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ABSTRACT

Corporate Social Responsibility is one of the most important thing for company.

social responsibility asserts that company’s relations and or affected by the presence of

inside and outside companies are also have a right to get an outgrowth of an company.

The purpose of this study was to see whether there is any relationship between the GCG

described by the audit committee, independent board, institutional ownership,

managerial ownership, and profitability is represented by ROA and CSR.

The sample of this research are mining companies listed on the Indonesian stock

exchange period 2010-2012. This research uses purposive sampling in selecting the

sample. This research has gotten 16 mining companies listed on the Indonesian stock

exchange period 2010-2012.

The result of this study, with 5 % significancy level showed that audit committee

variables are not significantly influence CSR. the independent board variables

significantly influence CSR. institutional ownership does not significantly affect the CSR.

managerial ownership does not significantly affect the CSR. and ROA significantly

influence CSR.

Keywords : Good Corporate Governance, Audit Committee, Independent Board,

Institutional Ownership, Managerial Ownership, Profitability, Return On

Asset, Mining Company.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang penting bagi

perusahaan-perusahaan, tidak hanya bergantung pada pencarian keuntungan saja

namun aspek sosial dan lingkungan juga diperhatikan oleh perusahaan. Tanggung

jawab sosial perusahaan menegaskan bahwa pihak-pihak yang berhubungan dengan

perusahaan dan atau terkena dampak dari adanya perusahaan di sekitar lingkungan

perusahaan maupun diluar juga berhak mendapatkan hasil dari perkembangan dari

suatu perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial menyatakan bahwa tanggung jawab

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga

terhadap para stakeholder yang terkait dan atau terkena dampak dari keberadaan

perusahaan.

Lingkungan sekitar perusahaan tentu erat sekali kaitannya dengan bagaimana

perusahaan mampu meminimalisir masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat

akibat aktivitas yang dijalankannya. Perusahaan yang memahami bahwa tanggung

jawab mereka bukan hanya memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat serta

menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan terjangkau, akan tetapi lebih luas

lagi perusahaan dapat memberi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya sehingga
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secara tidak langsung suatu saat nanti perusahaan akan mendapatkan manfaat atas

kepeduliannya terhadap lingkungan.

Perusahaan yang menjalankan tanggung jawab sosial akan memperlihatkan

dampaknya terhadap kondisi sosial lingkungan dan berupaya agar dampaknya positif.

Perkembangan tanggung jawab sosial juga terkait dengan semakin parahnya

kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun didunia, mulai dari

penggundulan hutan, polusi udara, dan air, hingga perubahan iklim. Pengungkapan

tanggung jawab sosial merupakan salah satu media yang dipilih untuk

memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat disekitarnya.

Perkembangan praktek dan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia

juga dilatar belakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya

regulasi terhadap kewajiban praktek dan pengungkapan tanggung jawab sosial

melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pasal 66 dan 74.

Pada pasal 66 ayat (2) bagian c disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan

keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab

sosial dan lingkungan. Sedangkan dalam pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan

usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Selain itu kewajiban pelaksanaan

tanggung jawab sosial juga diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25

tahun 2007 pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap

penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial

perusahaan. Akan tetapi tidak semua perusahaan mengungkapkan tentang aktivitas
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sosialnya di dalam laporan tahunan. Hal ini dikarenakan jenis pengungkapannya

masih bersifat sukarela (voluntary disclosure). Sebagaimana tertulis dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSKA) No 1 (revisi per 1 Juli 2009)

paragraph kesembilan : “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement)

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan

penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna

laporan yang memegang peranan penting” (dalam Evi M, Zuraida, Devi A 2011).

Walaupun sifatnya sukarela, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini sangat

bergejolak. Pembahasan-pembahasan yang terjadi sangat dinamis dan terkadang

pengaruhnya terhadap manajemen tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu (Handoko,

dalam Evi M, Zuraida, Devi A 2011). Dengan demikian sudah semestinya setiap

perusahaan perlu menyadari akan tanggung jawab sosial perusahaan.

Menurut Untung (dalam Evi M, Zuraida, Devi A 2011) tanggung jawab sosial

perusahaan kini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil celah antara

lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai pelosok dunia. Penjelasannya

sangatlah sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada

ditengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. Itu

sebabnya model tanggung jawab sosial perusahaan yang kini dikembangan lebih luas

jangkauannya dari sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika

sosial, sampai pada upaya perusahaan secara sadar untuk meningkatkan potensi

masyarakat serta lingkungan tempat ia beroperasi demi menunjang eksistensi.
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Dengan demikian, selain memberikan manfaat pada perusahaan berupa citra

positif, tanggung jawab sosial perusahaan juga menciptakan cara pandang baru

mengenai hubungan masyarakat dengan dunia bisnis kearah kemitraan dalam

mengembangkan lingkungan dan masyarakatnya. Tanggung jawab sosial dan

lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat,

maupun masyarakat pada umumnya (Evi M, Zuraida, Devi A 2011).

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang diwajibkan untuk

menerapkan aktivitas tanggung jawab sosial. Perusahaan yang ingin usahanya

berkelanjutan harus menerapkan aktivitas tanggung jawab sosial. Karena aktivitas

tersebut adalah bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar yang

terkena dampak dari pertambangan. Hal itu ditegaskan oleh Ketua Umum Indonesian

Mining Association (IMA). Menurutnya, agar perusahaan tambang tetap beroperasi,

tidak cukup hanya mencukupi persyaratan Undang-Undang agar dapat lisensi dari

pemerintah, tapi juga perlu mendapatkan dukungan masyarakat lingkar tambang.

Karenanya, perusahaan tambang harus terlibat untuk mengatasi masalah-masalah

yang terjadi dimasyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain.

Pada saat ini semakin berkembangnya teknologi dan informasi, masyarakat

bersikap lebih krisis terhadap kegiatan perusahaan termasuk tanggung jawab sosial

perusahaan. Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang transparan, tata

kelola perusahaan yang bagus (good corporate governance) memaksa perusahaan
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untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosial. Tuntutan masyarakat adalah

untuk mengetahui sudah sejauh mana tanggung jawab sosial telah dijalankan oleh

perusahaan sehingga masyarakat merasa aman dan tentram dalam menggunakan

produk-produk yang diproduksi perusahaan tersebut.

Tabel 1.1 Contoh Kasus
No Perusahaan Kasus

1 PT Newmont Minahasa
Raya

Pencemaran Teluk Buyat, yaitu
pembuangan tailing ke dasar laut yang

mengakibatkan tercemarnya laut sehingga
berkurangnya tangkapan ikan dan
menurunnya kualitas kesehatan

masyarakat local akibat operasional PT
Newmont Minahasa Raya.

2 PT Freeport Indonesia

Sejak memulai operasinya pada tahun
1969 sampai dengan saat ini tidak lepas

dari konflik yang berkepanjangan dengan
masyarakat local, baik terkait dengan

tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun
kesenjangan sosial dan ekonomi yang

terjadi.

3 PT Caltex Pasific
Indonesia

Konflik di wilayah Provinsi Riau, akibat
masalah pencemaran lingkungan, dimana
masyarakat menuntut kompensasi hingga
tingkat DPR pusat terkait dampak negatif
operasional perusahaan terhadap kondisi

ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang
semakin buruk.

Sumber : Sri Hartati (2012)

Good corporate governance merupakan salah satu sistem yang diyakini dapat

meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance dapat didefinisikan

sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



6

sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan investor atau

pemegang saham lainnya, yang berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang

belaku (IICG, 2008).

Rachmawati dan Triatmoko (dalam Siti F. 2013) mengemukakan ada empat

(4) mekanisme corporate governance yang sering digunakan dalam berbagai

penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik

keagenan yaitu: komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan

institusional, dan kepemilikan manajerial.

Faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan adalah profitabilitas. Semakin besar pendapatan per lembar saham yang

diperoleh perusahaan maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut atau memiliki hubungan yang

positif signifikan (Sembiring, dalam Evi M, Zuraida, Devi A 2011). Akan tetapi,

penelitian lain yang dilakukan Sulastini (dalam Evi M, Zuraida, Devi A 2011) yang

menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki hubungan

negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini disebabkan

oleh ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan

hal-hal yang mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan.

Sebaliknya pada saat laba yang diperoleh rendah, maka mereka berharap para

pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan. Misalnya dalam
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lingkup sosial, ketika investor membaca laporan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan diharapkan mereka tetap berinvestasi pada perusahaan tersebut.

Kinerja profitabilitas dapat dilihat dari rasio profitabilitas (profitability ratios)

yang merupakan hasil akhir dari sejumlah keputusan dan kebijakan yang telah

dilakukan perusahaan. Rasio profitabilitas tersebut antara lain Return On Asset

(ROA) dan Return On Equity (ROE), yang merupakan perwakilan dari rasio-rasio

profitabilitas lainnya.

Evi Mutia, Zuraida, Devi Andariani (2011) menemukan bahwa profitabilitas

dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan corporate social responsibility, sedangkan secara parsial profitabilitas

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Sri Hartati

(2012) menemukan bahwa kepemilikan institusional, dewan komisaris independen,

kepemilikan manajerial, komite audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara

simultan memiliki kemampuan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial,

sedangkan secara parsial kepemilikan institusional, dewan komisaris independen,

profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial. Susi Susanti (2013) menemukan bahwa kepemilikan

manajerial, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan saham terkonsentrasi tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan, sedangkan kepemilikan

institusional, kepemilikan asing, dan ukuran komite audit berpengaruh positif

terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Devi Anggraini (2013) menemukan bahwa

variabel dewan komisaris, komite audit, kepemilikan saham institusi, kepemilikan
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saham asing, ukuran perusahaan dan leverage tidak memiliki pengaruh secara

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan hanya variabel

kepemilikan saham manajerial yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari yang dilakukan oleh Sri

Hartati (2012) yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas,

Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada

Perusahaan Perkebunan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2007-2010)”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

1. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-

2012, sedangkan penelitian terdahulu mengambil data dari perusahaan

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2007-

2010.

2. Penelitian ini menggunakan ROA (return on asset) di dalam indikator

profitabilitas variabel independen X, sedangkan penelitian terdahulu

profitabilitasnya menggunakan ROE (return on equity).

3. Penelitian ini tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel

independen X, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan ukuran

perusahaan sebagai variabel independen X.
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Terdapat berbagai alasan peneliti menggunakan perusahaan pertambangan,

diantaranya sektor pertambangan merupakan salah satu sektor utama yang

menggerakan roda perekonomian Indonesia. Indikasi ini terlihat dari kontribusi

penerimaan negara yang setiap tahunnya meningkat. Selain itu, sektor pertambangan

juga memberikan efek pengganda 1,6-1,9 atau menjadi pemicu pertumbuhan sektor

lainnya serta menyediakan kesempatan kerja bagi sekitar 34 ribu tenaga kerja

langsung. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Perusahaan

Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012”.

1.2 Keterbatasan Masalah

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang nantinya dapat dijadikan

pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya :

1) Karena keterbatasan data tentang good corporate governance, maka dalam

penelitian ini diterapkan komite audit, dewan komisaris independen,

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial untuk mengukur

praktek good corporate governance.

2) Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga perusahaan

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



10

yang dijadikan sampel tidak bisa mewakili keseluruhan perusahaan yang ada

di Indonesia.

1.3 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan dimuka, maka

perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh antara komite audit dengan pengungkapan

tanggung jawab sosial ?

2. Apakah terdapat pengaruh antara dewan komisaris independen dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial ?

3. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan institusional dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial ?

4. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial ?

5. Apakah terdapat pengaruh antara return on asset dengan pengungkapan

tanggung jawab sosial ?

6. Apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara komite audit, dewan

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,

dan return on asset dengan pengungkapan tanggung jawab sosial ?
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat

hubungan antara indikator good corporate governance dan profitabilitas terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia. Secara lebih terperinci tujuan penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui :

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara komite audit dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial.

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara dewan komisaris

independen dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan

institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.

5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara return on asset dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial.

6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama antara

komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional,

kepemilikan manajerial, dan return on asset dengan pengungkapan

tanggung jawab sosial.
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1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :

 Bagi manajemen penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan masukan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

 Bagi peneliti diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan

peneliti mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

 Bagi masyarakat dan pemerintah penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi seberapa besar perusahaan melakukan

aktivitas-aktivitas sosialnya dan peduli pada lingkungannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah. Kemudian

berdasarkan latar belakang masalah, disusun perumusan masalah

penelitian. Tujuan penelitian dinyatakan secara terbuka yang selaras

dengan perumusan masalah penelitian. Berikutnya dijelaskan manfaat
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penelitian dan pembatasan masalah penelitian. Pada bagian akhir

diuraikan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Penulis menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitan,

kerangka pemikiran dari penulis atas penelitian ini dan penelitian

terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan objek penelitian yang akan diteliti, jenis data,

teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis, serta metode yang

digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai objek penelitian dan

pembahasan serta analisis data mengenai permasalahan dalam

penulisan ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan

pembahasan hasil yang mengacu pada pencapaian tujuan penelitian,
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serta saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan

yang ada dalam penulisan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis menguraikan referensi-referensi berupa jurnal, buku, bahan-

bahan kuliah, dan juga hasil googling yang dilakukan selama

pembuatan penelitian yang menjadi rujukan dalam penelitian ini.
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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh

Ross (1973), sedangkan eksposisi teoritis secara mendetail dari keagenan

pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling (1976). Jensen dan

Meckling (1976) menyebut manajer suatu perusahaan “agen” dan pemegang

saham sebagai “prinsipal”. Pemegang saham yang merupakan principal

mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang

merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang

muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti ini adalah

bahwa agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk

memenuhi kepentingan terbaik principal (Maharani, 2010).

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal

dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer

perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadinya sendiri, misalnya

berusaha untuk memperoleh bonus setinggi mungkin. Manajer cenderung
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untuk menunjukkan “egoism” (perilaku yang mengarahkan mereka untuk

memaksimalkan kepentingan diri mereka sendiri). Hal ini dapat

mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan

investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka

pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui

investasi di proyek-proyek yang menguntungkan dalam jangka panjang.

Terdapat sejumlah cara untuk menyelaraskan kepentingan pemegang

saham (principal) dan manajer (agent). Skema insentif dan kontrak

merupakan beberapa contoh dari teknik-teknik pemonitoran. Kontrak-kontrak

antara manajer dan pemegang saham perusahaan semacam ini berusaha untuk

menyelaraskan kepentingan manajer sebagai agen dengan kepentingan

pemegang saham sebagai prinsipal.

Selanjutnya terdapat cara-cara langsung yang dapat dilakukan

pemegang saham untuk memonitor manajemen perusahaan sehingga

membantu memecahkan konflik keagenan. Cara pertama adalah, pemegang

saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara perusahaan dijalankan

melalui voting dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Hak voting

pemegang saham dapat mempengaruhi komposisi BoD atau BoC dalam

perusahaan tempat mereka berinvestasi melalui voting pada saat RUPS. Cara

yang kedua adalah, pemegang saham melakukan resolusi yang mana suatu

kelompok pemegang saham secara kolektif melakukan lobby terhadap
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manajer (mewakili perusahaan) berkenaan dengan isu-isu yang tidak

memuaskan mereka. Pemegang saham juga dapat melakukan disvestasi

(menjual saham mereka) yang dapat merepresentasikan suatu kegagalan dari

perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana divestasi diakibatkan

oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer.

Jika mekanisme pasar dan kemampuan pemegang saham untuk

mengekspresikandirinya tidak cukup untuk memantau dan mengontrol

perilaku manajerial, maka beberapa regulasi atau pedoman formal diperlukan.

Andai pasar telah efisien secara sempurna dan perusahaan dapat bersaing

dalam suatu pasar yang efisien untuk mendapatkan dana, maka inisiatif-

inisiatif artifisial yang bertujuan untuk mengatur Corporate Governance atau

menjadi redundant. Namun demikian, pasar lazimnya tidak bersifat kompetitif

sempurna. Oleh karena itu, intervensi diperlukan dalam penerapan Corporate

Governance untuk membantu perusahaan memperoleh dan membuat

perusahaan lebih bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya (Sony

Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, dalam Maharani 2010).

“Dalam perkembangannya bahwa agency theory mendapat respons

lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada.

Berbagai pemikiran mengenai good corporate governance berkembang

dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan perusahaan harus

diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan
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dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang

berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut agency cost, yang menurut

teori ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang

timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement-

nya. Meskipun demikian, potensi untuk munculnya agency problem tetap ada

karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan

perusahaan, khususnya di perusahaan-perusahaan publik” (Daniri, dalam Siti

F. 2013).

2.1.2 Teori Biaya Transaksi (Transaction Cost Theory)

Williamson (1996) menyatakan bahwa teori biaya transaksi merupakan

gabungan inter-disiplin anatara hukum, ekonomika dan organisasi. Teori ini

berusaha memandang perusahaan bukan sebagai suatu unit ekonomik

impersonal dalam suatu dunia pasar sempurna dan keseimbangan, melainkan

perusahaan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang dengan

pandangan dan tujuan yang berbeda-beda. Teori biaya transaksi didasarkan

pada kenyataan bahwa perusahaan telah menjadi sedemikian besar sehingga

sebagai akibatnya, mereka memanfaatkan pasar dalam menentukan alokasi

sumber daya. Perusahaan-perusahaan menjadi sangat besar dan sangat

kompleks sehingga pergerakan harga di luar perusahaan menentukan produksi

dan pasar mengkoordinasikan transaksi-transaksi.
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Manajemen perusahaan berkepentingan untuk menginternalisasi

sebanyak mungkin transaksi. Hal ini disebabkan karena internalisasi transaksi

akan meminimalkan risiko dan ketidakpastian mengenai harga dan kualitas

produk dimasa yang akan datang. Internalisasi transaksi akan memungkinkan

perusahaan untuk menghilangkan risiko-risiko berkenaan dengan pemasok.

Penghilangan asimetri informasi semacam ini merupakan hal yang

menguntungkan bagi manajemen perusahaan dan mengakibatkan

berkurangnya risiko bisnis suatu perusahaan. Di sisi lain, terdapat biaya yang

tidak sedikit untuk melaksanakan transaksi menggunakan mekanisme pasar

(market) sehingga akan menjadi lebih murah bagi perusahaan untuk

melakukan transaksi-transaksi tersebut sendiri melalui integrasi vertical.

Namun demikian, jika biaya transaksi internal menjadi terlalu mahal

dibanding biaya transaksi eksternal melalui mekanisme pasar.

Ekonomika tradisional memandang bahwa semua agen ekonomik

bersifat rasional dan memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba merupakan

tujuan utama bisnis. Sebaliknya, ekonomika biaya transaksi berusaha untuk

memasukkan perilaku manusia dengan cara yang lebih realistis. Dalam

paradigma ini, manajer dan agen-agen ekonomik lainnya bertindak

berdasarkan bounder rationality. Simon (dalam, Maharani 2010)

mendefinisikan bounder rationality sebagai suatu perilaku rasional yang

terkait. Ekonomika biaya transaksi juga membuat asumsi oppurtinism. Hal ini
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mengandung arti bahwa manajer secara alamiah bersifat opurtunitis

(opportunistic). Sebagai akibat dari asumsi bounder rationality dan

opportunism maka perusahaan harus mengorganisasi transaksi-transaksi

sedemikain rupa sehingga meminimalkan bounded rationality dan secara

bersamaan juga menjaga transaksi dari hazards of opprotunism.

Opportunism didefinisikan sebagai “mencari kepentingan diri sendiri

dengan tipu muslihat” dan ”kecenderungan aktif dari agen manusia untuk

mengambil keuntungan, dalam keadaan apapun, dari semua sarana yang

tersedia untuk mendapatkan hak-hak istimewa berlebihan”. Dengan adanya

masalah bounded rationality dan opportunism, manajer mengorganisasi

transaksi-transaksi untuk kepentingan terbaik mereka dan aktifitas ini perlu

dikendalikan. Perilaku oportunistik semacam ini bisa jadi mempunyai

konsekuensi yang tidak baik terhadap keuangan perusahaan karena tidak

mendorong investor potensial untuk berinvestasi dalam perusahaan (Sony

Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika Rahajeng, dalam Maharani 2010).

2.1.3 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholders Theory)

Teori pemangku kepentingan berkembang secara bertahap sejak tahun

1970-an. Freeman (1984) mengusulkan suatu teori umum dari perusahaan

yang memasukkan akuntabilitas perusahaan terhadap berbagai pemangku

kepentingan dan sejak saat itu bermunculanlah literatur berbasis teori
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pemangku kepentingan. Peran perusahaan dalam masyarakat telah mendapat

perhatian yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, dengan fokus

pembahasan pada dampak perusahaan terhadap karyawan, lingkungan,

komunitas local, dan pemegang sahamnya. Kelompok-kelompok pemerhati

sosial dan lingkungan memperoleh informasi tentang aktivitas bisnis

perusahaan dan tidak membiarkan perusahaan memperlakukan pemangku

kepentingannya dengan cara yang tidak etis.

Dasar dari teori pemangku kepentingan adalah bahwa perusahaan telah

menjadi sangat besar dan menyebabkan masyarakat menjadi sangat pervasive

sehingga perusahaan perlu melaksanakan akuntabilitasnya terhadap berbagai

sektor masyarakat dan bukan hanya kepada pemegang sahamnya saja.

Terdapat banyak cara untuk mendefinisikan ”pemangku kepentingan”,

terhantung pada perspektif disiplin yag digunakan, tetapi pada gilirannya,

pemangku kepentingan mencakup antara lain pemegang saham, karyawan,

pemasok, pelanggan, kreditur, komunitas local, dan masyarakat umum,

termasuk lingkungan sosial.

Beberapa pendukung teori pemangku kepentingan juga memasukkan

lingkungan, spesies hewan, dan generasi masa depan sebagai bagian

pemangku kepentingan perusahaan. Hubungan pemangku kepentingan dengan

perusahaan dideskripsikan sebagai hubungan pertukaran, yaitu kelompok-

kelompok pemangku kepentingan memasok perusahaan dengan suatu
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“kontribusi” dan mengharapkan bahwa kepentingan mereka sendiri juga

dipenuhi sebagai suatu inducements. Berdasarkan analisis tersebut,

masyarakat umum dapat dipandang sebagai suatu pemangku kepentingan

perusahaan karena mereka adalah pembayar pajak, dan dengan demikian

menyediakan suatu infrastruktur nasional bagi perusahaan untuk dapat

beroperasi. Sebagai timbal baliknya mereka mengharapkan perusahaan untuk

dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Tiap-tiap pemangku kepentingan

merepresentasikan bagian nexus kontrak-kontrak implisit maupun eksplisit

yang melibatkan perusahaan (Sony Warsono, Fitri Amalia dan Dian Kartika

Rahajeng, dalam Maharani 2010).

2.1.4 Good Corporate Governance

2.1.4.1 Konsep Good Corporate Governance

Menurut IICG (2009) konsep good corporate governance dapat

didefinisikan sebagai serangkaian mekanisme yang mengarahkan dan

mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan

ssuai dengan harapan para pemegang saham. Good Corporate Governance

dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan

oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai

tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang,

dengan tetap memperhatikan kepentingan kepentingan stakeholder lainnya,
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berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Baik (good)

adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi

persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional

perusahaan sesuai dengan konsep Corporate Governance. Sistem adalah

prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi

operasional dalam suatu perusahaan. Proses adalah kegiatan mengarahkan

dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan

perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari

masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada

pemegang saham. Struktur adalah susunan atau rangka dasar manajemen

perusahaan yang didasarkan ada pendistribusian hak-hak dan tanggung

jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi, dan

RUPS/pemegang saham) dan stakeholder lainnya (Maharani, 2010).

“Prinsip-prinsip GCG meliputi: 1) transparansi (transparency),

yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai

perusahaan; 2) akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi,

pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif; 3) pertanggungjawaban (responsibility), yaitu

kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4)
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kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola

secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5) kewajaran (fairness), yaitu

keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku

kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan.” (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha

Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha

Milik Negara).

2.1.4.2 Mekanisme Good Corporate Governance

Teori Keagenan (agency theory) memandang bahwa manajemen

perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para pemegang saham, akan bertindak

dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak

yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham (Daniri, dalam

Siti F. 2013).

Menurut Jensen dan Meckling (1976), untuk mengatasi masalah

agensi (agency problem) dapat dilakukan dengan tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance). Adapun beberapa definisi

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



25

mengenai good corporate governance yang dapat dihimpun dari berbagai

sumber antara lain sebagai berikut :

1. Blair dan stout (dalam Siti F. 2013) mendefinisikan good corporate

governance adalah tata kelola perusahaan yang terkait dengan

fundamental contracting problem dimana yang dapat menyelesaikan

masalah ini adalah adanya upaya hukum korporasi.

2. “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance),

yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”

(Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang

baik (good Corporate governance) pada Badan Usaha Milik

Negara).

3. Good Corporate Governance sebagai suatu pola hubungan, system,

dan proses yang digunakan oleh organ perusahan (Direksi, Dewan

Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang

saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan

tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya,

berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku (Daniri, dalam

Siti F. 2013).
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Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan nilai

perusahaan akan dimulai dengan baik oleh investor. Menurut Rachmawati

dan Triatmoko (dalam Siti F. 2013) ada 4 (empat) mekanisme good

corporate governance yang sering digunakan dalam berbagai penelitian

mengenai good corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi

konflik keagenan, yaitu :

a. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-

643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan

Kerja Komite Audit dan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor

PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan

Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan

tanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu

melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit

paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari

Komisaris Independen dan pihak luar Emiten atau Perusahaan

Publik. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki

wewenang antara lain sebagai berikut: 1) mengakses dokumen,

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



27

data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang

karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang

diperlukan; 2) berkomunikasi langsung dengan karyawan,

termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit

internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan

tanggung jawab Komite Audit; 3) melibatkan pihak independen di

luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu

pelaksanaan tugasnya; dan 4) melakukan kewenangan lain yang

diberikan oleh Dewan Komisaris” (Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-643/BL/2012).

b. Dewan Komisaris Independen

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG)

melalui pedoman mengenai corporate governance yang diberi

judul Indonesia’s Code of Good Corporate Governance yang

dipublikasikan tahun 2006 menjelaskan fungsi dan peran organ-

organ yang ada dalam perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ

perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif

untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada

Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah

melaksakan GCG (KNKG, 2006).
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Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang

berasal dari luar Emiten atau Perusahaan publik dan memenuhi

persyaratan (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-

643/BL/2012 dinyatakan pada angka 1 huruf a). Komite Audit

diketuai oleh Komisaris Independen (Keputusan Ketua Bapepam

dan LK No. Kep-643/BL/2012 dinyatakan pada angka 2 huruf b).

Dewan Komisaris dalam tugas pengawasan dapat membentuk

komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota

Dewan Komisaris (Undang-Undang Republik Indonesia No. 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 121). UUPT

juga telah mengatur dan mewajibkan bahwa dalam anggaran

Dasar Perseroan untuk menempatkan minimal satu orang

Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.

c. Kepemilikan Institusional

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas

pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat

diketahui dari informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas

penguuman laba (Boediono, dalam Siti F. 2013). Jensen dan

Meckling (1976) menjelaskan, keberadaan investor institusional
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dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif

dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini

disebabkan karena investor institusional terlibat dalam

pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya

terhadap tindakan manipulasi laba. Hal ini juga sejalan dengan

yang dikemukankan oleh Tehranian et al. (dalam Siti F. 2013)

bahwa perusahaan dengan investor institusional memiliki

kesempatan , sumber daya, dan kemampuan untuk memonitor,

menegakkan disiplin. Serta mempengaruhi manajer yang lebih

besar.

“Kepemilikan institusional adalah proporsi pemegang saham

yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan

asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali

anak perusahaan dan institusi lain yang memiiki hubungan

istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas

laporan yang dibuat menurut data di Bursa Efek Jakarta, yang saat

ini telah menjadi Bursa Efek Indonesia, serta kepemilikan saham

oleh pihak blockholders yaitu, saham yang dimiliki dalam

golongan kepemilikan insider.” Pujianti dan Widanar (dalam Siti

F. 2013).
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d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer

memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut

sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan

Tarigan, dalam Siti F. 2013).

“Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan

kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang

sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan

yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laba

yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham

manajerial” (Boediono, dalam Siti F. 2013).

2.1.4.3 Kegunaan Good Corporate Governance

Pelaksanaan Good Corporate Governance diharapkan dapat

memberikan beberapa manfaat (FCGI, 2001) :

 Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan

kepada stakeholder.
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 Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah

sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value.

 Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan

modalnya di Indonesia.

 Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan

karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan

dividen.

Semakin hari kompleksitas kegiatan di dunia bisnis semakin

tinggi, yang berarti potensi risiko dan tantangan juga meningkat. Oleh

karena itu penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sangat

diperlukan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Implementasi dari

Good Corporate Governance diharapkan bermanfaat untuk menambah dan

memaksimalkan nilai perusahaan. Good Corporate Governance diharapkan

mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang

dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan secara menyeluruh.

Penerapan Good Corporate Governance juga bermanfaat untuk

mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang

saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen,

menurunkan cost of capital sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara

sehat dan bertanggung jawab, dan meningkatkan nilai saham perusahaan,
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serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan (license to

operate) (IICG, 2008).

Menurut FCGI (2006), dengan menerapkan Corporate

Governance pada perusahaan, akan diperoleh beberapa keuntungan yaitu

sebagai berikut :

 Lebih mudah dalam meningkatkan modal;

 Memperoleh biaya modal yang lebih murah;

 Meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja ekonomik; dan

 Memberikan dampak yang baik terhadap harga saham (karena

keadaan Indonesia sekarang ini, privatisasi perusahaan negara

dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap budget

negara).

2.1.5 Profitabilitas

Rasio keuangan digunakan untuk membandingkan risiko dan tingkat

imbal hasil dari berbagai perusahaan untuk membantu investor dan kreditor

membuat keputusan investasi dan kredit yang baik (Ulupui, dalam Maharani

2010). Ada empat kategori rasio yang digunakan untuk menguku berbagai

aspek dari hubungan risiko dan return (Ulupui, dalam Maharani 2010),

sebagai berikut :
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1. Analisis likuiditas yaitu mengukur kecukupan sumber kas

perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan kas

dalam jangka pendek.

2. Analisis solvency dan long term debt (leverage) yaitu menelaah

struktur modal perusahaan, termasuk sumber dana jangka panjang

dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban investasi

dan utang jangka panjang.

3. Analisis aktivitas yaitu mengevaluasi revenuen dan output yang

dihasilkan oleh aset perusahaan.

4. Analisis profitabilitas yaitu mengukur earnings (laba) perusahaan

relative terhadap revenue (sales) dan modal yang diinvestasikan.

Salah satu tujuan dan keunggulan dari rasio adalah dapat digunakan

untuk membandingkan hubungan return dan risiko dari perusahaan dengan

ukuran yang berbeda. Rasio juga dapat menunjukkan profil suatu perusahaan,

karakteritik ekonomi, strategi bersaing, serta keunikan karakteristik operasi,

keuangan dan investasi.

Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan meningkatkan profit.

Profitability dapat diukur beberapa hal yang berbeda, naun dalam dimensi

yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara profit dengan sales

sehingga terjadi residual return bagi perusahaan per rupiah penjualan.
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Pengukuran yang lainnya adalah return on investment (ROI) atau disebut juga

return on asset (ROA), yang berkaitan dengan profit dan investasi atau aset

yang digunakan untuk menghasilkannya. Return on sales dapat berupa rasio

gross margin, operating margin, dan profit margin. Return on investment

dapat berupa rasio return on asset, dan return on equity.

Kinerja profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan. Para investor dan analisis sangat memperhatikan

kinerja profitabilitas karena profitabilitas berkaitan dengan harga saha dan

dividen perusahaan sehingga dapat diperoleh informasi tentang jumlah profit

yang diperoleh dari investasi yang ditanam. Kinerja profitabilitas dapat dilihat

dari rasio profitabilitas (profitability ratios) yang merupakan hasil akhir dari

sejumlah keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan perusahaan. Rasio ini

akan menunjukkan kombinasi dari efek rasio likuiditas, manajemen aktiva,

dan utan pada hasil-hasil operasi. Rasio profitabilitas dapat dilihat dari

kesuksesan dan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktivanya

secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat

diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu

periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Semakin tinggi rasio maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan.
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Kinerja profitabilitas yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Return

On Asset (ROA). Return On Asset (ROA) merupakan indikator kemampuan

sebuah unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki

oleh unit usaha tersebut. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio

anatar laba setelah pajak dengan total aktiva (net income dibagi total asset).

Menurut Aini dalam Maharani (2010) ROA merupakan rasio keuangan

untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh

keuntungan (laba) secara keseluruhan.

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan

aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang

dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka

semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba

yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat

pengembalian yang semakin tinggi (Aini, dalam Maharani 2010).

ROA = (Laba Bersih / Total Aktiva) X 100%
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2.1.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.1.6.1 Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan tanggung jawab

sosial perusahaan menjadi penting seiring dengan semakin maraknya

kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan,

namun konsep tanggung jawab sosial perusahaan seringkali tumpang tindih

dengan konsep-konsep lainnya seperti corporate citizenship, sustainability

business dan business ethic (Moon, dalam Susi S. 2013).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sudah mengalami

peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tanggung jawab sosial

perusahaan adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan

mendapat perhatian dalam ekonomi global. Namun demikian, konsep

tanggung jawab sosial perusahaan masih belum seragam dengan pandangan

yang masih neragam tentang kegunaan dan aplikabilitas potensialnya

(Jamali dan Mirshak, dalam Susi S. 2013).

Berdasarkan Draft ISO 26000, 2007, Guidance on Social

Responsibility, dalam Susi S. (2013) didefinisikan sebagai tanggung jawab

dari organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan

aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku

etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan
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dari masyarakat, pertimbangan harapan stakeholders, sesuai dengan

ketentuan hukum yang bisa diterapkan dari norma-norma internasional

yang konsisten dari perilaku dan terintegrasi sepanjang organisasi.

CSR Forum mendefinisikan Corporate Social Responsibility

sebagai bisnis yang dilakukan secara transparan dan terbuka serta

berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung tinggi rasa hormat

kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (WIbisono, dalam Susi S.

2013).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung

jawab sosial perusahaan merupakan suatu bentuk tanggung jawab

perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan

dampak atas aktivitas operasional perusahaan. Tanggung jawab sosial

perusahaan diwujudkan agar terjaga keseimbangan diantara pelaku bisnis

dan masyarakat sekitarnya agar semua pihak tidak ada yang dirugikan.

2.1.6.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai

Corporate Social Reporting adalah proses pengkomunikasian efek-efek

sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada

kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat

secara keseluruhan (Rosmita, dalam Sri Hartati 2012). Kontribusi negative
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perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya

kepercayaan masyarakat, oleh karena itu dengan mengungkapkan

informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan

lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat

mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi agar bentuk tanggung jawab

sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai

pihak yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan

tahunan perusahaan.

Dengan laporan pertanggungjawaban sosial, masyarakat akan

mengetahui aktivitas-aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pihak yang

merasakan dampak dari aktivitas perusahaan, terutama dampak negatif

yang mungkin timbul akibat aktivitas perusahaan. Dengan melakukan

praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan

akan mendapatkan manfaat antara lain, peningkatan penjualan,

memperkuat brand positioning, meningkatkan citra perusahaan,

menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di

mata investor dan analis keuangan.

Darwin (dalam Sri Hartati 2012) mengatakan bahwa Corporate

Sustainability Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi,

kinerja lingkungan dan kinerja sosial. Selanjutnya 3 kinerja utama ini akan
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dibagi dalam beberapa subkategori. Pembagian Corporate Sustainability

Reporting menurut Darwin dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tujuan pengungkapan menurut Securities Exchange Commision

(SEC) dikategorikan menjadi dua yaitu propective disclosure, yang

dimaksudkan sebagai erlindungan terhadap investor dan informative

disclosure, yang bertujuan untuk memberikan informasi yag layak kepada

pengguna laporan (Utomo, dalam Sri Hartati 2012).

Tabel 2.1
Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting menurut

Darwin
Kategori : Aspek :
Kinerja Ekonomi
Pengaruh ekonomi secara
langsung

Pelanggan, pemasok, karyawan,
penyedia modal dan sektor publik

Kinerja Lingkungan
Hal-hal yang terkait dengan
lingkungan

Bahan baku, energy, air,
keanekaragaman hayati, emisi,
sungai, dan sampah

Kinerja Sosial
Praktek Kerja Keamanan dan kesehatan tenaga

kerja, pendidikan dan training,
kesempatan kerja

Hak Manusia Strategi manajemen, non
diskriminasi, kebebasan berserikat
dan berkumpul, tenaga kerja
dibawah umur, kedisiplinan,
keamanan, dll.

Sosial Komunitas, korupsi, kompetisi
dan penetapan harga

Tanggung Jawab Terhadap
Produk

Kesehatan dan keamanan
pelanggan, iklan yang peduli

Sumber : Sri Hartati (2012)
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2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang komite audit, komisaris independen, kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, profitabilitas dan pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti antara lain :

Evi Mutia, Zuraida dan Devi Andriani (2011) dalam penelitiannya ingin

melihat pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Populasi dalam penelitian ini

adalah perusahaan yang mengeluarkan pengungkapan CSR dalam laporan tahunan

dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai 2008. Dari penelitian

ini ditemukan bahwa: ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate

social responsibility. Ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap

pengungkapan corporate social responsibility. Profitabilitas secara parsial tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Ukuran dewan

komisaris secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social

responsibility.

Vesy Novrianti dan Riadi Armas (2012) dalam penelitiannya ingin melihat

pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap

kinerja perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan

manufaktur yang tercatat (Go Public) di Bursa efek Indonesia (BEI) seperti yang

tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD) periode 2009-2011.
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Perusahaan yang menjadi sampel yaitu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai

dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penulis. Kriteria tersebut

adalah pertama, perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar

berturut-turut di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ICMD periode 2009-2011; kedua,

perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahun periode 2009-2011; ketiga,

perusahaan tersebut mengungkapkan tanggung jawab sosial; keempat, perusahaan

tersebut memiliki sebagian modal sahamnya dari manajerial dan institusi. Dari

penelitian ini ditemukan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ROE dan GCG

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap ROE.

Wuryan Andayani dan Sari Atmini (2012) dalam penelitiannya ingin melihat

hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate

Governance (GCG) dan performa perusahaan. Sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sudah

diseleksi dengan metode purposive sampling. Dari penelitian ini ditemukan bahwa

komisaris independen memiliki hubungan positif terhadap peringkat CSR.

Kepemilikan institusional, nilai pasar, komite audit dan kualitas audit tidak memiliki

hubungan terhadap peringkat CSR. Lalu peringkat CSR dan kepemilikan institusional

memiliki hubungan positif terhadap kinerja perusahaan.

Babalola, Yisau Abiodun (2012) dalam penelitiannya ingin melihat dampak

Corporate Social Responsibility terhadap profitabilitas perusahaan di Nigeria. Data

yang digunakan penelitian ini adalah 10 perusahaan profitable yang terdaftar di

Nigerian Stock Exchange dan dipilih secara acak. Lalu dilihat laporan tahunan dan
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laporan keuangannya pada periode 1999-2008. Dari penelitian ini yang dianalisis

menggunakan E-view ditemukan bahwa antara corporate social responsibility dan

profitabilitas perusahaan yang diukur menggunakan Profit After Tax (PAT), memiliki

hubungan yang negative.

Susi Susanti (2013) dalam penelitiannya ingin melihat pengaruh good

corporate governance terhadap corporate social responsibility pada perusahaan

cosmetics and household. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan

manufaktur khususnya di bidang cosmetics and household yang terdaftar pada Bursa

Efek Indonesia selama periode 2009-2011. Dari penelitian ini ditemukan yang

pertama, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

perusahaan; kedua, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR; ketiga, kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR perusahaan; keempat, ukuran dewan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan; kelima, ukuran komite audit

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan; dan yang terakhir,

kepemilikan saham terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

perusahaan.

Destya Ramia Abriyani, Sudarso Kaderi Wiryono dan Erman Sumirat (2012)

dalam penelitiannya ingin melihat efek dari good corporate governance dan kinerja

keuangan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan telekomunikasi di

Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian ini ditemukan
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bahwa perusahaan yang besar dan perusahaan yang memiliki pendapat yang tinggi

tidak menjamin lebih extensive dalam pengungkapan CSR nya. Laporan tahunan

untuk perusahaan telekomunikasi yang besar bukan merupakan alat yang yang efisien

untuk mengungkapkan informasi CSR.

Sri Hartati (2012) dalam penelitiannya ingin melihat pengaruh good corporate

governance, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2007-2010. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan

perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampel penelitian ini

ditentukan berdasarkan kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Dari penelitian ini

ditemukan bahwa: pertama, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen,

kepemilikan manajerial, komite audit, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara

simultan memiliki kemampuan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan; kedua, kepemilikan manajerial dan komite audit yang berpengaruh

secara parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan; ketiga,

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas dan ukuran

perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.

Achmad Badjuri (2011) dalam penelitiannya ingin melihat pengaruh

mekanisme good coporate governance dan faktor-faktor fundamental terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan perusahaan yang

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



44

bergerak di bidang sumber daya alam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan yang menjadi sampel yaitu perusahaan yang memiliki karakteristik sesuai

dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penulis. Kriteria tersebut

yaitu (1) perusahaan yang menerbitkan annual report tahun 2009; (2) perusahaan

yang melakukan pengungkapan CSR pada annual report tahun 2009; (3) perusahaan

yang memiliki profitabilitas pada tahun 2009. Dari penelitian ini ditemukan bahwa

hanya variabel profitabilitas, size, dan dewan komisaris independen yang berpengaruh

terhadap pengungkapan CSR, sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh secara

signifikan.

Andi Mursyid Asrarsani (2013) dalam penelitiannya ingin melihat pengaruh

karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan

yang tercatat di BEI. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang

terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Purposive sampling dengan kriteria yaitu (1)

terdaftar di BEI tahun 2009-2011, (2) selalu tampak laporan keuangan tahunan

selama periode 2009-2011. Dari penelitian ini ditemukan bahwa size, umur

perusahaan, ROA, jumlah dewan komisaris, dan leverage berpengaruh positif

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
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Tabel 2.2.1 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Teknik
Analisis Hasil

Perbedaan
dengan

Penelitian
Saat Ini

1

Evi
Mutia,Zuraida,Devi

Andriani
(2011)

 Ukuran perusahaan
dilihat dari jumlah

karyawan yang
bekerja pada suatu

perusahaan
 Profitabilitas

menggunakan
earning per share

(EPS)
 Ukuran dewan

komisaris dilihat
dari banyaknya
jumlah anggota

dewan komisaris
yang dimiliki oleh

perusahaan

Pengungkapan
Corporate

Social
Responsibility

Regresi
Linear

Berganda

 Ukuran
perusahaan,pro
fitabilitas dan
ukuran dewan

komisaris
secara

bersama-sama
berpengaruh

signifikan
terhadap

pengungkapan
CSR.

 Ukuran
perusahaan

secara parsial
berpengaruh

terhadap
pengungkapan

CSR.
 Profitabilitas

secara parsial
tidak

berpengaruh
terhadap

pengungkapan
CSR.

 Ukuran dewan
komisaris

berpengaruh
terhadap

pengungkapan
CSR.

 Penelitian saat
ini variabel

independen nya
tidak

menggunakan
ukuran

perusahaan
 Profitabilitas

yang digunakan
penelitian saat

ini adalah
Return On

Asset (ROA)
 Dalam
penelitian saat

ini ukuran
dewan

komisaris tidak
digunakan

sebagai
variabel

independen

2

Vesy
Novrianti,Riadi

Armas
(2012)

1. Corporate Social
Responsibility

2. Kepemilikan
Manajerial

3. Kepemilikan
Institusional

4. Ukuran dewan
Direksi

5. Komisaris
Independen

6. Ukuran Komite
Audit

Return On
Equity (ROE)

Pengujian
Normalitas

 Corporate
Social

Responsbility
(CSR) tidak
berpengaruh

terhadap ROE
sebagai proksi

kinerja
perusahaan
manufaktur

yang terdaftar di
Bursa efek
Indonesia.

 Good Corporate
governance

yang terdiri dari
lima ukuran

yang dimiliki
perusahaan

tidak
mempunyai
pengaruh
signifikan

terhadap ROE.

 Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel Ukuran
Dewan Direksi

 Penelitian saat
ini

menngunakan
tanggung jawab

sosial
perusahaan

sebagai Variabel
Dependennya.

 Penelitian saat
ini

menggunakan
Return On Asset

sebagai salah
satu variabel
independen
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Tabel 2.2.2 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Teknik
Analisis Hasil

Perbedaan
dengan

Penelitian
Saat Ini

3

Wuryan
Andayani,Sari

Atmini
(2012)

1. Komisaris
independen

2. Kepemilikan
institusional

3. Nilai pasar
4. Komite audit
5. Kualitas audit

Peringkat CSR Tobin’s Q

 Komisaris
independen
memiliki

hubungan positif
terhadap

peringkat CSR.
 Kepemilikan

institusional,
nilai pasar,

komite audit,
dan kualitas
audit tidak
memiliki
hubungan

dengan
peringkta CSR.

 Peringkat CSR
dan

kepemilikan
institusional

memiliki
hubungan

positif dengan
kinerja

perusahaan.

 Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel nilai

pasar
 Penelitian saat
ini menggunakan
variabel Return
On Asset (ROA)

sebagai
profitabiltas

4
Babalola, Yisau

Abiodun
(2012)

Corporate Social
Responsibility Profit After Tax

Ordinary
Least

Square
Regression

Corporate Social
Responsibility dan

profitabilitas
perusahaan
memiliki

hubungan yang
negatif.

Penelitian saat ini
menggunakan

variabel Return
On Asset (ROA)

sebagai
profitabilitas
perusahaan

5 Susi Susanti
(2013)

1. Kepemilikan
Manajerial

2. Kepemilikan
Institusional

3. Kepemilikan Asing
4. Dewan Komisaris

Independen
5. Komite Audit

6. Kepemilikan Saham
Terkonsentrasi

Pengungkapan
CSR

Perusahaan

Analisis
Regresi

 Kepemilikan
manajerial tidak

berpengaruh
terhadap

pengungkapan
CSR perusahaan.
 Kepemilikan

institusonal
berpengaruh

positif terhadap
pengungkapan

CSR perusahaan.
 Kepemilikan

asing
berpengaruh

positif terhadap
pengungkapan

CSR perusahaan.
 Ukuran dewan

komisaris

Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel

kepemilikan
asing

Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel

kepemilikan
saham

terkonsentrasi
Penelitian saat
ini menggunakan

variabel
profitabilitas
sebagai salah
satu variabel
independen
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Tabel 2.2.3 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Teknik
Analisis Hasil

Perbedaan
dengan

Penelitian
Saat Ini

independen tidak
berpengaruh

terhadap
pengungkapan

CSR perusahaan.
 Ukuran komite
audit berpengaruh
positif terhadap
pengungkapan

CSR perusahaan.
 Kepemilikan

saham
terkonsentrasi

tidak berpengaruh
terhadap

pengungkapan
CSR perusahaan

`

6

Destya Ramia
Abriyani,Sudarso

Kaderi
Wiryono,Erman

Sumirat
(2012)

1. Kepemilikan
Manajerial

2. Kepemilikan
Institusional

3. Komisaris
Independen

4. Komisaris Menejer
5. Ukuran Komite

Audit
6. Ukuran Perusahaan

7. Profitabilitas
8. Leverage

Pengungkapan
CSR

Analisis
Regresi

Berganda

 Perusahaan yang
besar dan

perusahaan yang
memiliki

pendapat yang
tinggi tidak

menjamin lebih
extensive dalam
pengungkapan

CSR nya.
 Laporan tahunan

untuk perusahaan
telekomunikasi

yang besar bukan
merupakan alat

yang yang efisien
untuk

mengungkapkan
informasi CSR.

 Penelitian saat
ini menggunakan
Return On asset
(ROA) sebagai

alat ukur
profitabilitas

 Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel leverage

 Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
variabel ukuran

perusahaan

7 Sri Hartati
(2012)

1. Kepemilikan
institusional

2. Dewan Komisaris
Independen

3. Kepemilikan
Manajerial

4. Komite Audit
5. Profitabilitas

6. Ukuran Perusahaan

Pengungkapan
Tanggung

Jawab Sosial
Perusahaan

Model
Analisis
Regresi

Berganda

 Kepemilikan
institusional,

dewan komisaris
independen,
kepemilikan
manajerial,

komite audit,
profitabilitas dan

ukuran
perusahaan

secara simultan
memiliki

kemampuan
mempengaruhi
pengungkapan

tanggung jawab
sosial

perusahaan.

 Penelitian saat
ini

menggunkana
Return On Asset
(ROA) sebagai

alat ukur
profitabilitas
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Tabel 2.2.4 Penelitian Terdahulu

No Peneliti Variabel
Independen

Variabel
Dependen

Teknik
Analisis Hasil

Perbedaan
dengan

Penelitian
Saat Ini

Kepemilikan
manajerial dan
komite audit
berpengaruh
secara parsial

terhadap
pengungkapan

Tanggung jawab
sosial perusahaan.
 Kepemilikan

institusional,
dewan

komisaris
independen,
profitabilitas
dan ukuran
perusahaan

secara parsial
tidak

berpengaruh
terhadap

pengungkapan
tanggung jawab

sosial
perusahaan.

 Penelitian saat
ini menggunkana
Return On Asset
(ROA) sebagai

alat ukur
profitabilitas

 Penelitian saat
ini tidak

menggunakan
ukuran

perusahaan
sebagai variabel

8 Achmad Badjuri
(2011)

1. Likuiditas
2. Leverage

3. Profitabilitas
4. Size

5. Saham Publik
6. Dewan Komisaris

7. Komisaris
Independen

8. Kepemilikan
Institusional

9. Kepemilikan
Manajerial

10. Komite audit

Pengungkapan
Corporate

Social
Responsibility

Analisis
Regresi

 Variabel
profitabilitas,

size, dan
dewan

komisaris
independen

yang
berpengaruh

terhadap
pengungkapan

CSR.
 Variabel

likuiditas,
leverage,

saham publik,
dewan

komisaris,
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajerial,
dan komite
audit tidak

berpengaruh
terhadap

pengungkapan
CSR.

 Penelitian saat ini
tidak

menggunakan
variabel

likuiditas,
leverage, size,

saham publik dan
dewan komisaris
sebagai variabel

independen
 Penelitian ini

menggunakan
Return On Asset
sebagai alat ukur

profitabilitas
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Tabel 2.2.5 Penelitian Terdahulu

9
Andi Mursyid

Asrarsani
(2013)

1. Size
2. Umur Perusahaan

3. ROA
4. Ukuran Dewan

Komisaris
5. Leverage

Pengungkapan
Corporate

Social
Responsibility

Metode
Regresi
Linear

Berganda

Variabel Size,
Umur

Perusahaan,
ROA, Ukuran

Dewan komisaris,
dan Leverage
berpengaruh

positif terhadap
pengungkapan

corporate social
responsibility.

Penelitian saat ini
tidak menggunakan

Size, umur
Perusahaan, Ukuran
Dewan komisaris,

dan Leverage
sebagai variabel

independen

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai penelitian

2.3 Kerangka Teoritis

Dalam penelitan ini ingin dibuktikan apakah terdapat pengaruh antara Good

Corporate Governance yang diproyeksikan dengan komite audit, dewan komisaris

independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial dan kinerja

profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset dan return on equity, yang

dimiliki oleh perusahan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut merupakan kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian :
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Gambar 2.1 Kerangka Teoritis

2.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator

Good Corporate Governance dan profitabilitas. Dimana indikator Good

Corporate Governance dinilai dengan empat mekanisme yaitu Komite Audit,

Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan

Manajerial. Sedangkan profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan

menggunakan rasio keuangan profitabilitas yaitu Return On Asset (ROA),

dengan membandingkan jumlah laba bersih yang dimiliki perusahaan dengan

total akiva yang dimiliki oleh perusahaan kemudian dikali dengan 100%.

Good Corporate Governance

Komite Audit

Dewan Komisaris Independen

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Manajerial

Kinerja Profitabilitas

Return On Asset

Pengungkapan

Tanggung

Jawab

Sosial
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2.3.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan

pertambangan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dinilai

berdasarkan kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti. Kategori tersebut

dibagi menjadi tiga yaitu Kinerja Ekonomi, Kinerja Lingkungan, dan Kinerja

Sosial. Kinerja ekonomi merupakan ruang lingkup mengenai pengaruh ekonomi

secara langsung. Kinerja lingkungan merupakan ruang lingkup mengenai hal-hal

yang terkait dengan lingkungan. Dan kinerja sosial merupakan ruang lingkup

mengenai praktek kerja, hak manusia, sosial, dan tanggung jawab terhadap

produk.

2.4 Hipotesis

Hipotesis pengaruh antara indikator Good Corporate Governance dan

indikator profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu :

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Keputusan Ketua Badan

Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan
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Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ

Pendukung Dewan Komisaris / Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dan tanggungjawab

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi

Dewan Komisaris (Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-

643/BL/2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti (2013) dan Sri Hartati

(2012) menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badjuri (2011) menunjukkan bahwa

Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho1 : Komite Audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha1 : Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.
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2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) melalui

pedoman mengenai corporate governance yang diberi judul Indonesia’s Code

of Good Corporate Governance yang dipublikasikan tahun 2006 menjelaskan

fungsi dan peran organ-organ yang ada dalam perusahaan. Dewan komisaris

adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif

untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Dewan Direksi

serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG (KNKG,

2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Wuryan Andayani, Sari Atmini (2012)

dan Achmad Badjuri (2011) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris

Independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti

(2013) dan Sri Hartati (2012) menunjukkan bahwa Dewan Komisaris

Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.
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Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

H02 : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara

parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial

Pujianti dan Widanar (dalam Siti F, 2013) mengutarakan bahwa

kepemilikan institusional adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh

pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi

dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki

hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan

yang dibuat menurut data di Bursa Efek Indonesia, serta kepemilikan saham

oleh pihak blockholders yaitu, saham yang dimiliki dalam golongan

kepemilikan indisder.

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Susanti (2013) menunjukkan

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Sri Hartati (2012) dan Achmad Badjuri (2011) menunjukkan bahwa
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kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho3 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial

Menurut Christiawan dan tarigan dalam penelitian Siti F. (2013)

berpendapat bahwa kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana

manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut

sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati (2012) menunjukkan bahwa

kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Susi Susanti (2013) dan Achmad Badjuri (2011) menunjukkan bahwa
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kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah

dijelaskan di atas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho4 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.4.5 Pengaruh Return on Asset Terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial

ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang berhubungan

dengan aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur

efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva

yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki perusahaan maka semakin

efisien penggunaan aktiva sehingga memperbesar laba. Laba yang besar akan

menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang

semakin tinggi (Aini, dalam Maharani 2010).
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Penelitian yang dilakukan oleh Andi Mursyid Asrarsani (2013)

menunjukkan bahwa variabel Return On Asset (ROA) berpengaruh positif

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah

dijelaskan diatas, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho5 : Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh secara positif

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha5 : Return On Asset (ROA) berpengaruh secara positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

Dari kelima variabel independen tersebut secara simultan dapat

disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

Ho6 : Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial dan

ROA tidak berpengaruh secara simultan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha6 : Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial dan

ROA berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia yang memiliki indikator Good Corporate governance dan juga

memiliki indikator Profitabilitas.

3.2 Metode Pengumpulan data

Data dan teori dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari

kepustakaan, buku, serta internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka (Sugiyono, dalam seylla 2012).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua tahap. Pada tahap

pertama peneliti akan melakukan studi pustaka yaitu dengan mencari literatur yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada tahap kedua peneliti

mengumpulkan data dengan cara mengunduh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu

www.idx.co.id untuk mendapatkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit

periode 2010-2012.
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Laporan keuangan publikasi perusahaan yang digunakan oleh peneliti adalah :

3.2.1 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,

3.2.2 Laporan Laba Rugi,

3.2.3 Catatan Laporan Keuangan.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2010 sampai

dengan 2012. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik

purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud

atau tujuan tertentu (Sekaran, dalam Seylla 2012). Pengambilan sampel yang

berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai

kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampel

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria

sebagai berikut :

1. Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2012

2. Perusahaan Pertambangan yang telah mempublikasikan laporan

keuangannya periode 2010-2012

3. Perusahaan Pertambangan yang mempublikasikan laporan pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan sejak tahun 2010 hingga 2012
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Dan berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 16 perusahaan pertambangan

sebagai sampel yang telah memenuhi syarat pemilihan sampel untuk diteliti. Berikut

merupakan daftar perusahaan pertambangan yang menjadi sampel dalam penelitian

ini :

Tabel 3.1 Sampel Penelitian
No Perusahaan Pertambangan Go Public
1 PT. Adaro Energy Tbk
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
3 PT. Bayan Resources Tbk
4 PT. Berau Coal Energy Tbk
5 PT. Darma Henwa Tbk
6 PT. Elnusa Tbk
7 PT. Energi Mega Persada Tbk
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk
9 PT. Harum Energy Tbk

10 PT. Indika Energy Tbk
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk
12 PT. Medco International Energi Tbk
13 PT. Mitra Investindo Tbk
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
15 PT. Petrosea Tbk
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk

Sumber : Bursa Efek Indonesia

3.4 Operasional Variabel

“Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau membawa variasi pada

nilai” (Sekarang, 2011). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2

jenis variabel, yaitu variabel Independen dan variabel Dependen. Berikut akan
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diuraikan tentang variabel Independen dan juga tentang variabel Dependen yang

digunakan dalam penelitian ini.

3.4.1 Variabel Bebas (Independent Variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab berubahnya atau timbulnya variabel independen (terikat) (Sugiyono,

dalam Sri Hartati 2012). Variabel-variabel independen yang termasuk dalam

penelitian ini adalah :

3.4.1.1 Komite Audit

Suatu komite yang terdiri dari tiga atau lebih anggota yang

bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan untuk

melakukan pengujian dan penilaian atas kewajaran laporan yang dibuat

perusahaan (Sri Hartati 2012). Variabel ini diukur dengan variabel

dummy, dimana apabila perusahaan tersebut memiliki Komite Audit

(KA) maka diberikan angka 1 dan apabila perusahaan tersebut tidak

memiliki KA maka akan diberikan angka 0.

3.4.1.2 Dewan Komisaris Independen

Anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dengan memegang

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan
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lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak

independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan

(Sri Hartati 2012). Variabel ini diukur dengan variabel dummy,

dimana apabila perusahaan tersebut memiliki Dewan Komisaris

Independen (DKI) maka diberikan angka 1 dan apabila perusahaan

tersebut tidak memiliki DKI maka akan diberikan angka 0.

3.4.1.3 Kepemilikan Institusional

Besarnya jumlah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki

oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana

pension, dan asset management (Sri Hartati 2012). Variabel ini diukur

dengan variabel dummy, dimana apabila perusahaan tersebut memiliki

Kepemilikan Institusional (KI) maka diberikan angka 1 dan apabila

perusahaan tersebut tidak memiliki KI maka akan diberikan angka 0.

3.4.1.4 Kepemilikan Manajerial

Variabel ini dilihat berdasarkan persentase jumlah saham yang

beredar yang dimiliki pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam

pengambilan keputusan perusahaan (Sri Hartati 2012). Variabel ini

diukur dengan variabel dummy, dimana apabila perusahaan tersebut

memiliki Kepemilikan Manajerial (KM) maka akan diberikan angka 1
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dan apabila perusahaan tersebut tidak memiliki KM maka akan

diberikan angka 0.

3.4.1.5 Return On Asset (ROA)

Variabel ROA perusahaan menurut Arthur, Martin, Petty, dan

Scott. JR dalam bukunya yang berjudul Financial Management

“Principles and Application” dapat diperoleh dengan menghitung

rumus sebagai berikut :

= %
3.4.2 Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel dependen merupakan vaiabel yang dipengaruhi atau menjadi

akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas) (Kriswanto, dalam

Maharani Mumpuningtyas 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Sosial

Responsibility). Perhitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial

akan dilakukan sesuai dengan kategori sosial. Kategori sosial tersebut antara

lain: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, praktek kerja, hak manusia, sosial

dan tanggung jawab produk (Darwin, dalam Sri Hartati 2012). Indeks

pengungkapan sosial dihitung dengan cara menjumlahkan setiap item

informasi sosial yang diungkapkan sesuai dengan kategori sosial lalu
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membagikannya dengan jumlah maksimal pengungkapan informasi sosial

sesuai kategori sosial tersebut.

=
Pengukuran indeks pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan

dengan cara metode analisis isi (content analysis) yaitu suatu metode

pengkodifikasian teks dengan ciri-ciri yang sama ditulis dalam berbagai

kelompok atau kategori berdasar pada kinerja yang ditentukan (Sembiring,

dalam Sri Hartati 2012).

Tabel 3.2

Definisi Variabel Operasional

No Variabel Definisi Jenis
Variabel

Skala
Statistik

1.
Komite Audit
Independen

(KAI)

Memiliki KAI (1) /
Tidak memiliki KAI (0) Independen Nominal

2

Dewan
Komisaris

Independen
(DKI)

Memiliki DKI (1) /
Tidak memiliki DKI (0) Independen Nominal

3
Kepemilikan
Institusional

(KI)

Memiliki KI (1) / Tidak
memiliki KI (0) Independen Nominal

4
Kepemilikan
Manajerial

(KM)

Memiliki KM (1) /
Tidak memiliki KM (0) Independen Nominal

5 Return On
Asset (ROA)

ROA : Laba Bersih /
Total Aktiva X 100% Independen Rasio

6

Pengungkapan
Tanggung

Jawab Sosial
(PTJS)

Jumlah skor
pengungkapan sosial /
jumlah skor maksimal

Dependen Index

Sumber : Ringkasan dari operasional variabel
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3.5 Persamaan Penelitian

Model regresi linear berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari

satu variabel independen. Model regresi linear berganda dikatakan model yang baik

jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-

asumsi klasik statistik baik multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi (Sri

Hartati 2012). Persamaan regresi linear berganda yaitu:

PTJS = β0 + β1 KA + β2 DKI + β3 KI + β4 KM + β5 ROA + ε

Keterangan :

PTJS : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

β0 : Konstanta

β1 – β5 : Koefisien Regresi

KA : Komite Audit

DKI : Dewan Komisaris Independen

KI : Kepemilikan Institusional

KM : Kepemilikan Manajerial

ROA : Return On Asset

Ε : Eror

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model

analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS 19 for Windows. Analisis

data dilakukan dengan pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Pengujian
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asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan

uji autokorelasi.

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui hubungan antara

variabel dalam data. Sebelum melakukan analisis regresi terlebih dahulu

dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar

variabel penelitian.

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka

uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali,

2011). Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji

statistik.

3.6.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali,
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2011). Model regresi yang baik adalah tidak adanya gejala korelasi

yang kuat antara variabel bebasnya. Jika variabel independen saling

korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel

independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah

yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas

(Ghozali, 2011).

3.6.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi linear terdapat korelasi pengganggu pada periode t dengan

kesalahan t-1 atau sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan

dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) (Sri Hartati 2012).

Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu nilai DW yang

dibandingkan dengan nilai tabel dengan nilai signifikansi 5% yaitu
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1.76. Apabila nilai DW di atas 1.76 maka tidak ada autokorelasi tetapi

apabila nilai DW di bawah 1.76 maka terdapat autokorelasi.

Analisis data dilakukan dengan tiga langkah :

1. Menghitung indeks pengungkapan sosial dalam laporan tahunan

2. Menghitung pengaruh Good Corporate Governance yang

diproksikan dalam komite audit independen, komisaris

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,

dan profitabilitas yang diproksikan oleh rasio return on asset

(ROA).

3. Melakukan pengolahan data yang telah dikumpulkan dan

dihitung dengan perangkat lunak SPSS 19 for Windows.

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linear berganda adalah model regresi yang memiliki

lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear berganda dikatakan

model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan

terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistic baik multikolinearitas,

heteroskedastisitas dan autokorelasi (Sri Hartati 2012).
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3.6.3 Pengujian Hipotesis

3.6.3.1 Uji Signifikan Parsial (T-test)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ho1 : Komite Audit tidak berpengaruh secara parsial terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha1 : Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

H02 : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh secara

parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ho3 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
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Ho4 : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha4 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ho5 : Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Ha5 : Return On Asset (ROA) berpengaruh secara parsial

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika Probabilitas lebih kecil (<) dari 0.05, maka Ha diterima

Jika Probabilitas lebih besar (>) dari 0.05, maka Ha ditolak

3.6.3.2 Uji Signifikan Simultan (F-test)

Uji ini dilakukan pada dasarnya untuk menunjukkan apakah

semua variabel independen yang dimasukkan dalam model ini

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Ho6 : Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan

Institusional, kepemilikan Manajerial, dan ROA tidak

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial.
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Ha6 : Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan

Institusional, kepemilikan Manajerial, dan ROA

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial.

Kriteria Ppengambilan keputusan :

Jika probabilitas lebih kecil (<) dari 0.05, maka Ha diterima,

Jika probabilitas lebih besar (>) dari 0.05, maka Ha ditolak.

3.6.3.3 Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien

determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah  karena

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan,

sedangkan untuk runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai

koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011).
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Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif,

walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarat

(2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka

nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2

= 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka

adjusted R2 = (1 – k)/(n – k). jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai

negatif (Ghozali, 2011).
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan seluruh perusahaan pertambahangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2012. Adapun teknik

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu, dengan menggunakan metode

purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2009 – 2012

2. Perusahaan pertambangan yang telah mempublikasikan laporan keuangannya

periode 2009 – 2012

3. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan

Berdasarkan kriteria di atas tersebut, maka didapatkan 16 perusahaan

pertambangan yang dijadikan sampel penelitian, yaitu sebagai berikut :
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Tabel 4.1
Daftar Objek Penelitian

No Perusahaan Pertambangan Go Public
1 PT. Adaro Energy Tbk
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
3 PT. Bayan Resources Tbk
4 PT. Berau Coal Energy Tbk
5 PT. Darma Henwa Tbk
6 PT. Elnusa Tbk
7 PT. Energi Mega Persada Tbk
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk
9 PT. Harum Energy Tbk

10 PT. Indika Energy Tbk
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk
12 PT. Medco International Energi Tbk
13 PT. Mitra Investindo Tbk
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
15 PT. Petrosea Tbk
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk

Sumber : Bursa Efek Indonesia

Sampel perusahaan pertambangan yang memenuhi kriteria laporan keuangan

perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada objek penelitian ini ada

sejumlah 16 perusahaan selama 3 tahun berturut-turut, sehingga didapatkan pooling

data dengan unit analisis n = 16 x 3 = 48 observasi. Berdasarkan metode purposive

sampling, maka observasi penelitian ini berjumlah 72 observasi.
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Table 4.2
Pemilihan Sampel & Observasi Penelitian

Kriteria Sampel Jumlah

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama tiga tahun berturut-turut yang sesuai dengan

kriteria penelitian (16 sampel perusahaan x 3 tahun)

48

Outlier (18)

Observasi 30

Sumber : IDX dan Data Olahan Peneliti

Berikut ini merupakan daftar observasi yang di jadikan outlier dalam
penelitian, yaitu :

Tabel 4.3
Data Outlier

No. Nama Perusahaan Tahun Observasi
1. PT. Adaro Energy Tbk 2011
2. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 2010
3. PT. Bayan Resources Tbk 2011
4. PT. Bayan Resources Tbk 2012
5. PT. Energi Mega Persada Tbk 2010
6. PT. Energi Mega Persada Tbk 2011
7. PT. Garda Tujuh Buana Tbk 2010
8. PT. Garda Tujuh Buana Tbk 2011
9. PT. Indika Energy Tbk 2010

10. PT. Indika Energy Tbk 2011
11. PT. Mitra Investindo Tbk 2010
12. PT. Mitra Investindo Tbk 2011
13. PT. Mitra Investindo Tbk 2012
14. PT. Petrosea Tbk 2011
15. PT. Petrosea Tbk 2012
16. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2010
17. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2011
18. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2012

Sumber : Diolah oleh peneliti
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4.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum

atas variabel-variabel independen yang diuji dalam penelitian ini. Ukuran-ukuran

statistik yang digunakan dalam analisis ini adalah rata-rata (mean), nilai maksimum,

nilai minimum, standar deviasi, frekuensi, dan persentase.

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit (KA), Dewan Komisaris Independen

(DKI), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan Manajerial (KM), dan
Return On Asset (ROA)

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

PTJS 48 .67 .33 1.00 35.62 .7421 .02255

KA 48 .00 1.00 1.00 48.00 1.0000 .00000

DKI 48 .00 1.00 1.00 48.00 1.0000 .00000

KI 48 1.00 .00 1.00 43.00 .8958 .04456

KM 48 1.00 .00 1.00 29.00 .6042 .07133

ROA 48 .98 -.09 .89 5.83 .1215 .02429

Valid N (listwise) 48

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Descriptive Statistics

Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

PTJS .15625 .024 -.598 .343 -.129 .674

KA .00000 .000 . . . .

DKI .00000 .000 . . . .

KI .30871 .095 -2.676 .343 5.383 .674

KM .49420 .244 -.440 .343 -1.887 .674

ROA .16827 .028 2.464 .343 8.757 .674

Valid N (listwise)
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Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat hasil statistik deskriptif untuk

variabel Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS), Komite Audit (KA), Dewan

Komisaris Independen (DKI), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan

Manajerial (KM), dan Return On Asset (ROA) dari 48 observasi. Output tampilan

SPSS di atas menunjukkan index variabel PTJS terkecil (MINIMUM) adalah 0.33

dan index variabel PTJS terbesar (MAXIMUM) adalah 1.00. Rata-rata index variabel

PTJS dari 48 observasi adalah 0.7421 dengan standar deviasi sebesar 0.15625.

Skewness dan Kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data variabel PTJS

terdistribusi secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data

dan Kurtosis mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistribusi secara

normal mempunyai nilai Skewness dan Kurtosis mendekati nol (Ghozali, 2011).

Untuk variabel PTJS nilai Skewness dan Kurtosis  masing-masing yaitu -0.598 dan -

0.129 sehingga dapat disimpulkan bahwa data PTJS terdistribusi secara normal. Nilai

range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum yaitu sebesar 0.67 dan nilai

sum merupakan penjumlahan dari 48 observasi index PTJS yaitu sebesar 35.62.

Variabel ukuran Komite Audit (KA) merupakan variabel dummy dengan

kriteria 1 jika perusahaan memiliki Komite Audit (KA) dan 0 jika perusahaan tidak

memiliki Komite Audit (KA). Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat dari 48 observasi,

semua perusahaan atau 100% memiliki Komite Audit (KA).

Variabel ukuran Dewan Komisaris Independen (DKI) merupakan variabel

dummy dengan kriteria 1 jika perusahaan memiliki Dewan Komisaris Independen

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



78

(DKI) dan 0 jika perusahaan tidak memiliki Dewan Komisaris Independen (DKI).

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat dari 48 observasi, semua perusahaan atau 100%

memiliki Dewan Komisaris Independen (DKI).

Variabel ukuran Kepemilikan Institusional (KI) merupakan variabel dummy

dengan kriteria 1 jika perusahaan memiliki Kepemilikan Institusional (KI) dan 0 jika

perusahaan tidak memiliki Kepemilikan Institusional (KI). Berdasarkan tabel 4.4

dapat dilihat dari 48 observasi ukuran variabel KI maksimum sesuai dengan variabel

dummy positif yaitu 1 dan ukuran variabel KI minimum sesuai dengan variabel

dummy negatif yaitu 0. Rata-rata perusahaan memiliki KI dari 48 observasi yaitu

0.8958 dengan standar deviasi sebesar 0.30871. nilai Skewness dan Kurtosis variabel

KI masing-masing adalah -2.676 dan 5.383 sehingga dapat disimpulkan bahwa data

variabel KI tidak terdistribusi secara normal. Nilai range yang dimiliki variabel KI

sebesar 1.00 dan nilai sum variabel KI dari 48 observasi sebesar 43.00.

Variabel ukuran Kepemilikan Manajerial (KM) merupakan variabel dummy

dengan kriteria 1 jika perusahaan memiliki Kepemilikan Manajerial (KM) dan 0 jika

perusahaan tidak memiliki Kepemilikan Manajerial (KM). Berdasarkan tabel 4.4

dapat dilihat dari 48 observasi ukuran variabel KM maksimum sesuai dengan variabel

dummy positif yaitu 1 dan ukuran variabel KM minimum sesuai dengan variabel

dummy negatif yaitu 0. Rata-rata perusahaan memiliki KM dari 48 observasi yaitu

0.6042 dengan standar deviasi sebesar 0.49420. nilai Skewness dan Kurtosis variabel

KM masing-masing adalah -0.440 dan -1.887 sehingga dapat disimpulkan bahwa data
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variabel KM tidak terdistribusi secara normal. Nilai range yang dimiliki variabel KM

sebesar 1.00 dan nilai sum variabel KM dari 48 observasi sebesar 29.00.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas juga terdapat hasil statistik deskriptif untuk

variabel Return On Asset (ROA) dari 48 observasi. Nilai ROA minimum yang

didapat dari 48 observasi adalah -0.09 dan nilai ROA maksimum adalah 0.89. Rata-

rata nilai ROA dari 48 observasi adalah 0.1215 dengan standar deviasi sebesar

0.16827. nilai Skewness dan Kurtosis variabel ROA masing-masing adalah 2.464 dan

8.757 sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel ROA tidak terdistribusi secara

normal. Nilai range yang dimiliki variabel ROA sebesar 0.98 dan nilai sum variabel

ROA dari 48 observasi sebesar 5.83.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan

antar variabel dalam data. Sebelum melakukan analisis regresi, terlebih dahulu

dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar

variabel penelitian. Uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu, uji normalitas, uji

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penjelasannya adalah

sebagai berikut :

4.3.1 Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



80

normal atau mendekati normal. Dimana dalam model regresi berganda

pengujian dilakukan terhadap residual. Hipotesis pada uji normalitas adalah

sebagai berikut :

Ho : Data terdistribusi secara normal

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,b Mean .0951213

Std. Deviation .08283479

Most Extreme Differences Absolute .178

Positive .178

Negative -.173

Kolmogorov-Smirnov Z .973

Asymp. Sig. (2-tailed) .300

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Berdasarkan tabel 4.5, hasil uji Kolmogorov-Smirnov Z terlihat bahwa

nilai probabilitas yang diperoleh ialah 0.300 lebih besar dari tingkat signifikan

α = 0.05 maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya data terdistribusi secara

normal.
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4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas ini merupakan uji yang digunakan untuk

memastikan tidak adanya korelasi (hubungan) antar variabel independen.

Model regresi berganda yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel independen. Deteksi multikolinearitas dapat dilihat, yaitu jika nilai

Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dab nilai tolerance tidak

kurang dari 0.1 maka dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Nilai

VIF serta tolerance dari variable-variabel penelitian dapat dilihat dari tabel

berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1.016 .112 9.043 .000

KA -.022 .073 -.044 -.306 .763 .960 1.042

DKI -.160 .073 -.316 -2.187 .039 .948 1.055

KI .017 .041 .063 .412 .684 .861 1.162

KM .055 .034 .297 1.617 .119 .587 1.703

ROA -.345 .077 -.758 -4.467 .000 .689 1.451

a. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS  peneliti

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat disimpulkan penelitian ini bebas

dari gejala multikolinearitas. Semua variabel independen memiliki nilai VIF
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lebih kecil dari 10. Selain itu, nilai tolerance setiap variabel independen lebih

besar dari 0.1. Dengan demikian tidak ada multikolinearitas dalam model

regresi ini.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu oengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas

atau tidak terjadi Heteroskedastistas (Ghozali, 2011).

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau

tidaknya Heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan Uji Glejser. Uji

Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel

independen (Gujarati, dalam Ghozali 2011). Sebelum meregresikan variabel

absolut residual terlebih dahulu mendapatkan nilai residual, setelah nilai

residual tersebut di absolutkan sehingga mendapatkan variabel absolut

residual. Setelah mendapatkan variabel tersebut barulah meregresikan variabel

absolut residual sebagai variabel dependen dan variabel KA, DKI, KI, KM,

dan ROA sebagai variabel independen.
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Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -.114 .075 -1.523 .141

KA .063 .048 .242 1.304 .204

DKI .037 .049 .140 .753 .459

KI .050 .027 .359 1.838 .079

KM .019 .023 .202 .852 .403

ROA .028 .051 .121 .553 .585

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Berdasarkan uji Glejser pada tabel 4.7 yang telah diolah penulis, dapat

disimpulkan bahwa tidak ada Heteroskedastisitas dalam regresi. Hal ini

terlihat dari probabilitas siginifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%

(0.05). sehingga tidak satupun variabel independen yang signifikan secara

statistik mempengaruhi variabel dependen lain absolut residual.

4.3.4 Uji Autokorelasi

Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya

autokorelasi dengan melakukan pengujian Durbin-Watson (D-W). Dalam

penelitian ini pengujian Durbin-Watson dilakukan melalui dua tahap

dikarenakan pada tahap pertama hasil yang diperoleh dengan menggunakan

data normal terdapat autokorelasi. Di tahap kedua peneliti melakukan
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pengobatan autokorelasi dengan cara mengurangi variabel dependen tahun

sekarang dengan tahun sebelumnya (t-1), sehingga didapatkan hasil variabel

dependen yang telah diobati (PTJSabc). Setelah itu dilakukan pengujian

menggunakan data variabel dependen tersebut. Berikut adalah hasil uji

Durbin-Watson dengan menggunakan variabel dependen yang telah diobati.

Tabel 4.8
Hasil Tritmen Variabel Dependen (PTJS)

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .586 .452 1.297 .207

KA -.699 .293 -.433 -2.383 .025 .960 1.042

DKI .176 .295 .109 .595 .557 .948 1.055

KI .121 .163 .142 .738 .468 .861 1.162

KM .022 .137 .036 .157 .877 .587 1.703

ROA -.261 .310 -.181 -.842 .408 .689 1.451

a. Dependent Variable: PTJSabc

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Tabel 4.8 merupakan data hasil tritmen (PTJSabc) yang dilakukan

peneliti untuk menyembuhkan gejala autokorelasi. Sehingga untuk melihat

apakah gejala autokorelasi tersebut sudah hilang atau belum, tabel 4.9

dibawah ini menunjukkan nilai Durbin-Watson yang di uji setelah dilakukan

tritmen.
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Tabel 4.9
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .488a .238 .079 .282444 2.106

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJSabc

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Nilai Durbin-Watson yang diperoleh dari tabel 4.9 yaitu 2.106, dimana

nilai tersebut lebih besar dari 1.76. maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak

dapat ditolak yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau

negatif atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

4.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan masalah

yang telah dibentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui pengaruh

variabel independen (KA, DKI, KI, KM, dan ROA) dan variabel independen (PTJS)

penelitian. Data variabel dependen pada tabel dibawah ini merupakan hasil tritmen

yang telah dilakukan peniliti untuk mengobati adanya gejala autokorelasi, sehingga

diberi simbol PTJSabc. Adapun hasil analisis regresi berganda penelitian ini adalah

sebagai berikut :
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Tabel 4.10
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

B Std. Error

1 (Constant) .586 .452

KA -.699 .293

DKI .176 .295

KI .121 .163

KM .022 .137

ROA -.261 .310

a. Dependent Variable: PTJSabc

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

4.4.1 Analisis Regresi Persamaan Penelitian

Pada hasil regresi model persamaan yang ditampilkan pada tabel 4.10,

diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut :

PTJS = 0.586 – 0.699 KA + 0.176 DKI + 0.121 KI + 0.022 KM – 0.261 ROA

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai

berikut :

1. Konstanta sebesar 0.586 menyatakan bahwa jika variabel independen

dianggap konstan, maka rata-rata pengungkapan tanggung jawab

sosial (PTJS) sebesar 0.586.

2. Koefisien regresi Komite Audit (KA) sebesar 0.699 menyatakan

bahwa perusahaan yang memiliki Komite Audit (KA) memiliki

kecenderungan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial
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(PTJS) sebesar -0.699 kali perusahaan yang tidak memiliki Komite

Audit (KA).

3. Koefisien regresi Dewan Komisaris Independen (DKI) sebesar 0.176

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris

Independen (DKI) memiliki kecenderungan akan melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS) sebesar +0.176 kali

perusahaan yang tidak memiliki Dewan komisaris Independen (DKI).

4. Koefisien regresi Kepemilikan Institusional (KI) sebesar 0.121

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Kepemilikan

Institusional (KI) memiliki kecenderungan akan melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS) sebesar +0.121 kali

perusahaan yang tidak memiliki Kepemilikan Institusional (KI).

5. Koefisien regresi Kepemilikan Manajerial (KM) sebesar 0.022

menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki Kepemilikan manajerial

(KM) memiliki kecenderungan akan melakukan pengungkapan

tanggung jawab sosial (PTJS) sebesar +0.022 kali perusahaan yang

tidak memiliki Kepemilikan Manajerial (KM).

6. Koefisien regresi Return on Asset (ROA) sebesar 0.261 menyatakan

bahwa perusahaan yang memiliki Return On Asset (ROA) memiliki

kecenderungan akan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial

(PTJS) sebesar -0.261 kali perusahaan yang tidak memiliki Return On

Asset (ROA).
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4.4.2 Uji Goodness Of Fit Model

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat

diukur dari Goodness of fitnya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur

dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Hasil uji

kelayakan model regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut :

4.4.2.1 Uji Parsial (t-test)

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen pada suatu model regresi

secara masing-masing (parsial).

Pada penelitian ini pengujian atas pengaruh variabel

independen (KA, DKI, KI, KM, dan ROA) secara parsial terhadap

variabel dependen (PTJS) digunakan untuk mengambil keputusan atas

hipotesis ke-1 sampai dengan hipotesis ke-5 yang diajukan seperti

yang telah di paparkan pada bagian BAB II sehingga dapat ditarik

kesimpulan atas perumusan masalah ke-1 sampai dengan perumusan

masalah ke-5 penelitian ini seperti yang telah disebutkan pada BAB I.
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Tabel 4.11
Hasil Uji Parsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.016 .112 9.043 .000

KA -.022 .073 -.044 -.306 .763

DKI -.160 .073 -.316 -2.187 .039

KI .017 .041 .063 .412 .684

KM .055 .034 .297 1.617 .119

ROA -.345 .077 -.758 -4.467 .000

a. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel 4.11 di atas

disimpulkan bahwa secara parsial, variabel independen berupa Dewan

Komisaris Independen (DKI) dan Return On Asset (ROA) memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen penelitian

yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS). Sedangkan

variabel independen lainnya berupa Komite Audit (KA), Kepemilikan

Institusional (KI), dan Kepemilikan Manajerial (KM) tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian yaitu

pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS).

Kesimpulan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan

pengambilan keputusan atas uji t seperti yang telah dijelaskan oleh

Ghozali (2011) yaitu, bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20

atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang
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menyatakan bi = 0 dapat ditolak bilai nilai t lebih besar dari 2 (dalam

nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif,

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

Dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik untuk

variabel independen Komite Audit (KA) senilai 0.306 yang berarti

bernilai lebih kecil dari 2 dan nilai probabilitas t statistik yang

diperoleh juga memiliki nilai signifikan senilai 0.763 yang artinya

bernilai lebih tinggi dari nilai maksimum 0.05, sehingga hipotesis nol

untuk variabel Komite Audit (KA) tidak dapat ditolak. Artinya,

Komite Audit (KA) tidak berpengaruh signifikan secara positif

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS). Penolakan

hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Achmad Badjuri (2011)

yang menyebutkan bahwa Komite Audit (KA) tidak mempengaruhi

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain Komite Audit (KA), variabel independen yang tidak

memiliki hubungan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial

(PTJS) yaitu Kepemilikan Intitusional (KI). Hal ini dilihat dari nilai

yang diperoleh t statistik untuk variabel Kepemilikan Institusional (KI)

senilai 0.412 yang berarti bernilai lebih kecil dari 2 dan nilai

probabilitas t statistik yang diperoleh juga memiliki nilai signifikan

senilai 0.684 yang artinya benilai lebih tinggi dari nilai maksimum
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0.05, sehingga hipotesis nol untuk variabel Kepemilikan Institusional

(KI) tidak dapat ditolak. Artinya, Kepemilikan Institusional (KI) tidak

berpengaruh signifikan secara positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial (PTJS). Penolakan hipotesis ini didukung oleh hasil

penelitian Achmad Badjuri (2011) dan Sri Hartati (2012) yang

menyebutkan bahwa Kepemilikan Institusional (KI) tidak

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Variabel terakhir yang tidak memiliki hubungan dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS) yaitu Kepemilikan

Manajerial (KM). hal ini dilihat dari nilai yang diperoleh t statistik

untuk variabel Kepemilikan Manajerial (KM) senilai 1.617 yang

berarti bernilai lebih kecil dari 2 dan nilai probabilitas statistik yang

diperoleh juga memiliki nilai signifikan senilai 0.119 yang artinya

bernilai lebih tinggi dari nilai maksimum 0.05, sehingga hipotesis nol

untuk variabel Kepemilikan Manajerial (KM) tidak dapat ditolak.

Artinya, Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh signifikan

secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS).

Penolakan hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Achmad Badjuri

(2011) dan Susi Susanti (2013) yang menyebutkan bahwa Kepemilikan

Manajerial (KM) tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.
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4.4.2.2 Uji Simultan (F-test)

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud

untuk melihat pengaruh variabel independen pada model regresi secara

simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel dependen

penelitian. Uji simultan pad apenelitian ini digunakan untuk memberi

kesimpulan mengenai perumusan masalah ke-6 melalui analisa

hipotesis ke-6 yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

Tabel 4.12
Hasil Uji Simultan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .130 5 .026 5.290 .002a

Residual .118 24 .005

Total .249 29

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Kesimpulan yang diambil dari hasil uji simultan yang diperoleh

dilakukan berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun

hipotesis yang diajukan pada pengujian ini, yaitu :

Ho6 : Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial dan ROA

tidak berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial.

PENGARUH GOOD ..., RISANG CONDRO MURTI, Ak.-IBS, 2014



93

Ha6 : Komite Audit Independen, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Institusional, kepemilikan Manajerial dan ROA

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial.

Kemudian, untuk mengambil keputusan dalam menerima atau

menolak hipotesis nol yaitu, bila nilai F lebih besar daripada 4 maka

Ho dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita

menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa semua

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi

variabel dependen (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pada tabel 4.12,

dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen pada

penelitian ini (KA, DKI, KI, KM, dan ROA) secara bersama-sama

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian

(PTJS). Hal ini terlihat dari nilai F hitung sebesar 5.290 dengan

probabilitas 0.002. Dengan begitu probabilitas jauh lebih kecil dari

0.05, sehingga dapat diambil keputusan bahwa hipotesis nol uji F

ditolak atau dengan kata lain hipotesis 6 penelitian diterima.

4.4.2.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Dalam kenyataan nilai adjusted R2 dapat bernilai negatif,

walaupun yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarat
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(2003) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R2 negatif, maka

nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai R2

= 1, maka adjusted R2 = R2 = 1 sedangkan jika nilai R2 = 0, maka

adjusted R2 = (1 – k)/(n – k). jika k > 1, maka adjusted R2 akan bernilai

negatif (Ghozali, 2011).

Tabel 4.13
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .724a .524 .425 .07024

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Berdasarkan informasi pada tabel 4.13, diperoleh besarnya

adjusted R2 adalah 0.425, hal ini berarti 42.5% pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi dari ke

lima variabel independen (KA, DKI, KI, KM, dan ROA). Sedangkan

sisanya (100% - 42.5% = 57.5%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang

lain diluar model.

Standar Error of the Estimate (SEE) sebesar 0.07024. Semakin

kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam

memprediksi variabel dependen (PTJS).
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4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

4.5.1 Pengaruh Komite Audit (KA) Terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial (PTJS)

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan

bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Dalam keputusan Ketua

Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 dijelaskan bahwa Komite Audit

dalam sebuah perusahaan publik paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang

anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau

perusahaan publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

dengan nilai t statistik 0.306. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Achmad Badjuri (2011) dan Wuryan Andayani, Sari Atmini (2012).

Dijelaskan oleh Achmad Badjuri (2011) bahwa Komite Audit tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara keberadaan Komite

Audit dengan pengungkapan tanggung jawab sosial kemungkinan disebabkan

karena efektifitas Komite Audit tidak didasarkan pada jumlah/banyaknya

anggota Komite Audit, tetapi kualitas dari SDM yang ada. Anggota Komite

Audit yang kurang memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan

dan pengalaman yang sesuai dengan pendidikannya, serta mampu

berkomunikasi dengan baik; atau anggota Komite Audit yang latar belakang

pendidikannya berasal dari non akuntansi atau keuangan sehingga
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pengetahuan dan pemahamannya terhadap laporan keuangan kurang

professional (Nugroho dan Sukirno, 2013).

4.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen (DKI) Terhadap

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS)

Dewan Komisaris Independen adalah organ perusahaan yang bertugas

dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan

memberikan saran kepada Dewan Direksi serta memastikan bahwa

perusahaan telah melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Dari penelitian ini dapat

dijelaskan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimana nilai t statistik pada

variabel Dewan Komisaris Independen sebesar 2.187. Hasil ini sesuai dengan

hasil penelitian Evi Mutiara, Zuraida, Devi Andriani (2011) dan Achmad

Badjuri (2011) yang menyatakan bahwa variabel Dewan Komisaris

Independen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Dewan Komisaris Independen yang berpengaruh signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan bahwa

keberadaan Dewan Komisaris Independen di Indonesia yang diatur dengan

Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14

Juli tahun 2004 mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam

mengawasi kegiatan manajemen dalam pengungkapan CSR (Achmad Badjuri,

2011).
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4.5.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) Terhadap

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS)

Kepemilikan Institusional adalah proporsi pemegang saham yang

dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank,

perusahaan investasi, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan

institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan

perusahaan asosiasi) atas laporan yang dibuat menurut data di Bursa Efek

Indonesia, serta kepemilikan saham oleh pihak blockholders yaitu, saham

yang dimiliki dalam golongan kepemilikan insider (Pujianti dan Widanar,

dalam Siti F. 2013).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional

tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai t statistik 0.412. Hal ini sesuai

dengan hasil penelitian Wuryan Andayani dan Sari Atmini (2012), Sri Hartati

(2012), dan Nurika Restuningdiah (2010) yang menunjukkan bahwa

Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Nurkhin (2009) dalam Nurika (2010) menemukan hasil yang sama dan

menyatakan hal tersebut mencerminkan bahwa Kepemilikan Institusional

yang terdiri dari perusahaan perbankan, asuransi, dana pension, dan

manajemen aset di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab

sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para
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investor institusi ini juga cenderung tidak menekankan perusahaan untuk

mengungkapkan CSR secara detail (menggunakan indikator GRI) dalam

laporan tahunan perusahaan. Alasan penolakan hipotesis yang dapat diberikan

adalah bahwa besarnya tingkat Kepemilikan Institusional perusahaan tidak

memberikan pengaruh terhadap besarnya pengungkapan sosial, karena

investor institusional belum menganggap pengungkapan CSR merupakan hal

yang penting (Nurika, 2010).

4.5.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) Terhadap

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS)

Kepemilikan Manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki

saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai

pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, dalam Siti F. 2013).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan nilai t

statistik 1.617. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susi

Susanti (2013) dan Adimulya & Sudarno (2013) bahwa Kepemilikan

Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Menurut Adimulya dan Sudarmo (2013) hal ini dimungkinkan karena

secara statistik rata-rata jumlah kepemilikan saham manajerial pada

perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan

kepentingan antara pemilik dan manajer. Adanya Kepemilikan Manajerial
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yang relative kecil menyebabkan manajer belum dapat memaksimalkan nilai

perusahaan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini

mencerminkan bahwa Kepemilikan Manajerial yang relatif kecil menjadikan

penghalang bagi manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui

pengungkapan tanggung jawab sosial.

4.5.5 Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Pengungkapan

Tanggung Jawab Sosial (PTJS)

Return On Asset (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang

berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan

memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh

sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan

memperbesar laba (Aini, dalam Maharani 2010). Dari penelitian ini dapat

dijelaskan bahwa ROA berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Dimana nilai t statistik pada variabel ROA sebesar 4.467.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Mursyid

Asrarsani (2013) yang menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh positif

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dimana dengan

profitabilitas yang diukur dengan ROA yang tinggi maka perusahaan akan

semakin banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Hal ini

dimaksudkan agar perusahaan dapat lebih meningkatkan profitabilitas (ROA)

di masa yang akan datang.
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Hackston dan Milne (dalam Andi Mursyid, 2013) menyatakan bahwa

profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas

kepada manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada

pemegang saham, hal ini berarti semakin tinggi profitabilitas perusahaan

maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh

perusahaan.

4.5.6 Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Return

On Asset Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS)

Nilai F hitung yang besarnya lebih dari 4 dan probabilititas dengan

nilai lebih kecil dari 0.05 menunjukkan bahwa pengujian variabel independen

(KA, DKI, KI, KM, dan ROA) secara simultan terhadap variabel dependen

yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial (PTJS) memiliki pengaruh yang

signifikan. Adanya Komite Audit, Dewan Komisaris Independen,

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Return On Asset

dimiliki oleh perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

4.6 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil penelitian ini terbukti bahwa Dewan Komisaris Independen

(DKI) dan Return On Asset (ROA) merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi

perusahaan dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial, khususnya pada

sektor pertambangan. Ada atau tidaknya dewan komisaris independen didalam
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perusahaan tersebut dapat menjadi acuan dalam perusahaan dalam melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Sehingga ketika perusahaan tersebut tidak

memiliki dewan komisaris independen maka perusahaan cenderung tidak akan

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. Begitu sebaliknya, ketika perusahaan

memiliki dewan komisaris independen maka perusahaan cenderung akan melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen, maka akan

semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan

semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka

tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya.

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia juga di atur dalam Ketentuan

Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004

dengan mampu memberikan monitor yang positif yaitu dalam mengawasi kegiatan

manajemen dalam pengungkapan CSR.

Return on asset (ROA) yang juga memiliki hubungan yang signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dapat menjadi salah satu acuan

perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Ketika ROA

yang dimiliki perusahaan positif maka perusahaan akan cenderung melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial dan ketika ROA yang dimiliki perusahaan

negatif maka perusahaan akan cenderung tidak melakukan pengungkapan tanggun

jawab sosialnya. Dengan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya

maka diharapkan ROA dimasa mendatang akan semakin meningkat, sehingga
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manajer akan terus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya ketika ROA

yang dimilikinya positif.

Hasil penelitian mengenai variabel Komite Audit (KA), Kepemilikan

Institusional (KI), dan Kepemilikan Manajerial (KM) pada penelitian ini tidak

menunjukkan adanya pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Dengan demikian KA, KI, dan KM tidak dijadikan acuan oleh

perusahaan khususnya sektor pertambangan dalam melakukan pengungkapan

tanggung jawab sosialnya. Ketika perusahaan memiliki atau tidak memiliki KA, KI,

dan KM tidak mempengaruhi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang

dilakukan oleh perusahaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Variabel Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa komite audit yang dibentuk oleh Dewan

Komisaris dan dipimpin oleh salah satu Komisaris Independen perusahaan

tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

yang dilakukan perusahaan.

2) Variabel Dewan Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010 – 2012. Hal ini menunjukkan bahwa adanya Dewan Komisaris

Independen di dalam perusahaan pertambangan merupakan salah satu acuan

perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.
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3) Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010 – 2012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai saham yang dimiliki oleh

institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan institusi

lain kecuali anak perusahaan dan institusi yang memiliki hubungan khusus

tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

yang dilakukan perusahaan.

4) Variabel Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010 – 2012. Hal ini menunjukkan bahwa nilai saham yang dimiliki oleh

manajer perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.

5) Variabel Return On Asset berpengaruh secara signifikan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2012.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan sebuah unit usaha untuk

memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut

merupakan salah satu acuan perusahaan untuk melakukan pengungkapan

tanggung jawab sosialnya.
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6) Variabel Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan

Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Return On Asset secara bersama-

sama berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia periode 2010 – 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Good

Corporate Governance yang diterapkan dan tingkat profitabilitas perusahaan

pertambangan merupakan acuan perusahaan untuk melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis memberikan

saran untuk beberapa pihak sebagai berikut :

1) Bagi pihak manajemen perusahaan, sebaiknya perusahaan terus melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosialnya agar masyarakat sekitar perusahaan

dapat mendukung program yang ingin dijalankan perusahaan.

2) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan sampel seluruh

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar bisa mewakili

seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.

3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel rasio

profitabilitas lainnya seperti Return On Asset, Earning Per Share, dan
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lainnya agar dapat memastikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial.

4) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya ditambahkan peraturan terkini mengenai

besaran persentase dana yang dikeluarkan untuk program tanggung jawab

sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.
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DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Sampel Penelitian

No Perusahaan Pertambangan Go Public
1 PT. Adaro Energy Tbk
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk
3 PT. Bayan Resources Tbk
4 PT. Berau Coal Energy Tbk
5 PT. Darma Henwa Tbk
6 PT. Elnusa Tbk
7 PT. Energi Mega Persada Tbk
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk
9 PT. Harum Energy Tbk

10 PT. Indika Energy Tbk
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk
12 PT. Medco International Energi Tbk
13 PT. Mitra Investindo Tbk
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
15 PT. Petrosea Tbk
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk
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Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS) Tahun 2011
No Nama Perusahaan KE KL PK HM S TP PTJS
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 0 1 1 1 0 0.67
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 1 1 1 0 1 0.83
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 0 1 0 0.67
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 1 1 1 1
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 0 1 1 1 0 0.67
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 0 1 1 0 0 0.5
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83

10 PT. Indika Energy Tbk 0 1 1 1 1 0 0.67
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
13 PT. Mitra Investindo Tbk 1 1 0 0 0 0 0.33
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
15 PT. Petrosea Tbk 1 1 0 1 1 0 0.67
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 0 0 1 1 1 0 0.5

Lampiran II

Data Olahan Peneliti

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS) Tahun 2010
No Nama Perusahaan KE KL PK HM S TP PTJS
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 1 1 1 1 1 1
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 0 1 1 1 0 0.67
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 0 1 0 0.67
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 1 1 1 1
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 0 1 1 1 0 0.67
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 0 1 1 1 0 0.67
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83

10 PT. Indika Energy Tbk 0 0 1 1 1 0 0.5
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
13 PT. Mitra Investindo Tbk 0 1 0 1 1 0 0.5
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
15 PT. Petrosea Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 0 0 1 1 1 0 0.5
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Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (PTJS) Tahun 2012
No Nama Perusahaan KE KL PK HM S TP PTJS
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 1 1 1 0 1 0.83
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 0 1 0 0.67
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 1 1 1 1
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 0 1 1 0 0 0.5
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83

10 PT. Indika Energy Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
13 PT. Mitra Investindo Tbk 0 1 1 1 0 0 0.5
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 1 1 1 0 0.83
15 PT. Petrosea Tbk 1 0 0 1 1 0 0.5
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 0 1 1 1 1 0 0.67

Good Corporate Governance dan Profitabilitas Tahun 2010
No Nama Perusahaan KA DKI KI KM ROA
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 1 1 1 5.40%
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 1 0 1 13.67%
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 1 8.85%
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 0 3.72%
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 0 0.13%
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 1 2%
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 1 1 0 -0.53%
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 1 1 1 0.19%
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 28.27%

10 PT. Indika Energy Tbk 1 1 1 1 6.79%
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 18.73%
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 0 3.87%
13 PT. Mitra Investindo Tbk 1 1 1 1 6.14%
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 0 1 20.14%
15 PT. Petrosea Tbk 1 1 1 0 18.99%
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 1 1 1 0 1.98%
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Good Corporate Governance dan Profitabilitas Tahun 2011
No Nama Perusahaan KA DKI KI KM ROA
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 1 1 1 9.90%
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 1 0 1 12.68%
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 1 13.36%
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 0 7.82%
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 0 -5.92%
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 0 -1%
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 1 1 0 1%
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 1 1 1 15.91%
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 32.50%

10 PT. Indika Energy Tbk 1 1 1 1 6.10%
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 34.60%
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 0 3.45%
13 PT. Mitra Investindo Tbk 1 1 1 1 23.29%
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 0 1 19.75%
15 PT. Petrosea Tbk 1 1 1 0 13.95%
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 1 1 1 0 0.56%

Good Corporate Governance dan Profitabilitas Tahun 2012
No Nama Perusahaan KA DKI KI KM ROA
1 PT. Adaro Energy Tbk 1 1 1 1 5.70%
2 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 1 1 0 1 15.19%
3 PT. Bayan Resources Tbk 1 1 1 1 2.89%
4 PT. Berau Coal Energy Tbk 1 1 1 0 -8.36%
5 PT. Darma Henwa Tbk 1 1 1 0 -9.42%
6 PT. Elnusa Tbk 1 1 1 0 3%
7 PT. Energi Mega Persada Tbk 1 1 1 1 1.33%
8 PT. Garda Tujuh Buana Tbk 1 1 1 1 57.70%
9 PT. Harum Energy Tbk 1 1 1 1 24.40%

10 PT. Indika Energy Tbk 1 1 1 1 3.71%
11 PT. Indo Tambang Raya Megah Tbk 1 1 1 1 28.97%
12 PT. Medco International Energi Tbk 1 1 1 0 0.91%
13 PT. Mitra Investindo Tbk 1 1 1 1 14.87%
14 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 1 1 1 1 23.42%
15 PT. Petrosea Tbk 1 1 1 0 9.27%
16 PT. Ratu Prabu Energi Tbk 1 1 1 0 3.62%
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Lampiran III

Data Outlier

No. Nama Perusahaan Tahun Observasi
1. PT. Adaro Energy Tbk 2011
2. PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk 2010
3. PT. Bayan Resources Tbk 2011
4. PT. Bayan Resources Tbk 2012
5. PT. Energi Mega Persada Tbk 2010
6. PT. Energi Mega Persada Tbk 2011
7. PT. Garda Tujuh Buana Tbk 2010
8. PT. Garda Tujuh Buana Tbk 2011
9. PT. Indika Energy Tbk 2010

10. PT. Indika Energy Tbk 2011
11. PT. Mitra Investindo Tbk 2010
12. PT. Mitra Investindo Tbk 2011
13. PT. Mitra Investindo Tbk 2012
14. PT. Petrosea Tbk 2011
15. PT. Petrosea Tbk 2012
16. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2010
17. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2011
18. PT. Ratu Prabu Energi Tbk 2012

Sumber : Diolah oleh peneliti
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Lampiran IV

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Range Minimum Maximum Sum Mean

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error

PTJS 48 .67 .33 1.00 35.62 .7421 .02255

KA 48 .00 1.00 1.00 48.00 1.0000 .00000

DKI 48 .00 1.00 1.00 48.00 1.0000 .00000

KI 48 1.00 .00 1.00 43.00 .8958 .04456

KM 48 1.00 .00 1.00 29.00 .6042 .07133

ROA 48 .98 -.09 .89 5.83 .1215 .02429

Valid N (listwise) 48

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti

Descriptive Statistics

Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

PTJS .15625 .024 -.598 .343 -.129 .674

KA .00000 .000 . . . .

DKI .00000 .000 . . . .

KI .30871 .095 -2.676 .343 5.383 .674

KM .49420 .244 -.440 .343 -1.887 .674

ROA .16827 .028 2.464 .343 8.757 .674

Valid N (listwise)
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Lampiran V

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

N 30

Normal Parametersa,b Mean .0951213

Std. Deviation .08283479

Most Extreme Differences Absolute .178

Positive .178

Negative -.173

Kolmogorov-Smirnov Z .973

Asymp. Sig. (2-tailed) .300

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran VI

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) 1.016 .112 9.043 .000

KA -.022 .073 -.044 -.306 .763 .960 1.042

DKI -.160 .073 -.316 -2.187 .039 .948 1.055

KI .017 .041 .063 .412 .684 .861 1.162

KM .055 .034 .297 1.617 .119 .587 1.703

ROA -.345 .077 -.758 -4.467 .000 .689 1.451

a. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS  peneliti
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Lampiran VII

Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -.114 .075 -1.523 .141

KA .063 .048 .242 1.304 .204

DKI .037 .049 .140 .753 .459

KI .050 .027 .359 1.838 .079

KM .019 .023 .202 .852 .403

ROA .028 .051 .121 .553 .585

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran VIII

Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .488a .238 .079 .282444 2.106

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJSabc

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran IX

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) .586 .452 1.297 .207

KA -.699 .293 -.433 -2.383 .025 .960 1.042

DKI .176 .295 .109 .595 .557 .948 1.055

KI .121 .163 .142 .738 .468 .861 1.162

KM .022 .137 .036 .157 .877 .587 1.703

ROA -.261 .310 -.181 -.842 .408 .689 1.451

a. Dependent Variable: PTJSabc

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran X

Uji Parsial

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.016 .112 9.043 .000

KA -.022 .073 -.044 -.306 .763

DKI -.160 .073 -.316 -2.187 .039

KI .017 .041 .063 .412 .684

KM .055 .034 .297 1.617 .119

ROA -.345 .077 -.758 -4.467 .000

a. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran XI

Uji Simultan

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression .130 5 .026 5.290 .002a

Residual .118 24 .005

Total .249 29

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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Lampiran XII

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .724a .524 .425 .07024

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, DKI, KA, KM

b. Dependent Variable: PTJS

Sumber : Data olahan output SPSS peneliti
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RRIIWWAAYYAATT HHIIDDUUPP

RRIISSAANNGG CCOONNDDRROO MMUURRTTII

Jakarta, February 16th 1991

Indonesian

Bukit Indah Blok K 4 No. 1 Ciputat, 15414

I N D O N E S I A

Phone number : +6221-741.85.12

Mobile phone : +62-813.1003.36.46

E M A I L : risangcondro@yahoo.co.id

FFOORRMMAALL EEDDUUCCAATTIIOONN
1. 2009 – 2014 Indonesia Banking School, JAKARTA
2. 2006 – 2009 SMAN 46, JAKARTA
3. 2003 – 2006 Mts Pembangunan UIN, JAKARTA

IINNFFOORRMMAALL EEDDUUCCAATTIIOONN
1. 2012 – 2013 English First (Real English)
2. 2011 – 2012 GMU (English for Banking and Toefl)
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3. 2009 – 2010 TBI (English for Business)
4. 2008 - 2009 BTA 70
5. 2007 - 2008 GAMA 88
6. 2004 - 2005 LBPP-LIA

LANGUAGE&SKILL
Language : Indonesia, English

Skill : Word, Excel, Power Point, Internet Outlook Express,
SPSS, internet.

JOB EXPERIENCES
June 2010 : PT. BPR Adil Jaya Artha, Semarang.

Internship Program, Admin of Accounting
Division : Input the data of savings, Deposit,
Verification of debt.

June 2011 : Bank Indonesia, Semarang.

Internship Program : Monetary, Bank
Supervision, Circulation of money and inflation

ORGANIZATIONAL EXPERIENCES
1. Publication Staff of IBS Super Cup 2
2. Security Staff of Best Student 2010
3. Security Staff of Rhythm Night 2011
4. Security Staff of Orientation Period 2011
5. Publication Staff of IBS Super Cup 3
6. Logistic Staff of Indonesia Bright Supersound 2011
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7. Accommodation & Transportation Coordinator of National Banking
Forum 2011

8. Volunteer of Indonesian Youth Conference (IYC) Festival 2011
9. Merchandise Coordinator of Indonesian Youth Conference (IYC)

Forum & Festival 2012
10. Expo Coordinator of Indonesian Youth Conference (IYC) Festival

2013

TRAINING
1. Jan 2010 Participant of Training “Service Excellent”
2. Apr 2010 Participant of Basic Activist Training Program

2010
3. Feb 2011 Participant of Training “Customer Service”
4. Dec 2011 Participant of Training “Basic Treasury” Training
5. Jun 2012 Participant of One Day Workshop “Plan Your

Future”    by OCBC NISP Bank
6. Jan 2013 Participant of Training “Trade Finance”
7. Jun 2013 Participant of Training “Analisis Kredit”
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