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ABSTRACT 
 

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 
 

1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang Masalah 

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). 

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). 

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. 
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1.2 Rumusan Masalah 

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

1.3 Batasan Masalah 
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  

 

1.4 Tujuan Penelitian 
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 pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas perusahaan perusahaan 
terbuka di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015 

3. Untuk menganalisis pengaruh Sustainability Report terhadap 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. 

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. 
 

2. 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 
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penyertaan mayarakat dalam usahanya baik dalam kepemilikan maupun dalam penetapan 
kebijakan pengelolaan. 

 
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. 

Di dalam penelitian ini, profitabilitas dari perusahaan dihitung dengan menggunakan return 
on asset (ROA), yaitu laba bersih dibagi dengan total aset 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. 

 
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. 

 
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). 

 
2.1.5 Sustainability Report 

 Sustainability Report 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). 

 
2.1.6 Grand Theory 

 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 

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. 
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2.2 Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas 
  Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2016) pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap ROA. 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).  
 
H1 :Sales Growth  berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

2.2.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas 
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. 

H2 : Firm Size berpengruh positif terhadap profitabilitas perusahaan 

2.2.3 Pengaruh Sustainability Report terhadap profitabilitas 
 

2.2.3.1 Pengungkapan kinerja aspek ekonomi 
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. Dengan demikian perusahaan 
akan memiliki kinerja keuangan yang baik (Nofianto dan Agustina, 2014) 

H3 : Pengungkapan kinerja aspek ekonomi berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
perusahaan 

 
2.2.3.2 Penungkapan kinerja lingkungan 
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. 

H4 : Pengungkapan aspek lingkungan berpengaruh positif terhadap profitabilitas 
perusahaan 

2.2.3.3 Pengungkapan kinerja aspek hak asasi manusia 
Dalam konteks ini juga, tanggung jawab sosial perusahaan dalam menempatkan karyawan 
sebagai pusat dari seluruh aktifitas perusahaan, dengan adanya berbagai program 
peningkatan kapasitas karyawan. Hal ini dapat mengurangi tingkat kerentanan pekerja 
sebagai objek yang dianggar hak – hak asasinya (Taufik, 2008). 

H5 : Pengungkapan aspek hak asasi manusia masyarakat berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan 

 

2.2.3.4 Pengungkapan kinerja aspek sosial 
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Burhan dan Wiwin (2009) telah membuktikan bahwa pengungkapan kinerja sosial memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. 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. 
 
H6 : Pengungkapan kinerja aspek sosial masyarakat berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan 

 
  2.2.3.5 Pengungkapan kinerja aspek tenaga kerja dan pekerjaan layak 

Kepercayaan karyawan tumbuh dari apa yang diungkapkan perusahaan bahwa 
perusahaan telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan keterampilan dan 
kesejahteraan karyawan. Hal – hal tersebut menjadi gambaran penting pengungkapan 
kinerja sosial dalam laporan berkelanjutan (Nofianto dan Agustina, 2014). 

 
H7 : Pengungkapan aspek tenaga kerja dan pekerjaan layak berpengaruh positif 
terhadap profitabilitas perusahaan 
 
2.2.3.6 Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk 
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 (Wibowo, 2014). Hal ini didukung oleh adanya 
penelitian terdahulu yang dilakukan Susanto dan Tarigan (2013) bahwa tanggung jawab 
produk memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
 
H8: Pengungkapan kinerja aspek tanggung jawab produk berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas perusahaan 
 

2.3 Kerangka Pemikiran 
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3. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kuantitatif karena penelitian ini 

berkaitan dengan objek penelitian yaitupada perusahaan dengan kurun waktu tertentu dengan 
mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan disesuaikan 
dengantujuan 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 Indonesia periode 2011 
– 2015. 

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 terbuka dimana tidak semua perusahaan terbuka yang terdaftar di teliti. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan cara Purposive Sampling dimana peneliti mengambil 
teknik sampel yaitu Non Probability Sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target 
berdasarkan pertimbangan tertentu (Sekaran, 2013). 

 
3.1 Model Penelitian 

Dalam penelitian dan analisis ini memiliki sebuah tujuan yakni untuk melihat sejauh mana 
variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan dengan 
menggunakan program Eviews9 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. 

 
𝑹𝑶𝑨𝒊,𝒕 = ∝  + 𝜷𝟏𝑺𝑳𝑮𝑾𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐𝑳𝒏𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑𝑬𝑪𝑶𝒊,𝒕 + 𝜷𝟒𝑬𝑵𝑽𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓𝑯𝑹𝑮𝒊,𝒕 + 𝜷𝟔𝑺𝑶𝑪𝒊,𝒕

+ 𝜷𝟕𝑳𝑨𝑩𝒊,𝒕 + 𝜷𝟖𝑹𝑬𝑺𝒊,𝒕 + 𝜺 

 
3.2 Operasionalisasi Variabel 

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) 
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3 Sustainability Report 

(SRDI) 
𝑆𝑅 =  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐼𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

 
 
 

4. Analisis dan Pembahasan 
4.1 Statistik Deskriptif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. untuk nilai minimum sebesar -0.170000  

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 untuk nilai minimum sebesar -0.840000  

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 untuk nilai minimum sebesar 11.54000  

4. Variabel independen selanjutnya dalam penelitian ini adalah aspek – aspek yang ada dalam 
Sustainability Report yakni sebagai berikut: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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4.2 Uji Normalitas 
Berdasarkan uji melalui 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Multikolinearitas 

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. 

 
 

 

 
 

 

4.3.2 Uji Autokorelasi 
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. 

     
     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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4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variable independen 

terhadap logaritma natural resid (LN resid). Apabila p – value > 0.05, maka dapat dikatakan 
tidak adanya heteroskedastisitas pada data. Berdasarkan data yang telah diolah dengan 
menggunakan Eviews9 sebagaimana yang telah terlampir bahwa tidak adanya probabilitas 
koefisien yang nilainya kurang dari 0.05 

 
 
    

 

 

 

 

4.4 Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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  

      
      

      
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     

_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     
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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  
 

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. 

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 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. 

 
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

 
  

 

 

 

 
Dari hasil penelitian pada table 4.10 menunjukkan bahwa nilai 𝑅2 adalah sebesar 0.677509. 
Berarti variable bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variable profitabilitas (ROA) 

     
     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 1.321953 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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sebesar 67.75% dimana sisanya 32.25% dijelaskan oleh faktor – faktor lain diluar variable yang 
diteliti.  

4.4.2 Pengujian Hipotesis (Uji – t) 

1. 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). 

2.  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). 

3.  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). 

4.  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). 

5.  Ditemukan nilai probabilitas aspek hak asasi 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). 

6. Ditemukan nilai probabilitas aspek sosial (SOC) sebesar 0.3513 atau 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). 

7. 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 berpengaruh 
terhadap profitabilitas (ROA). 

8. Ditemukan nilai probabilitas aspek tanggung jawab produk (RES) sebesar 0.0415 atau 
lebih kecil dari nilai 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 Analisis Hasil 
4.5.1 Pengaruh Sales Growth terhadap Profitabilitas perusahaan 

Berdasarkan hasil estimasi 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. Hasil penelitian ini di dukung oleh hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Hansen dan Juniarti (2014), Nugroho (2011) serta Magdalena, 
Arifati dan Rifai (2012) yang menyatakan bahwa variable pertumbuhan penjualan tidak memiliki 
pengaruh terhadap profitabilitas. 

 
4.5.2 Pengaruh Firm Size terhadap Profitabilitas perusahaan 

Berdasarkan hasil estimasi 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 mempengaruhi profitabilitas 
perusahaan. Penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) yang 
menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 
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4.5.3 Pengaruh Aspek Ekonomi terhadap Profitabilitas Perusahaan 
Berdasarkan hasil estimasi di peroleh bahwa pengungkapan kinerja ekonomi (ECO) tidak 

memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi 
tingkat pengungkapan aspek ekonomi perusahaan maka tidak akan berpengaruh pada 
profitabilitas. Hal sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tarigan dan Susanto (2013) yang 
menyatakan bahwa aspek ekonomi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. 

 
4.5.4 Pengaruh Aspek Lingkungan terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Berdasarkan hasil estimasi di peroleh bahwa pengungkapan kinerja lingkungan (ENV) tidak 
memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Hal ini menunjukkan semakin tinggi 
tingkat pengungkapan aspek lingkungan perusahaan maka tidak akan mempengaruhi 
profitabilitasnya. hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Widati (2016) yang 
mengungkapkan bahwa aspek lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. 
 
4.5.5 Pengaruh Aspek Hak Asasi Manusia terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Berdasarkan hasil estimasi 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. Hal ini 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. 

 
4.5.6 Pengaruh Aspek Sosial terhadap Profitabilitas Perusahaan 

Berdasarkan hasil estimasi 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. 
Hal ini di dukung dengan penelitian Kholwatiyah (2015) yang menyatakan aspek sosial tidak 
memiliki pengaruh signifikan.  

 
4.5.7 Pengaruh 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. Hal ini 
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. 

 
4.5.8 Pengaruh 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. 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. 

 
5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 
1. Pengungkapan partumbuhan penjualan memiliki pengaruh negative signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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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 manusia tidak 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. 
8. Pengungkapan aspek tanggung jawab produk berpengaruh negatif signifikan terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
 

5.2 Saran 
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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