteroskesdastisitas. 

 

3.3.5.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas terjadi untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variable – variable independen dalam suatu model regresi berganda. 

Menurut Winarno (2011) uji multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan 
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regresi yang sederhana. Identifikasi terdapat gejala multikolinearitas dapat 

diketahui apabila nilai koefisien determinasi dan koefisien korelasi yang tinggi.  

Pada umumnya hubungan antara variable bebas adalah tidak sempurna, jika 

hal ini terjadi maka varians dan standart deviasi akan lebih besar disbanding jika 

tidak ada multikolinearitas sama sekali (Mulyono 2006). Dilanjutkan kembali, 

statistika t cenderung makin kecil atau koefisien regresi cenderung tidak 

signifikan berbeda dari nol. 

Menurut Gujarati (2006), indikator terjadinya multikolinearitas yaitu: 

1. 𝑅2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variable penjelas 

 

Dengan dilakukannya analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan 

antara 2 atau lebih variable independen secara bersama – sama mempengaruhi 1 

variabel indpenden lain. Apabila hasil analisa correlation matrix antara variable 

memiliki korelasi sebesar 0.95, maka model tersebut terbilang mengandung 

unsur multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 

 

3.3.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan hubungan antara residual satu observasi 

dengan residual observasi lainnya. Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi 

adanya hubungan antara residual observasi dengan observasi lainnya. 
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Menurut Ghozali (2006) uji autokorelasi bertujuan pakah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t – 1. Untuk mendetekasi ada tidaknya gejala 

autokorelasi tersebut, dalam model regresi linier dapat dilakukan dengan 

pendeteksian percobaan Durbin – Warson (Uji DW). 

 

3.3.5.4Uji Goodness of Fit 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai actual dapat 

diukur dari Uji Goodness of Fit. Ghozali (2006) menyatakan bahwa setelah 

memenuhi uji asumsi klasik dilakukan Uji Goodness of Fit yang terdiri dari uji 

signifikansi simultan (Uji – f) dan uji signifikansi parsial (Uji – t).  

3.3.5.4.1 Uji Determinasi (𝑹𝟐) 

Uji Determinasi biasa disebut dengan Adjusted 𝑅2  menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variable independen dan 

variable dependen. Nilai dalam uji ini akan selalu berada diantara 0 dan 1. 

Apabila semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel 

independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen. Adjusted 

𝑅2 menyatakan proporsi atau presentasi dari total variasi variabel tidak bebas Y 

yang dijelaskan sebuah variabel penjelasan X (Winarno, 2011). 

 

3.3.5.4.2 Uji Statistik t 

   Menurut Ghozali (2006), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh variabel indpenden yakni Sales Growth, Firm Size, dan Sustainability 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



56 
 

 
Indonesia Banking School 

Report secara individual dalam variabel dependen yaitu Return on Assets. Uji t ini 

dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel 

independennya. Pengujian ini dilakukan dengan pendekatan p – value yang 

disebut juga probabilitas. Dengan membandingkan probabilitas masing – masing 

koefisien regresi dengan signifikasi sebesar 5% (Gujarati, 2006). Kriteria 

probability dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut: 

- Ho tidak dapat ditolak jika t hitung ≤ t tabel atau probabilitas t ≥ 0,05.  

- Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau probabilitas t < 0,05.
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Dalam penelitian yang dilakukan, ada pula populasi penelitian yang telah 

ditentukan yakni perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2011 – 2015. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel ini 

adalah perusahaan terbuka yang mengeluarkan laporan keuangannya dan juga 

laporan berkelanjutan serta memiliki kelengkapan data dalam laporannya selama 

periode 2011 – 2015. Berdasarkan data daftar perusahaan yang didapatkan 

melalui Sustainability Reporting Award populasi perusahaan sebanyak 135 

observasi. 

  Ada halnya dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan adalah 

metode purposive sampling yang dilihat dari kelengkapan data penelitian. 

Berdasarkan metode ini, makan dapat di jelaskan bahwa penelitian ini berjumlah 

105 observasi. Terkait dengan hasil uji normalitas pada data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi 105 menunjukan bahwa data tidak 

terdistribusi normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal maka penulis 

membuat outlier. Outlier itu sendiri adalah data yang memiliki karakteristik untik 

seperti adanya penyimpangan yang sangat jauh dari data lainnya. Hal ini 

menyebabkan model penelitian kurang baik sehingga harus dikeluarkan dari 

teknik pengambilan observasi maka terdapat 9 outlier yang harus dikeluarkan 

sehingga terpilih sebanyak 96 observasi dan data telah terdistribusi secara 
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normal. Berikut merupakan table yang menunjukan proses seleksi sampel dalam 

penelitian ini: 

Tabel 4.1 

Kriteria Observasi 

Sumber: www.idx.co.id dan www.sra.ncsr-id.org , data diolah sendiri 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variable – variable independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran 

statistic yang digunakan dalam analisis ini adalah rata – rata (mean), nilai 

maksimum (max), nilai minimum (min) serta standar deviasi dari masing – masing 

variable. Berikut merupakan table hasil pengujian untuk melakukan analisis 

statitsik deskriptif untuk melihat angka pada setiap variable yang digunakan 

Kriteria Jumlah 

Jumlah Perusahaan Terbuka di Indonesia yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015  

 
438 Perusahaan 

Jumlah Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan mengeluarkan Sustainability Report periode 

2011 – 2015  

 

27 Perusahaan 

Jumlah perusahaan yang memiliki data tidak lengkap selama 

periode 2011 – 2015  

 

(6) Perusahaan 

 
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 

 
21 Perusahaan 

 
Total Observasi (5 Tahun) 

 
105 Observasi 

 
Outliers 

 
(9 Observasi) 

 
Total Observasi dalam Penelitian 

 
96 Observasi 
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dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan 

Eviews 9.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah sendiri 

Table 4.2 diatas merupakan hasil perhitungan dari alat bantu statistik Eviews 9.0 

dengan jumlah observasi sebanyak 96 dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan 

(ROA). Untuk nilai rata – rata ROA pada periode 2011 – 2015 adalah 

sebesar 0.081250 dengan nilai maksimum sebesar 0.290000 yang terdapat 

pada PT. Indo Tambang Raya Megah (ITMG) di tahun 2012. Kemudian 

untuk nilai minimum sebesar -0.170000 yang terdapat pada PT. Bakrie 

Sumatra Plantation (UNSP) di tahun 2013. 
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2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan penjualan 

(sales growth) perusahaan (SLGW). Untuk nilai rata – rata SLGW pada 

periode 2011 – 2015 adalah sebesar 1.688021 dengan nilai maksimum 

sebesar 151.2200 yang terdapat pada PT. Indika Energy (INDY) di tahun 

2012. Kemudian untuk nilai minimum sebesar -0.840000 yang terdapat 

pada PT. Pertamina (Persero) (LKFS) di tahun 2011. 

3. Variable independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah ukuran 

perusahaan  (firm size) (SIZE). Untuk nilai rata – rata SIZE pada periode 

2011 – 2015 adalah sebesar 18.52250 dengan nilai maksimum 24.36000 

yang terdapat pada PT. Semen Gresik (SMGR) di tahun 2015. Kemudian 

untuk nilai minimum sebesar 11.54000 yang terdapat pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Persero) (TLKM) di tahun 2011. 

4. Variabel independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah aspek – aspek 

yang ada dalam Sustainability Report yakni sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

No Aspek Mean Mengungkapkan Tidak Mengungkapkan 
1 Ekonomi (ECO) 0.582188 56 Perusahaan 40 Perusahaan 
2 Lingkungan 

(ENV) 
0.486250 46 Perusahaan 50 Perusahaan 

3 Hak Asasi 
Manusia (HRG) 

0.522604 50 Perusahaan 46 Perusahaan 

4 Sosial (SOC) 0.520521 50 Perusahaan 46 Perusahaan 
5 Tenaga Kerja dan 

Tenaga Kerja 
Layak (LAB) 

0.654167 62 Perusahaan 34 Perusahaan 

6 Tanggung Jawab 
Produk (RES) 

0.559375 53 Perusahaan 43 Perusahaan 

 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



61 
 

 
Indonesia Banking School 

5. Untuk variable laporan berkelanjutan (SRDI) merupakan penjumlahan dari 

beberapa variable independen. Variabel ini memiliki rata – rata 3.322917 

dengan nilai maksimal 5.740000 yang terdapat pada PT. Holcim Indonesia 

(SCMB)di tahun 2013. Kemudian untuk nilai minimum sebesar 1.000000 

terdapat pada PT. Bank CIMB Niaga (BNGA) di tahun 2014. 

 

4.3 Pemilihan Model 

 Pemilihan model merupakan hal yang paling pertama dilakukan dalam 

penelitian. Pemilihan model disini memiliki tujuan untuk memilih model yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun tiga model yang tersedia untuk 

melakukan analisis (1) Common Effect, (2) Fixed Effect, (3) Random Effect. 

Adapun pemilihan model regresi pertama yaitu Uji Chow yaitu digunakan untuk 

memilih model regresi Common Effect atau Fixed Effect. Kemudian yang kedua 

dilakukan Uji Hausman untuk memilih apakah model Fixed Effect  atauRandom 

Effect yang akan digunakan. 

4.3.1 Uji Chow 

  Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan Fixed Effect. Hasil dari 

Uji Chow disajikan dalam table 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.047592 (20,76) 0.0000 
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Cross-section Chi-square 99.983718 20 0.0000 
     

 Sumber: Data diolah sendiri 

  Berdasarkan table 4.3 diatas, dapat dilihat dan diketahui bahwa nilai 

probabilitas Chi – Square hasil persamaan model regresi dengan Fixed Effect 

adalah 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikan 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hasil regresi model dalam menggunakan Fixed Effect 

dan dapat dilanjutkan ke Uji Hausman. 

4.3.2 Uji Hausman 

  Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara Fixed Effect dan Random Effect. Uji Hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan Fixed Effect. Hasil Uji Hausman disajikan pada table 4.4 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 33.716813 8 0.0000 
     
          

 

 Berdasarkan table 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Chi – 

Square hasil Uji Hausman diatas dengan Fixed Effect lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa hasil regresi model dalam 

penelitian ini menggunakan model Fixed Effect. 
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 Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari Uji Chow dan Uji 

Hausman yang telah dilakukan maka penelitian ini menggunakan model 

penelitian secara Fixed Effect. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

  Dalam penelitian analisis regresi, untuk menunjukan hubungan yang valid 

dan tidak bias, perlu dilakukannya Uji Asumsi Klasik pada model regresi yang 

akan digunakan. Suatu model dapat dikatakan memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinearitas, heterodeskastisitas 

dan tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1 Uji Normalitas 

  Uji Normalitas dalam penelitian ini dilakukan pada hasil regresi 

persamaan. Uji Normalitas miliki tujuan untuk mengetahui apakah residual hasil 

regresi persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang terdistribusi 

normal merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data 

panel. Hasil Uji normalitas disajikan dalam Gambar 4.1 sebagai berikut: 

Grafik Histogram 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 96

Mean       0.000742
Median  -0.012004
Maximum  0.184822
Minimum -0.131187
Std. Dev.   0.064272
Skewness   0.547143
Kurtosis   3.134466

Jarque-Bera  4.862166
Probability  0.087942

Sumber: Data diolah sendiri 
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  Berdasarkan Gambar 4.1 dengan penjelasan menggunakan Grafik 

Histogram bahwa residual hasil regresi telah terdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai Probability yaitu 0.087942 dan nilai probabilitas 

tersebut berada diatas 0.05. sehingga hasilnya adalah Ho tidak dapat ditolak dan 

memiliki arti bahwa data yang akan diteliti telah normal. 

4.4.2 Uji Multikolinieritas 

  Uji Multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

linier antar variable independen. Salah satu syarat didalam uji asumsi klasik 

adalah bahwa data yang diperoleh tidak boleh ada unsur multikolinieritas dengan 

menggunakan Correlation Matrix. Syarat untuk menguji multikolinieritas ini 

adalah dengan melihat koefisien korelasi apakah koefisien antar variable kurang 

dari 0.85 maka dapat disimpulkan bahwa antar variable independen tidak ada 

unsur multikolinieritas. Hasil yang di dapat dari Correlation Matrix diatas 

menunjukan korelasi antara variable kurang dari 0.85, artinya tidak ada unsur 

multikolinieritas di dalam penelitian ini seperti table dibawah: 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Data diolah sendiri 
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4.4.3 Uji Autokorelasi 

  Uji Autokorelasi menunukan bahwa ada korelasi antara error periode 

sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Penelitian ini 

menggunakan Uji Durbin – Watson sebagai cara untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji autokorelasi apabila 

Nilai DW – stat berada pada kisaran 1.54 – 2.46. Hasil pengujian autokorelasi 

pada hasil regresi persamaan menunjukkan tidak ditermukan adanya masalah 

autokorelasi. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.677509     Mean dependent var 0.131672 

Adjusted R-
squared 0.558696     S.D. dependent var 0.232854 
S.E. of regression 0.154687     Akaike info criterion -0.665676 
Sum squared resid 1.818526     Schwarz criterion 0.067322 
Log likelihood 63.94800     Hannan-Quinn criter. -0.368651 
F-statistic 5.702336     Durbin-Watson stat 1.557414 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
       Sumber: Data diolah sendiri 

  Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, seperti pada hasil di table 4.6 

bahwa nilai DW pada model penelitian sebesar 1.557414 yang artinya bahwa 

nilai Durbin – Watson sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang dilakukan tidak mengalami 

autokorelasi. 

4.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variable 

independen terhadap logaritma natural resid (LN resid). Apabila p – value > 
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0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada data. 

Sebaliknya jika p – value < 0.05 maka adanya heteroskedastisitas pada model 

penelitian. Tabel 4.8 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas yang tampak 

sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Result 
      
      SLGW -3.09E-05 3.65E-05 -0.846672 0.3995 Nonheteroskedastisitas 

SIZE 0.000285 0.000179 1.590360 0.1154 Nonheteroskedastisitas 
ECO 0.149784 0.095159 1.574040 0.1192 Nonheteroskedastisitas 
ENV 0.151601 0.095128 1.593646 0.1147 Nonheteroskedastisitas 
HRG 0.149854 0.095985 1.561217 0.1221 Nonheteroskedastisitas 

SOC 0.144304 0.095882 1.505012 0.1360 Nonheteroskedastisitas 
LAB 0.150571 0.096242 1.564500 0.1214 Nonheteroskedastisitas 
RES 0.145057 0.095497 1.518967 0.1324 Nonheteroskedastisitas 

SRDI -0.148386 0.095903 -1.547247 0.1255 Nonheteroskedastisitas 
C -0.002251 0.003976 -0.566159 0.5728  
      
       

 Berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan Eviews9 

sebagaimana yang telah terlampir pada table 4.10 bahwa tidak adanya 

probabilitas koefisien yang nilainya kurang dari 0.05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak adanya heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini. 

 

4.5 Analisis Hasil Penelitian 

  Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. 

Terdiri dari 21 perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga 

sampel keseluruhan sebanyak 105, dengan persamaan sebagai berikut ini: 

𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 = ∝  + 𝜷𝟏𝑺𝑳𝑮𝑾𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑬𝑪𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑬𝑵𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑯𝑹𝑮𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟔𝑺𝑶𝑪𝒊,𝒕 + 𝜷𝟕𝑳𝑨𝑩𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑹𝑬𝑺𝒊,𝒕 + 𝜺 
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Terdapat beberapa perubahan pada model regresinya yaitu dengan 

menghilangkan variable SRDI karena nilai pada variable tersebut memiliki 

kesamaan terhadap nilai dalam aspek ekonomi sehingga dipilih aspek ekonomi. 

Aspek tersebut merupakan aspek yang terdapat di dalam Sustainability Report. 

Setelah dilakukan regresi menggunakan model Fixed Effectpada persamaan dan 

model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Analisis hasil dari model regresi 

persamaan menggunakan data sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Persamaan 

 
Dependent Variable: ROA?    
Method: Pooled Least Squares    
Date: 10/11/17   Time: 15:06    
Sample: 2011 2015    
Included observations: 5    
Cross-sections included: 21    
Total pool (balanced) observations: 105   

      
      Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Result 
      
      C 3.378807 0.585082 5.774927 0.0000  

SIZE? 0.001875 0.001294 1.448954 0.1515 Tidak Signifikan 
SLGW? -0.177440 0.029978 -5.919046 0.0000 Signifikan 
SOC? 0.081554 0.086967 0.937754 0.3513 Tidak Signifikan 
HRG? -0.135581 0.151285 -0.896197 0.3730 Tidak Signifikan 
LAB? -0.055747 0.145963 -0.381926 0.7036 Tidak Signifikan 
RES? -0.280820 0.135409 -2.073869 0.0415 Signifikan 
ECO? -0.078329 0.148974 -0.525791 0.6006 Tidak Signifikan 
ENV? 0.065433 0.129111 0.506796 0.6138 Tidak Signifikan 

Fixed Effects (Cross)      
_HOLCIM--C -0.390497     

_JM--C 0.891831     
_VI--C -0.736085     
_SG--C 1.061493     
_BS--C 0.728642     
_AA--C -0.310976     
_IE--C 0.216552     

_PER--C -0.239856     
_ITP--C -0.195482     
_CN--C -0.003242     

_ADM--C -0.317192     
_UT--C -0.108968     

_PGN--C 1.071341     
_BRI--C 0.552502     
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_IMR--C -0.653234     
_UNI--C -0.046123     
_BM--C 0.219586     

_ANTAM--C 0.917971     
_AI--C -1.117749     

_TELKOM--C -1.204494     
_TBBA--C -0.336020     

      
       Effects Specification    
      
      Cross-section fixed (dummy variables)   
      
      R-squared 0.677509     Mean dependent var 0.131672  

Adjusted R-squared 0.558696     S.D. dependent var 0.232854  
S.E. of regression 0.154687     Akaike info criterion -0.665676  
Sum squared resid 1.818526     Schwarz criterion 0.067322  
Log likelihood 63.94800     Hannan-Quinn criter. -0.368651  
F-statistic 5.702336     Durbin-Watson stat 1.557414  
Prob(F-statistic) 0.000000     

      
      Sumber: Data diolah sendiri 

Berdasarkan hasil regresi model penelitian diatas, maka diperoleh persamaan 

regresi linier berganda sebagai berikut: 

𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 =  𝟑. 𝟑𝟕𝟖𝟖𝟎𝟕 − 𝟎. 𝟏𝟕𝟕𝟒𝟒𝟎𝑺𝑳𝑮𝑾 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕𝟓𝑺𝑰𝒁𝑬

− 𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝟑𝟐𝟗𝑬𝑪𝑶 + 𝟎. 𝟎𝟔𝟓𝟒𝟑𝟑𝑬𝑵𝑽 − 𝟎. 𝟏𝟑𝟓𝟓𝟖𝟏𝑯𝑹𝑮

+ 𝟎. 𝟎𝟖𝟏𝟓𝟓𝟒𝑺𝑶𝑪 − 𝟎. 𝟎𝟓𝟓𝟕𝟒𝟕𝑳𝑨𝑩 − 𝟎. 𝟐𝟖𝟎𝟖𝟐𝟎𝑹𝑬𝑺 + 𝜺 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 3.378807 memberikan indikasi bahwa jika variable 

independen bernilai konstan makan profitabilitas (ROA) akan mengalami 

kenaikan sebesar 3.378807 

2. Koefisien regresi untuk pertumbuhan penjualan (SLGW) sebesar -0.177440. 

Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan 

sebesar 0.177440 untuk setiap pengukuran aspek pertumbuhan penjualan dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 
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3. Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0.001875. Hal ini 

menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 

0.001875 untuk setiap pengukuran aspek ukuran perusahaan dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk ekonomi (ECO) sebesar -0.078329. Hal ini 

menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 

0.078329 untuk setiap pengukuran aspek ekonomi dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk lingkungan (ENV) sebesar 0.065433. Hal ini 

menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 

0.065433 untuk setiap pengukuran aspek lingkungan dan sebaliknya. Hal 

tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 

6. Koefisien regrei untuk hak asasi manusia (HRG) sebesar -0.135581. Hal ini 

menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan sebesar 

0.135581 untuk setiap pengukuran aspek hak asasi manusia dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 

7. Koefisien regresi untuk sosial (SOC) sebesar 0.081554. Hal ini menunjukan 

bahawa profitabilitas (ROA) akan mengalami kenaikan sebesar 0.081554 

untuk setiap pengukuran aspek sosial dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variable lain adalah konstan. 

8. Koefisien regresi untuk tenaga kerja dan tenaga kerja layak sebesar (LAB)-

0.055747. Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami 

penurunan sebesar 0.055747 untuk setiap pengukuran aspek tenaga kerja dan 
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tenaga kerja layak dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain 

adalah konstan. 

9. Koefisien regresi untuk tanggung jawab produk (RES) sebesar -0.280820. 

Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) akan mengalami penurunan 

sebesar 0.280820 untuk setiap pengukuran aspek tanggung jawab produk dan 

sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variable lain adalah konstan. 

 

 Berdasarkan hasil koefisien regresi dari semua variable yang diuji pada 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa aspek sosial (SOC) memiliki koefisien 

regresi terbesar yaitu 0.081554. Dengan kata lain bahwa sosial merupakan 

variable dominan yang mempengaruhi profitabilitas (ROA). 

 

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

 Uji Determinasi biasa disebut dengan Adjusted 𝑅2 untuk menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variable independen dan 

variable dependen. Nilai dalam uji ini akan selalu berada diantara 0 dan 1. Apabila 

semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variable indpenden untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variable dependen. Adjusted 𝑅2  menyatakan 

proporsi atau presentasi dari total variasi variable tidak bebas Y yang dijelaskan 

sebuah variable penjelasan X (Winarno, 2011). 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

     
     R-squared 0.677509     Mean dependent var 0.131672 

Adjusted R-squared 0.558696     S.D. dependent var 0.232854 
S.E. of regression 0.154687     Akaike info criterion -0.665676 
Sum squared resid 1.818526     Schwarz criterion 0.067322 
Log likelihood 63.94800     Hannan-Quinn criter. -0.368651 
F-statistic 5.702336     Durbin-Watson stat 1.557414 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      Sumber: Data diolah sendiri 

Dari hasil penelitian pada table 4.10 menunjukkan bahwa nilai𝑅2 adalah sebesar 

0.677509. Berarti variable bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan 

variable profitabilitas (ROA) sebesar 67.75% dimana sisanya 32.25% dijelaskan 

oleh faktor – faktor lain diluar variable yang diteliti.  

 

4.5.2 Pengujian Hipotesis (Uji – t) 

  Uji – t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variable 

indpenden secara individual berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji – t persamaan adalah sebagai berikut: 

4.5.2.1 Variabel Independen 

  Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini adalah: Sales Growth berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan hasil regresi pada table 

4.10 ditemukan nilai probabilitas sales growth (SLGW) sebesar 0.0000 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variable sales growth  

(SLGW) menunjukkan nilai -0.177440. Hal tersebut menunjukkan bahwa sales 

growth (SLGW) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 
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  Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini adalah: Firm Size berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan hasil regresi pada table 

4.10 ditemukan nilai probabilitas firm size (SIZE)sebesar 0.1515 atau lebih kecil 

dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variable firm size (SIZE) 

menunjukkan nilai 0.001875. Hal tersebut menunjukkan bahwa variable firm size 

(SIZE)tidak berpengaruh  terhadap profitabilitas (ROA). 

  Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

ekonomi berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada table 4.10 ditemukan nilai probabilitas aspek ekonomi (ECO) 

sebesar 0.6006 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi 

dari variable aspek ekonomi (ECO) menunjukkan nilai -0.078329. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aspek ekonomi (ECO) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA). 

  Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada table 4.10 ditemukan nilai probabilitas aspek lingkungan (ENV) 

sebesar 0.6138  atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi 

dari variable aspek lingkungan (ENV) menunjukkan nilai 0.065433. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aspek lingkungan (ENV) tidak berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA). 

  Hipotesis 5 (H5) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

hak asasi manusia berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada table 4.10 ditemukan nilai probabilitas aspek hak asasi 
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manusia (HRG) sebesar 0.3730 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan 

koefisien regresi dari variable aspek hak asasi manusia (HRG) menunjukkan nilai 

-0.135581. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek hak asasi manusia (HRG) 

tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

  Hipotesis 6 (H6) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

sosial berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada table 4.10 ditemukan nilai probabilitas aspek sosial (SOC) 

sebesar 0.3513atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi 

dari variable aspek sosial (SOC) menunjukkan 0.081554. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aspek sosial (SOC) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas 

(ROA). 

  Hipotesis 7 (H7) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

tenaga kerja dan tenaga kerja layak berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada table 4.8 ditemukan nilai probabilitas 

aspek tenaga kerja dan tenaga kerja layak (LAB) sebesar 0.7036 atau lebih besar 

dari nilai signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variable aspek tenaga kerja 

dan tenaga kerja layak (LAB) menunjukkan -0.055747. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa aspek tenaga kerja dan tenaga kerja layak (LAB) tidak 

berpengaruhterhadap profitabilitas (ROA). 

  Hipotesis 8 (H8) dalam penelitian ini yaitu: Pengungkapan kinerja aspek 

tanggung jawab produk berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Berdasarkan 

hasil regresi persamaan pada table 4.8 ditemukan nilai probabilitas aspek 

tanggung jawab produk (RES) sebesar 0.0415 atau lebih kecil dari nilai 
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signifikansi 0.05 dan koefisien regresi dari variable aspek tanggung jawab produk 

menunjukkan -0.280820. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek tanggung 

jawab produk (RES) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas 

(ROA). 

4.5.3 Analisis Hasil 

4.5.3.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan pertumbuhan penjualan (SLGW) memiliki pengaruh negative 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa 

semakin rendah pertumbuhan penjualan yang ada pada perusahaan maka semakin 

tinggi profitabilitas (ROA) perusahaan tersebut. 

  Pertumbuhan Penjualan yang diproksikan dengan SLGW, indikator 

penjualan tahun sekarang dengan penjualan tahun sebelumnya yang ada pada 

perusahaan menunjukkan hasil berpengaruh negatifterhadap profitabilitas. 

Sebagaimana tingginya penjualan ataupun rendahnya penjualan dari tahun ke 

tahun maka akan berbanding terbalik dengan profitabilitas perusahaan tersebut. 

Hal ini dapat terlihat bahwa pertumbuhan penjualan lebih dipengaruhi oleh 

permintaan pasar yang tinggi karena produk / jasa yang diminati oleh konsumen 

sehingga dalam penelitian ini tinggi atau rendahnya pertumbuhan penjualan pada 

perusahaan terbuka akan mempengaruhi profitabilitas ataupun kinerja keuangan 

perusahaannya. 

  Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hansen dan Juniarti (2014), Nugroho (2011) serta Magdalena, Arifati dan Rifai 
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(2012) yang menyatakan bahwa variable pertumbuhan penjualan tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini disebabkan pertumbuhan penjualan lebih 

dipengaruhi oleh permintaan pasar yang tinggi sehingga besar kecilnya 

pertumbuhan penjualan pada perusahaan belum tentu mempengaruhi rasio 

keuntungan, apabila pertumbuhan penjualan relatif kecil hal tersebut tidak bisa 

meningkatkan profitabilitas menjadi lebih besar. 

4.5.3.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukan bahwa semakin besar atau 

kecil ukuran perusahaan maka tidak akan mempengaruhiprofitabilitas 

perusahaan. 

  Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan SIZE, dimana indikator 

logaritma natural dari total asset perusahaan menunjukkan hasil tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Sebagaimana semakin 

besar ukuran perusahaan maka tidak akan berpengaruh pula pada profitabilitas 

perusahaan. Hal ini dapat terlihat bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang 

tinggi dalam memproduksi barang ataupun mengeluarkan jasa yang akan dijual 

kepada konsumen. Dengan ukuran perusahaan yang besar ataupun kecil maka 

perusahaan dapat mengalami perkembangan serta kondisi stabil sehingga 

sehingga konsumen akan memandang perusahaan tersebut dengan nilai yang 

tinggi dan akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan tersebut. 
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  Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hariyanto dan Juniarti (2014), Meidiyustiani (2016) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas hal ini 

terjadi sebab dapat di indikasikan bahwaukuran perusahaan merupakan informasi 

yang diberikan kepada pihak eksternal maka semakin besar perusahaan 

menunjukkan informasi maka akan semakin rumit birokrasi dan akan 

memunculkan masalah yang lebih serius untuk kedepannya sehingga hal tersebut 

dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas (De Miguel et al. 2004). Namun 

penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan dan juga Magdalena, Arifati & Rifai (2012), Ningsaptiti 

(2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian ini. 

4.5.3.3 Pengaruh Pengungkapan Aspek Ekonomi terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja ekonomi (ECO) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 

pengungkapan aspek ekonomi perusahaan makatidak akan berpengaruh pada 

profitabilitas. Profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan atau penurunan aspek ekonomi perusahaan begitu pula sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek ekonomi menggunakan variable dummy yang 

menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan aspek ekonomi bernilai 1 
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dan perusahaan yang tidak mengungkapkan bernilai 0. Informasi yang tercantum 

dalam laporan berkelanjutan aspek ekonomi (ECO) dapat meyakinkan potensi 

sumber daya modal yang kompetitif tingkat reisiko rendah kepada stakeholder 

(Tarigan dan Semuel, 2014). Penelitian terbaru yang dipublikasikan oleh Ernst & 

Young (2013) mengatakan bahwa investor lebih memilih untuk berinvestasi di 

organisasi yang transparan dalam hal keakuratan peramalan dan analisis, serta 

informasi yang diberikan memiliki asimetri rendah. Dengan demikian hal ini 

dapat meningkatkan kepercayaan para investor maupun kreditor, maka jumlah 

pendanaan pada perusahaan akan meningkat. Pendanaan ini dapat digunakan oleh 

organisasi untuk meningkatkan profitabilitas sebuah perusahaan. 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Simbolon dan Sueb (2016), Tarigan dan Semuel (2014), dan Daw Putri 

(2017)yang menyatakan bahwa kinerja ekonomi dalam Sustainability Report 

akan meningkatkan transparansi perusahaan yang akan berdampak peningkatan 

kepercayaan investor serta kinerja keuangan. Namun hal sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Tarigan dan Susanto (2013) yang menyatakan bahwa aspek 

ekonomi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, berbeda dengan 

penelitian ini. 

4.5.3.4 Pengaruh Pengungkapan Aspek Lingkungan terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja lingkungan (ENV) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat 
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pengungkapan aspek lingkungan perusahaan maka tidak akan mempengaruhi 

profitabilitasnya. Profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan seiring 

dengan peningkatan aspek lingkungan perusahaan begitu pula sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek lingkungan menggunakan variable dummy yang 

menyatakan bahwa perusahaan mengungkapkan aspek lingkungan bernilai 1 dan 

perusahaan yan tidak mengungkapkan bernilai 0. Pengungkapan aspek 

lingkungan dapat mengingkatkan profitabilitas perusahaan apabilaperusahaan 

mampu mengkomunikasikan kegiatan lingkungan dinilai penting untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat, termasuk konsumen yang dapat 

mengakibatkan penginkatan pendapatan perusahaan (Ernst & Young, 2013). 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susanto 

dan Tarigan (2013), Wijayanti (2016), dan Adhima (2011) yang menyatakan 

bahwa aspek lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. 

Namun hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Widati (2016) yang 

mengungkapkan bahwa aspek lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas. 

4.5.3.5 Pengaruh Pengungkapan Aspek Hak Asasi Manusia terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja hak asasi manusia (HRG) tidak memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi 

atau rendah tingkat pengungkapan aspek hak asasi manusia maka tidak akan 

mempengaruhi profitabilitasnya. Profitabilitas perusahaan mengalami 
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peningkatan seiring dengan peningkatan aspek hak asasi manusia, begitu pula 

sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek hak asasi manusia menggunakan variable dummy 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan aspek hak asasi 

manusia bernilai 1 dan perusahaan yang tidak mengungkapkan bernilai 0. 

Pengungkapan Ulmann, 1985 dalam McGuire (1988) menyatakan jika biaya dari 

salah satu kegiatan social responsibility dalam mensejahterakan hak setiap 

masyarakat dan hal ini dianggap sebagai dampak baik secara signifikan, maka 

perusahaan – perusahaan yang memang memiliki kinerja keuangan yang cukup 

tinggi cenderung akan mengeluarkan biaya tersebut dalam kegiatan seperti ini. 

Hal ini berkesinambungan dengan mempertahankan hubungan pihak – pihak 

berkepentingan yang mempengaruhi peningkatan profitabilitas perusahaan. 

  Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri 

(2016) dan Safitri (2015)yang menyatakan bahwa aspek hak asasi manusia di 

dalam faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun 

di dukung dengan penelitian yang dilakukan Kholwatiyah (2015) yang 

mengungkapkan bahwa aspek hak asasi manusia dalam faktor sosial ini tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini bertentangan 

karena dianggap untuk mewujudkan hak asasi manusia di internal maupun 

eksternal akan mengeluarkan biaya yang tinggi sehingga banyak perusahaan tidak 

mengungkapkan aspek hak asasi manusia (Lopez et al 2007). 
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4.5.3.6 Pengaruh Pengungkapan Aspek Sosial terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja sosial (SOC) tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi atau 

rendah tingkat pengungkapan aspek sosial maka tidak akan mempengaruhi 

profitabilitasnya. Profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan seiring 

dengan peningkatan aspek sosial, begitu pula sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek sosial menggunakan variable dummy yang 

menyatakan bahwa perusahaan mengungkapkan aspek sosial bernilai 1 dan 

perusahaan yang tidak mengungkapkan bernilai 0. Guthrie dan Parker (1989) 

dalam Arfianto (2016) menyatakan bahwa dengan melakukan praktik 

pengungkapan kinerja sosial adalah untuk memperoleh legitimasi sebagai respon 

atas tekanan public. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat maka 

diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan yang kemudian akan 

mempengaruhi penjualan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan 

(Soelistyoningrum, 2011) 

  Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Arfianto (2016), 

Natalia (2014) dan Widati (2016) yang menyatakan bahwa aspek sosial 

berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dan juga 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Tarigan (2013) 

yang menyatakan bahwa aspek sosial berpengaruh negatif signifikan. Namun di 
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dukung dengan penelitian Kholwatiyah (2015) yang menyatakan aspek sosial 

tidak memiliki pengaruh signifikan.  

4.3.5.7 Pengaruh Pengungkapan Aspek Tenaga Kerja dan Tenaga Kerja 

Layak terhadap Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.10 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja tenaga kerja dan tenaga kerja layak (LAB) tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi atau rendah tingkat pengungkapan tenaga kerja dan tenaga kerja 

layak maka tidak akan mempengaruhi profitabilitasnya. Profitabilitas perusahaan 

mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan tenaga kerja dan tenaga kerja 

layak, begitu pula sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek tenaga kerja dan tenaga kerja layak menggunakan 

variable dummy yang menyatakan bahwa perusahaan yang mengungkapkan 

aspek tenaga kerja dan tenaga kerja layak bernilai 1 dan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan bernilai 0. Pengungkapan Sustainability Report yang dilakukan 

perusahaan diharapkan dapat memberikan bukti bahwa perusahaan tidak hanya 

bertujuan untuk mencari keuntungan namun memperhatikan isu – isu sosial. 

Dengan melaksanakan kegiatan yang memperhatikan tanggung jawab sosial 

seperti aspek tenaga kerja layak ini terhadap para pemangku kepentingan, 

diharapkan dapat meningkatkan harga saham, meningkatkan kesejahteraan dan 

loyalitas karyawan yang dapat berujung meningkatnya produktivitas sehingga 

kinerja perusahaan meningkat dan mempengaruhi peningkatan profitabilitas. 

(Ernst & Young, 2013 dalam Tarigan dan Semuel, 2014). 
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  Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Putri (2016), Safitri 

(2015) dan Widati (2016) yang menyatakan bahwa aspek tenaga kerja dan tenaga 

kerja layak di dalam faktor sosial berpengaruh positif signifikan terhadap 

profitabilitas. Namun hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kholwatiyah 

(2015), Susanto dan Tarigan (2013) yang mengungkapkan bahwa aspek tenaga 

kerja dan tenaga kerja layak dalam faktor sosial ini tidak memiliki pengaruh 

terhadap profitabilitas perusahaan. 

4.3.5.8 Pengaruh Pengungkapan Aspek Tanggung Jawab Produk terhadap 

Profitabilitas Perusahaan 

  Berdasarkan hasil estimasi model pada table 4.7 di peroleh bahwa 

pengungkapan kinerja tanggung jawab produk memiliki pengaruh negative 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi tingkat pengungkapan tanggung jawab produk maka akan 

semakin rendah profitabilitasnya. Profitabilitas perusahaan mengalami 

peningkatan seiring dengan peningkatan tanggung jawab produk, begitu pula 

sebaliknya. 

  Pengungkapan aspek tanggung jawab produk menggunakan variable 

dummy yang menyatakan bahwa perusahan yang mengungkapkan aspek 

tanggung jawab produk bernilai 1 dan perusahaan yang tidak mengungkapkan 

bernilai 0. Dalam hal ini perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak 

positif atau negatif yang ditimbulkan terhadap aspek – aspek yang dikeluarkan 

(Elkington, 1997). Seperti halnya tanggung jawab sosial akan hasil produksi 

barang atau jasa yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti yang 
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diungkapkan Soelistyoningrum (2011) bahwa dengan adanya penerimaan dari 

masyarakat hal ini akan meningkatkan nilai perusahaan yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan. 

  Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian Susanto dan Tarigan (2013) 

serta Natalia dan Tarigan (2014) bahwa aspek tanggung jawab produk di dalam 

faktor sosial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Kholwatiyah 

(2015) serta Tarigan dan Semuel (2014) yang menyatakan bahwa aspek tanggung 

jawab produk tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

4.6 Implikasi Manajerial 

  Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian diatas mengenai Sales Growth 

(SLGW), Firm Size (SIZE) dan Sustainability Report (SRDI) terhadap 

Profitabilitas Perusahaan Terbuka (ROA) yang Terdaftar di BEI periode 2011 – 

2015 ditemukan bahwa dari variable – variable diatas memiliki hasil yang 

berbeda terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil dari penelitian untuk variable 

independen yaitu firm size (SIZE), aspek ekonomi (ECO), aspek lingkungan 

(ENV), aspek hak asasi manusia (HRG), aspek sosial (SOC), aspek tenaga kerja - 

tenaga kerja layak (LAB), bahwa tidak memilikipengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan (ROA). Hal ini mengindikasi bahwa variable diatas dalam penelitian 

ini adalah variable yang tidak memiliki pengaruh profitabilitas perusahaan yang 

berpartisipasi dalam Sustainability Report Awardingperiode 2011 – 2015. 

Meskipun adanya regulasi yang dikeluarkan secara telak untuk menerbitkan 

Analisis Pengaruh Sales Growth..., Raynadya Nabila, Ma.-IBS, 2017



84 
 

 
Indonesia Banking School 

aturan pengungkapan aspek laporan keberlanjutan tetap saja hal ini belum 

membuat semua perusahaan memenuhinya.  

  Hasil dari penelitian variable independen lainnya Sales Growth (SLGW) dan 

aspek tanggung jawab produk (RES) menunjukkan hasil berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Dengan adanya pernyataan 

seperti ini maka perusahaan dengan profitabilitas yang rendahakan dipengaruhi 

dengan besar pertumbuhan penjualan dan juga aspek dari tanggung jawab produk 

tersebut.Sebagaimana perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang besar 

akan menurunkan profitabilitas namun bisa terjadi sebaliknya dan juga aspek 

tanggung jawab produk yang besar bisa membuat profitabilitas menjadi sedikit. 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung teori 

keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa dimana masalah timbul pada 

pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. 

Dalam pengambilan keputusan keuangan salah satunya memaksimumkan 

profitabilitas perusahaan, hal tersebut yang menjadi salah satu tujuan pemegang 

saham untuk mencapai harapannya. Maka pemegang saham menginginkan 

manajer bekerja semaksimal mungkin yang salah satunya meningkatkan 

profitabilitas perusahaan dengan memuat laporan keuangan serta laporan 

berkelanjutan untuk meningkatkan citra perusahaan tersebut agar dapat menarik 

masyarakat dalam menilai perusahaannya. Dengan hal ini, pemegang saham 

memiliki harapan hal tersebut dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

tersebut. Selanjutnya penelitian ini dapat pula mendukung teori sinyal (signaling 

theory) yang menyatakan bahwa adanya asimetri informasi antara manajemen 
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perusahaan dengan pihak – pihak yang berkepentingan dalam informasi tersebut. 

Sebagaimana Sustainability Reporting sebagai salah satu kegiatan yang memiliki 

sinyal terkait dengan kualitas manajemen. Perusahaan yang memiliki kualitas 

yang tinggi akan cenderung menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan 

perusahaan sebagai pengalihan laporan keuangan. Kualitas pelaporan keuangan 

merupakan sinyal untuk pelaku pasar keuangan yang menggunakan laporan 

tersebut. Sehingga di dalam pelaporan keuangan terdapat kinerja keuangan serta 

kinerja sosial, namun kinerja yang baik akan membantu perusahaan mendapatkan 

reputasi baik untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pengungkapan partumbuhan penjualan memiliki pengaruh negative 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Pengungkapan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahan. 

3. Pengungkapan aspek ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

4. Pengungkapan aspek lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

5. Pengungkapan aspek hak asasi manusiatidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

6. Pengungkapan aspek sosial tidak memiliki pengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

7. Pengungkapan aspek tenaga kerja dan tenaga kerja layak tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 
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8. Pengungkapan aspek tanggung jawab produk berpengaruh negatif 

signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 

5.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 

peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Regulator memberikan perhatian khusus dan tindak tegas terhadap 

perusahaan yang belum mengungkapkan laporan keberlanjutan agar segera 

memuat laporan tersebut untuk memudahkan penilaian berdasarkan 

laporan kegiatan sosial. 

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variable lainnya 

karena penelitian ini hanya memiliki adjusted 𝑅2  sebesar 67.75% maka 

masih banyak faktor yang dapat berkontribusi dalam mempengaruhi 

profitabilitas perusahaan seperti Current Ratio, Inventory Turnover, Debt 

to Equity Ratio dan sebagainya. 

3. Diharapkan untuk perusahaan – perusahaan lebih memperhatikan kembali 

akan kelengkapan item – item pengungkapan laporan keberlanjutan yang 

perlu diungkapkan dan kelengkapan data pada laporan keuangan. 

4. Diharapkan untuk perusahaan – perusahaan memperhatikan kembali 

laporan keuangannya dalam aspek mata uang yang di publikasikan apakah 

sudah sesuai dengan laporan keuangan pada tahun – tahun yang 

dikeluarkan. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Sample Perusahaan 

No Perusahaan Sampel Kode Saham 

1 PT. Holcim Indonesia, Tbk SMCB 

2 PT. Jasa Marga JSMR 

3 PT. Vale Indonesia, Tbk INCO 

4 PT. Semen Gresik, Tbk SMGR 

5 PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk UNSP 

6 PT. Astra Agro Lestari, Tbk AALI 

7 PT. Indika Energi, Tbk INDY 

8 PT. Pertamina (Persero), Tbk LKFS 

9 PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk INTP 

10 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk BNGA 

11 PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk ADMF 

12 PT. United Tractors, Tbk UNTR 

13 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk PGAS 

14 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk AGRO 

15 PT. Indo Tambang Raya Megah, Tbk ITMG 

16 PT. Unilever Indonesia, Tbk UNVR 

17 PT. Bank Mandiri, Tbk BMRI 

18 PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk ANTM 

19 PT. Astra International, Tbk ASII 

20 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk TLKM 

21 PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk PTBA 
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Lampiran 2: Data Penelitian 

EMITEN TAHUN ROA SLGW SIZE ECO ENV SOC HRG LAB RES SRDI 
 

PT. 
Holcim 

Indonesia, 
Tbl 

2011 0.10 0.26 16.21 0.89 0.57 0.75 0.89 1.00 1.00 5.09 
2012 0.11 0.20 16.30 0.78 0.53 1.00 1.00 0.71 0.44 4.47 
2013 0.07 0.07 16.48 1.00 0.93 0.88 1.00 0.93 1.00 5.74 
2014 0.03 -0.03 16.66 0.33 0.70 0.25 0.22 0.43 0.22 2.16 
2015 0.02 -0.02 16.67 0.78 0.97 0.38 0.00 0.71 0.00 2.83 

 
PT. Jasa 
Marga, 

Tbk 

2011 0.06 0.48 23.79 0.78 1.00 0.88 0.78 0.93 0.78 5.14 
2012 0.06 0.40 23.93 0.67 0.93 0.75 0.89 1.00 1.00 5.24 
2013 0.00 0.13 24.07 0.56 0.23 1.00 0.89 0.93 0.89 4.50 
2014 0.04 -0.11 24.18 0.89 0.13 0.25 0.22 0.50 0.11 2.11 
2015 0.04 0.07 24.33 0.44 0.13 0.25 0.22 0.57 0.11 1.73 

 
PT. Vale 

Indonesia, 
Tbk 

2011 0.14 -0.18 14.70 0.33 0.70 0.50 0.67 0.64 0.89 3.73 
2012 0.03 -0.68 14.66 0.56 0.67 0.00 0.56 0.57 0.67 3.02 
2013 0.02 -0.16 14.64 0.67 0.43 0.25 0.22 0.43 0.89 2.89 
2014 0.07 1.16 14.66 0.44 0.23 0.25 0.33 0.50 0.78 2.54 
2015 0.02 -0.61 14.64 0.78 0.63 1.00 0.78 1.00 1.00 5.19 

 
PT. Semen 

Gresik, 
Tbk 

2011 0.20 1.41 23.70 0.44 0.57 0.50 0.56 0.71 0.78 3.56 
2012 0.19 0.20 23.97 0.56 0.77 0.63 0.67 0.86 1.00 4.47 
2013 0.19 0.25 24.15 0.67 0.83 0.25 0.78 0.50 0.56 3.58 
2014 0.16 0.10 24.26 0.78 0.63 0.75 0.78 0.71 0.67 4.32 
2015 0.12 0.00 24.36 1.00 0.77 1.00 0.89 1.00 0.56 5.21 

 
PT. Bakrie 
Sumatera 

Plantation, 
Tbk 

2011 0.49 0.21 21.04 0.89 1.00 0.88 0.89 1.00 1.00 5.65 
2012 -0.06 -0.32 23.67 0.44 0.27 0.38 0.67 0.64 0.22 2.62 
2013 -0.17 -0.16 23.61 0.22 0.23 0.25 0.44 0.00 0.22 1.37 
2014 -0.04 0.27 23.58 0.33 0.30 0.25 0.56 0.29 0.89 2.61 
2015 -0.03 -0.23 23.55 0.33 0.30 0.13 0.67 0.29 0.78 2.49 

 
PT. Astra 

Agro 
Lestari, 

Tbk 

2011 0.24 0.22 16.14 0.89 0.70 0.88 0.89 0.86 0.67 4.88 
2012 0.20 0.07 16.33 0.67 0.67 0.88 0.44 0.79 0.67 4.11 
2013 0.13 0.10 16.52 0.89 0.70 0.75 0.89 0.93 1.13 5.28 
2014 0.14 0.29 16.74 0.78 1.00 0.63 0.56 1.00 1.00 4.96 
2015 0.03 -0.20 16.88 0.89 0.70 0.75 0.78 0.86 0.78 4.75 

 
PT. Indika 

Energy, 
Tbk 

2011 0.07 0.38 16.72 0.22 0.83 0.88 1.00 1.00 1.00 4.93 
2012 0.04 151.22 21.58 1.00 0.93 1.00 0.67 0.79 0.67 5.05 
2013 -0.02 0.17 21.56 0.33 0.33 0.13 0.33 0.21 0.78 2.12 
2014 -0.01 0.29 21.55 0.22 0.07 0.38 0.22 0.21 0.11 1.21 
2015 -0.03 -0.01 21.49 0.33 0.07 0.38 0.78 0.14 0.11 1.81 
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EMITEN TAHUN ROA SLGW SIZE ECO ENV SOC HRG LAB RES SRDI 
PT. 

Pertamina 
(Persero) 

2011 0.07 -0.84 17.37 0.67 0.37 0.38 0.33 0.64 0.56 2.94 
2012 0.07 0.05 17.53 1.00 0.67 0.38 0.22 0.71 0.44 3.42 
2013 0.06 0.00 17.71 0.78 0.53 0.88 0.44 0.86 0.22 3.71 
2014 0.03 -0.01 17.73 0.67 0.40 0.63 0.44 0.64 0.11 2.89 
2015 0.03 -0.41 17.63 0.33 0.13 0.25 0.11 0.36 0.33 1.52 

PT. 
Indoceme
nt Tunggal 
Prakarsa, 

Tbk 

2011 0.20 0.25 16.71 0.89 0.97 0.88 0.89 0.93 0.89 5.44 
2012 0.21 0.24 16.94 0.78 0.73 0.38 0.33 0.86 0.67 3.74 
2013 0.20 0.08 17.10 1.00 0.70 0.63 0.89 1.00 0.56 4.77 
2014 0.18 0.07 17.18 0.89 0.77 0.25 0.22 0.93 0.67 3.72 
2015 0.16 -0.11 17.13 0.78 0.67 0.25 0.78 0.43 0.56 3.46 

 
PT. Bank 

CIMB 
Niaga, 

Tbk 

2011 0.03 0.09 18.93 0.22 0.17 0.63 0.22 0.36 0.11 1.70 
2012 0.02 0.23 19.10 0.33 0.20 0.38 0.44 0.64 0.44 2.44 
2013 0.02 0.03 19.20 0.44 0.07 0.13 0.22 0.50 0.22 1.58 
2014 0.01 0.06 19.27 0.11 0.13 0.25 0.11 0.29 0.11 1.00 
2015 0.00 0.07 19.29 0.44 0.10 0.38 0.67 0.43 0.33 2.35 

PT. Adira 
Dinamika 

Multi 
Finance, 

Tbk 

2011 0.09 0.36 16.64 0.22 0.37 0.38 0.44 0.79 0.56 2.75 
2012 0.06 0.27 17.05 0.44 0.43 0.50 0.33 0.93 0.67 3.31 
2013 0.05 0.19 17.25 0.33 0.40 0.50 0.33 0.93 0.33 2.83 
2014 0.03 0.02 17.21 0.56 0.33 0.13 0.22 0.14 0.67 2.05 
2015 0.02 -0.02 17.14 0.22 0.10 0.13 0.44 0.21 0.56 1.66 

 
PT. United 
Tractors, 

Tbk 

2011 0.22 0.47 17.10 0.67 0.40 0.25 0.11 0.50 0.22 2.15 
2012 0.02 0.02 19.30 0.00 0.33 0.38 0.22 0.36 0.44 1.73 
2013 0.11 -0.09 17.86 0.67 0.40 0.38 0.33 0.50 0.33 2.61 
2014 0.08 0.04 17.91 0.67 0.33 0.50 0.11 0.57 0.11 2.29 
2015 0.11 -0.07 17.26 0.33 0.27 0.38 0.44 0.43 0.22 2.07 

PT. 
Perusahaa

n Gas 
Negara 

(Persero) 

2011 1.52 -0.89 19.95 0.89 0.30 0.88 0.89 0.93 0.89 4.77 
2012 1.65 0.16 20.13 0.67 0.43 0.38 1.00 1.00 0.78 4.25 
2013 0.19 0.16 22.19 0.56 0.30 0.50 0.44 0.86 0.56 3.21 
2014 0.12 0.08 22.55 0.44 0.47 0.25 0.78 0.79 0.44 3.17 
2015 0.07 -0.06 22.47 0.56 0.40 0.50 0.22 0.71 0.56 2.95 

 
PT. Bank 
Rakyat 

Indonesia 
(Persero) 

2011 0.01 0.47 21.97 0.56 0.33 0.50 0.33 0.93 0.78 3.43 
2012 0.01 3.56 22.12 1.00 0.77 1.00 1.00 0.86 1.00 5.62 
2013 0.00 0.07 22.36 0.44 0.43 0.25 0.78 0.93 0.89 3.72 
2014 0.01 -0.21 22.58 0.67 0.37 0.50 0.22 0.64 0.33 2.73 
2015 0.01 0.38 22.85 0.67 0.20 0.63 0.11 0.57 0.44 2.62 
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EMITEN TAHUN ROA SLGW SIZE ECO ENV SOC HRG LAB RES SRDI 
PT. Indo 
Tambang 

Raya 
Megah, 

Tbk 

2011 0.35 0.45 14.27 0.11 0.33 0.63 0.56 0.93 0.44 3.00 
2012 0.29 0.02 14.22 0.33 0.40 0.13 0.11 0.93 0.11 2.01 
2013 0.15 -0.11 14.10 0.22 0.43 0.50 0.22 1.00 0.22 2.60 
2014 0.15 -0.11 14.08 0.44 0.37 0.13 0.33 0.79 0.33 2.39 
2015 0.05 -0.18 13.98 0.22 0.53 0.38 0.11 0.36 0.11 1.71 

 
PT. 

Unilever 
Indonesia, 

Tbk 

2011 0.40 0.19 16.16 1.00 0.77 0.88 0.11 0.79 0.22 3.76 
2012 0.41 0.16 16.29 1.00 0.77 0.88 0.33 1.00 0.33 4.31 
2013 0.40 -0.24 16.40 0.33 0.43 0.38 0.44 0.64 0.44 2.67 
2014 0.43 0.66 16.47 0.33 0.43 0.38 0.22 0.64 0.56 2.56 
2015 0.37 0.06 16.57 0.22 0.67 0.75 0.56 0.57 0.33 3.10 

 
PT. Bank 
Mandiri, 

Tbk 

2011 0.02 0.12 20.13 0.33 0.10 0.25 0.22 0.14 0.22 1.27 
2012 0.03 0.26 20.27 0.44 0.07 0.13 0.44 0.21 0.89 2.18 
2013 0.03 0.19 20.41 0.44 0.10 0.38 0.22 0.21 0.78 2.13 
2014 0.02 0.19 20.57 0.33 0.30 0.75 0.56 0.64 0.22 2.80 
2015 0.02 0.16 20.63 0.56 0.33 0.63 0.44 0.64 0.89 3.49 

 
PT. Aneka 
Tambang 
(Persero) 

2011 0.13 0.18 23.44 0.67 0.90 0.75 0.44 0.86 0.67 4.28 
2012 0.15 0.01 23.70 0.78 0.73 0.88 0.67 0.71 0.78 4.54 
2013 0.02 0.08 23.81 0.89 0.77 0.75 1.00 0.86 0.89 5.15 
2014 -0.04 -0.17 23.82 0.33 0.97 0.38 0.11 0.79 0.44 3.02 
2015 -0.05 0.12 24.14 0.67 0.83 1.00 1.00 0.86 0.67 5.02 

 
PT. Astra 

Internation
al, Tbk 

2011 0.14 0.26 11.95 0.67 0.83 0.75 0.78 0.86 0.44 4.33 
2012 0.12 0.16 12.11 0.78 0.83 1.00 0.78 0.86 0.67 4.91 
2013 0.11 0.03 12.27 0.44 0.40 0.25 0.67 0.43 0.33 2.52 
2014 0.09 -0.51 12.37 0.56 0.20 0.38 0.22 0.36 0.22 1.93 
2015 0.04 -0.12 12.41 0.33 0.40 0.25 0.44 0.29 0.22 1.94 

PT. 
Telekomu

nikasi 
Indonesia 
(Persero) 

2011 0.15 0.04 11.54 1.00 0.33 1.00 1.00 1.00 0.89 5.22 
2012 0.17 0.12 11.62 0.78 0.93 0.75 1.00 1.00 1.00 5.46 
2013 0.16 0.06 11.76 0.67 0.07 0.50 0.11 0.57 0.22 2.14 
2014 0.15 0.08 11.86 0.56 0.13 0.38 0.22 0.57 0.33 2.19 
2015 0.14 0.07 12.02 0.44 0.10 0.50 0.11 0.71 0.11 1.98 

PT. 
Tambang 
Batubara 

Bukit 
Asam 

(Persero) 

2011 0.27 0.34 16.26 1.00 0.67 1.00 0.89 0.86 1.00 5.41 
2012 0.18 0.10 16.36 0.89 0.77 0.88 1.00 0.71 0.78 5.02 
2013 0.20 -0.03 16.27 0.56 0.50 0.75 0.78 0.57 0.67 3.82 
2014 0.14 0.17 16.51 0.33 0.23 0.13 0.89 0.21 0.89 2.68 
2015 0.11 0.05 16.64 1.00 0.77 0.88 1.00 0.93 1.00 5.57 
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Lampiran 3: Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4: Uji Chow 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled Least Squares   
Date: 10/11/17   Time: 15:06   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 21   
Total pool (balanced) observations: 105  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3.378807 0.585082 5.774927 0.0000 

SIZE? 0.001875 0.001294 1.448954 0.1515 
SLGW? -0.177440 0.029978 -5.919046 0.0000 
SOC? 0.081554 0.086967 0.937754 0.3513 
HRG? -0.135581 0.151285 -0.896197 0.3730 
LAB? -0.055747 0.145963 -0.381926 0.7036 
RES? -0.280820 0.135409 -2.073869 0.0415 
ECO? -0.078329 0.148974 -0.525791 0.6006 
ENV? 0.065433 0.129111 0.506796 0.6138 

Fixed Effects (Cross)     
_HOLCIM--C -0.390497    

_JM--C 0.891831    
_VI--C -0.736085    
_SG--C 1.061493    
_BS--C 0.728642    
_AA--C -0.310976    
_IE--C 0.216552    
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_PER--C -0.239856    
_ITP--C -0.195482    
_CN--C -0.003242    

_ADM--C -0.317192    
_UT--C -0.108968    

_PGN--C 1.071341    
_BRI--C 0.552502    
_IMR--C -0.653234    
_UNI--C -0.046123    
_BM--C 0.219586    

_ANTAM--C 0.917971    
_AI--C -1.117749    

_TELKOM--C -1.204494    
_TBBA--C -0.336020    

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.677509     Mean dependent var 0.131672 

Adjusted R-squared 0.558696     S.D. dependent var 0.232854 
S.E. of regression 0.154687     Akaike info criterion -0.665676 
Sum squared resid 1.818526     Schwarz criterion 0.067322 
Log likelihood 63.94800     Hannan-Quinn criter. -0.368651 
F-statistic 5.702336     Durbin-Watson stat 1.557414 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.047592 (20,76) 0.0000 

Cross-section Chi-square 99.983718 20 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 10/11/17   Time: 15:10   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 21   
Total pool (balanced) observations: 105  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.024670 0.128642 0.191773 0.8483 

SIZE? -0.000325 0.001527 -0.213096 0.8317 
SLGW? -0.006149 0.005932 -1.036592 0.3025 
SOC? 0.156222 0.108892 1.434653 0.1546 
HRG? -0.295291 0.190016 -1.554029 0.1235 
LAB? 0.218736 0.160205 1.365355 0.1753 
RES? -0.330241 0.160702 -2.054986 0.0426 
ECO? -0.183888 0.184207 -0.998270 0.3207 
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ENV? -0.048545 0.157956 -0.307333 0.7593 
     
     R-squared 0.164273     Mean dependent var 0.131672 

Adjusted R-squared 0.094630     S.D. dependent var 0.232854 
S.E. of regression 0.221563     Akaike info criterion -0.094403 
Sum squared resid 4.712658     Schwarz criterion 0.133080 
Log likelihood 13.95614     Hannan-Quinn criter. -0.002222 
F-statistic 2.358764     Durbin-Watson stat 0.742370 
Prob(F-statistic) 0.023154    

     
      

Lampiran 5: Uji Hausman 

Dependent Variable: ROA?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/11/17   Time: 15:10   
Sample: 2011 2015   
Included observations: 5   
Cross-sections included: 21   
Total pool (balanced) observations: 105  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.343864 0.195131 1.762224 0.0812 

SIZE? -7.12E-05 0.001204 -0.059157 0.9529 
SLGW? -0.021555 0.009559 -2.254913 0.0264 
SOC? 0.111541 0.084656 1.317582 0.1908 
HRG? -0.184235 0.147526 -1.248829 0.2148 
LAB? 0.077125 0.137151 0.562334 0.5752 
RES? -0.255650 0.129823 -1.969215 0.0518 
ECO? -0.061441 0.144561 -0.425021 0.6718 
ENV? 0.028903 0.124838 0.231526 0.8174 

Random Effects 
(Cross)     

_HOLCIM--C -0.093917    
_JM--C -0.006080    
_VI--C -0.135580    
_SG--C 0.117159    
_BS--C 0.025316    
_AA--C -0.065515    
_IE--C -0.024178    

_PER--C -0.072766    
_ITP--C -0.020852    
_CN--C -0.039296    

_ADM--C -0.071153    
_UT--C 0.026695    

_PGN--C 0.470284    
_BRI--C -0.068172    
_IMR--C 0.012411    
_UNI--C 0.226508    
_BM--C -0.020499    

_ANTAM--C 0.028005    
_AI--C -0.108513    

_TELKOM--C -0.140149    
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_TBBA--C -0.039709    
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.155298 0.5020 

Idiosyncratic random 0.154687 0.4980 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.155628     Mean dependent var 0.053578 

Adjusted R-squared 0.085263     S.D. dependent var 0.182115 
S.E. of regression 0.174178     Sum squared resid 2.912436 
F-statistic 2.211739     Durbin-Watson stat 1.051914 
Prob(F-statistic) 0.032983    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.089280     Mean dependent var 0.131672 

Sum squared resid 5.135548     Durbin-Watson stat 0.596554 
     
      

 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: Untitled    
Test cross-section random effects  

     
     

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

     
     Cross-section random 33.716813 8 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     SIZE? 0.001875 -0.000071 0.000000 0.0000 

SLGW? -0.177440 -0.021555 0.000807 0.0000 
SOC? 0.081554 0.111541 0.000397 0.1322 
HRG? -0.135581 -0.184235 0.001123 0.1465 
LAB? -0.055747 0.077125 0.002495 0.0078 
RES? -0.280820 -0.255650 0.001481 0.5131 
ECO? -0.078329 -0.061441 0.001295 0.6389 
ENV? 0.065433 0.028903 0.001085 0.2675 

     
      

Lampiran 6: Uji Normalitas 

(Terlampir di halaman berikut) 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2011 2015
Observations 96

Mean       0.000742
Median  -0.012004
Maximum  0.184822
Minimum -0.131187
Std. Dev.   0.064272
Skewness   0.547143
Kurtosis   3.134466

Jarque-Bera  4.862166
Probability  0.087942

 

Lampiran 7: Uji Multikolinieritas 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 8: Uji Autokorelasi 

     
     R-squared 0.677509     Mean dependent var 0.131672 

Adjusted R-
squared 0.558696     S.D. dependent var 0.232854 
S.E. of regression 0.154687     Akaike info criterion -0.665676 
Sum squared resid 1.818526     Schwarz criterion 0.067322 
Log likelihood 63.94800     Hannan-Quinn criter. -0.368651 
F-statistic 5.702336     Durbin-Watson stat 1.557414 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 9: Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Result 
      
      SLGW -3.09E-05 3.65E-05 -0.846672 0.3995 Nonheteroskedastisitas 

SIZE 0.000285 0.000179 1.590360 0.1154 Nonheteroskedastisitas 
ECO 0.149784 0.095159 1.574040 0.1192 Nonheteroskedastisitas 
ENV 0.151601 0.095128 1.593646 0.1147 Nonheteroskedastisitas 
HRG 0.149854 0.095985 1.561217 0.1221 Nonheteroskedastisitas 

SOC 0.144304 0.095882 1.505012 0.1360 Nonheteroskedastisitas 
LAB 0.150571 0.096242 1.564500 0.1214 Nonheteroskedastisitas 
RES 0.145057 0.095497 1.518967 0.1324 Nonheteroskedastisitas 

SRDI -0.148386 0.095903 -1.547247 0.1255 Nonheteroskedastisitas 
C -0.002251 0.003976 -0.566159 0.5728  
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PERSONAL INFORMATION  
  
Name : Raynadya Nabila  
Date of Birth : Jakarta, July 1st 1995  
Religion : Islam  
Email : raynadyanabila@gmail.com  

     

JL. SAWI KAV 71 -72 BLOK L,   
MEGA CINERE. DEPOK 16514.  
+6287883418227 

     

  

 

 ⁰  HIGHLIGHT OF QUALIFICATION ⁰   
  

 
• Outstanding leadership, dedicated  person with capability to work under pressure, and ability to work    

cooperatively  with diverse range of people         
• Ability to work independently             
• Proficient with Microsoft Office: Power Point, Word and Excel.      
• Bilingual in English and Indonesian     
          

 

⁰  EDUCATIONAL BACKGROUND ⁰    
   

 
Formal 

• 2013-present STIE Indonesia Banking School 
• 2010-2013: SMA Negeri 66 Jakarta 
• 2007-2010: SMP Bakti Mulya 400 
• 2001-2007: SD Islam Al-Ikhlas 

 
Informal 

• 2013: Lembaga Bimbingan Belajar Quin 
• 2012-2013: Lembaga Bimbingan Belajar Mitra Pelajar 
• 2005-2010: International Language Program (ILP)     
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⁰ ORGANIZATIONAL EXPERIENCE⁰    
 

     
• Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMP Bakti Mulya 400 periode 2009-2010 jabatan Wakil Sekretaris 
• Kepala Kordinator Sponsor dalam Kepanitiaan Bakti Mulya 400 Cup ke 7 Tahun 2009 
• Kepanitiaan Pentas Seni Bakti Mulya 400 ke 8 atau HAQATA 8 tahun 2010 
• Kepanitiaan Prom Night SMA Negeri 66 Jakarta, jabatan bendahara pada tahun 2013 
• Divisi Keamanan dalam Kepanitiaan Super Cup 6 
• Divisi Publikasi dalam Kepanitiaan Rhytm Night 2014 
• Wakil Ketua Acara dalam Blood Donation 2014 
• Senat Mahasiswa: Divisi Pengabdian Masyarakat (Divisi 2) 
• Kepala Mentri Kesejahteraan Mahasiswa dalam Badan Eksekutif Mahasiswa 2015/2016 
• Pengawas Acara dalam Pekan Orientasi Mahasiswa 2016 
• Pengawas Acara dalam Basic Activist Training Program 2016 
• Kepala Divisi Pendataan dalam Kepanitiaan Super Cup 2016 
• Manager dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Basket, Indonesia Banking School 2015/2016     
     

 

           ⁰ ACTVITIES by CERTIFICATED⁰   
 

• Partisipasi dalam Latihan Dasar Kepemimpinan di Rindam Jaya – Indonesia Banking School, 2013 
• Partisipasi dalam seminar “Young On Top” – Indonesia Banking School, 2013 
• Partisipasi dalam kunjungan perusahaan (Company Visit) tujuan Coca Cola company & Museum Bank Indonesia 

– Indonesia Banking School, 2013 
• Partisipasi dalam “Stock Simulation” – Indonesia Banking School, 2013 
• Partisipasi dalam Basic Activist Training Program (BATPRO) – Indonesia Banking School, 2013 
• Partisipasi dalam Pekan Orientasi Mahasiswa (POM) – Indonesia Banking School 2013 
• Kejuaraan Basket Putri tingkat Jabodetabek peringkat 2 – SMA Avicenna Cup, 2013 
• Kejuaraan Basket Putri tingkat SMA peringkat 2 – Madrasah Pembangunan Cup, 2010 
• Partisipasi dalam Latihan Kepemimpinan “Citra Pemimpin Remaja” (CPR) – SMP Bakti Mulya 400, 2009 

 

 

 

     

       ⁰ WORK EXPERIENCES⁰   
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• Local Brand Festival (LocalFest 4.0) – Ticketing, 2015 
• Local Brand Festival (LocalFest 5.2) – Cashier, 2016 
• Local Brand Festival (LocalFest 6.0) – Cashier, 2016 
• Internship - Bank Indonesia – 2016 
• Internship - Bank Rakyat Indonesia – 2016 
• Local Brand Start Up Festival – Usher, 2017  
• Urban Sneakers Society – Cashier, 2016 

 
⁰ SOFTWARE SKILLS & LANGUAGE⁰   

 
 

• Microsoft Word 
• Microsoft Excel     

         

     

• Indonesia     
• English     
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