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ABSTRACT 

 

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of R&D intensity and 
profitability affect the corporate social responsibility (CSR) in companies listed in LQ45 
index on Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method, the populations of 
this research are 8 companies listed in LQ45 index from 2008 until 2011. Based on the 
results of testing performed with T-test variable R&D intensity and return on asset are 
influential variables significantly to corporate social responsibility (CSR). Whereas on the 
basis of simultaneous test (test F) R&D intensity and profitability have an impact on 
corporate social responsibility (CSR). The magnitude (R2) on 8 companies in LQ45 is 
0.565619. This shows that the great influence of the independent variable i.e. R&D intensity 
and profitability of the dependent variable corporate social responsibility (CSR) that can be 
explained by the model equation is equal to 56,56% of 43,44% and the rest are influenced 
by other factors outside research. 

Keywords: R&D intensity, profitability, and corporate social responsibility 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu mengenai tanggung jawab sosial atau yang disebut juga dengan CSR 

(Corporate Social Responsibility) telah ada sejak lama. Dewasa ini banyak 

perusahaan yang telah melakukan pengungkapan dalam kegiatan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi 

global yang menuntut perusahaan–perusahaan untuk melakukan pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan tidak hanya mementingkan 

kepentingan perusahaan saja namun juga turut serta ikut dalam memperhatikan 

dan mensejahterakan masyarakat di sekeliling perusahaan tersebut dan para 

pemegang saham perusahaan.  

Pemikiran yang melandasi Corporate Social Responsibility yang sering 

dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai 

kewajiban-kewajiban ekonomi dan  legal yang artinya kepada pemegang saham 

atau (shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholder) termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau 

customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan 

juga kompetitor (Anwar, 2010). Perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 

merupakan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas perdagangan yang tinggi 

dan tingkat kapitalisasi pasar yang tinggi, oleh karena itu indeks tersebut menarik 

untuk melihat gambaran pertanggung jawaban sosial pada perusahaan di 
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Indonesia. Elkington (1997) dalam Hadi (2011) mengatakan bahwa jika 

keberlanjutan perusahaan ingin terjaga, maka perusahaan perlu menerapkan aspek 

triple bottom line yang memperhatikan 3P, yaitu tidak hanya mengejar profit saja 

namun perusahan perlu memperhatikan aspek kontribusi positif pada masyarakat 

(people), dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sudah menjadi fakta 

bagaimana resistensi masyarakat sekitar, di berbagai tempat dan waktu muncul ke 

permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan aspek-aspek 

sosial, ekonomi dan lingkungan hidupnya (Anwar, 2010). Adanya dorongan-

dorongan bagi perusahaan untuk menerapkan CSR menurut Nurkhin (2009) 

menyebabkan perusahaan menggunakan konsep CSR ini sebagai kunci untuk 

mendapatkan legitimasi masyarakat. Jika perusahaan telah mendapatkan 

legitimasi masyarakat, maka perusahaan tidak akan perlu khawatir dengan 

keberlanjutan perusahaan dikarenakan perusahaan akan berlanjut apabila 

memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Sejalan dengan 

perkembangan tersebut, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang 

atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Menurut Budimanta, Prasetijo, dan Rudito (2008) 

ketentuan CSR ini dibuat oleh pihak regulator dimaksudkan untuk mendukung 

terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, serta budaya setempat sehingga perusahaan tidak hanya 

melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran demi mengejar 
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profit saja tetapi juga tidak mengabaikan pertanggungjawaban sosialnya. Namun 

demikian untuk melakukan CSR tersebut membutuhkan dana yang tidaklah 

sedikit. 

Biaya CSR ini terkadang menjadi masalah bagi perusahaan, dimana beban 

biaya untuk melakukan CSR tersebut dapat mengurangi pendapatan dari 

perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Giannarakis dan Theotokas 

(2011) yang menyatakan bahwa CSR dianggap sebagai ancaman terhadap 

kelangsungan perusahaan karena adanya tambahan biaya CSR tersebut. Dengan 

konsekuensi logis yaitu, pelaksanaan CSR dapat mengganggu profitabilitas 

perusahaan. Namun Pentingnya profitabilitas disebutkan juga oleh Heinze (1996) 

dalam Anwar (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor 

yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk 

mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Nurkhin 

(2009) menyatakan oleh karena itu, perusahaan haruslah dalam tingkat 

profitabilitas yang tinggi untuk memberikan keluwesan manajemen dalam 

melakukan  pengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang hendak melakukan 

CSR akan lebih mempertimbangkan keputusannya yang dilihat terlebih dahulu 

adalah dari segi profitablitas perusahaannya. 

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa jumlah perusahaan 

yang melakukan pengungkapan informasi pertanggung jawaban sosial dalam 

laporan tahunan semakin bertambah. Banyak perusahaan yang telah menyadari 

pentingnya menerapkan program CSR sebagai bagian dari strategi bisnisnya. 

Berbagai variabel faktor-faktor yang mempengaruhi CSR suatu perusahaan 

seperti kepemilikan manajemen, kepemilikan asing, kepemilikan institusional, 
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regulasi pemerintah dan Corporate Governance telah banyak diteliti dengan hasil 

yang beragam. 

Namun demikian, variabel R&D (Research and Development) atau yang 

disebut dengan penelitian dan pengembangan juga memiliki hubungan dengan 

tanggung jawab sosial sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Padgett dan 

Galán (2010). Penelitian dan pengembangan merupakan sebuah kegiatan dimana 

perusahaan melakukan penelitian sehingga menemukan pengetahuan yang baru 

mengenai proses penciptaan produk dan layanannya. Kemudian pengetahuan baru 

mengenai produk dan layanan tersebut di implementasikan dalam penciptaan 

produk baru yang memenuhi kriteria yang diingikan oleh kebutuhan pasar. Untuk 

menciptakan produk baru yang berkualitas, maka perusahaan akan 

memperhatikan dampak buruk yang dapat dihasilkan dari produk tersebut. Oleh 

karena itu R&D dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat melakukan 

pengujian dan meminimalisasikan dampak buruk yang dapat dihasilkan dari 

produk baru yang akan diciptakan sehingga produk tersebut memiliki unsur–unsur 

yang memperhatikan lingkungan dan sosial. Sesuai dengan pernyataan 

McWilliams dan Siegel (2001) dalam Padgett dan Galán (2010) dimana 

perusahaan dapat memberikan unsur CSR pada produknya dengan menciptakan 

produk dengan proses produksi yang ramah lingkungan seperti contoh buah yang 

dimana tidak menggunakan pestisida dan menggunakan pupuk organik. Dengan 

itu, alasan yang mendasari hubungan R&D dalam mempangaruhi CSR adalah 

dikarenakan produk yang tidak lepas dengan memperhatikan faktor lingkungan 

dan sosial. Sehingga proses diciptakannya produk melalui R&D tidak saja 

berorientasi profit, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. 
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Dengan ini proses R&D yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial sejalan 

dengan prinsip CSR. 

R&D merupakan salah satu variabel yang memiliki pengaruh pada CSR. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hull dan Roternberg (2008) 

menunjukan hasil adanya hubungan R&D dengan CSR ketika melakukan 

penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. selain itu juga 

penelitian yang dilakukan oleh Padgett dan Galán (2010) yang meneliti langsung 

pengaruh R&D terhadap CSR. Dengan hasil empiris bahwa terdapat pengaruh 

positif antara intensitas R&D terhadap CSR. Oleh karena itu penelitian ini 

menarik dilakukan untuk mengetahui pengaruh tingkat intensitas R&D terhadap 

CSR pada perusahaan di Indonesia, dikarenakan karakter perusahaan di setiap 

negara berbeda-beda. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kartadjumena, Hadi, dan 

Budiana (2010) yang mengukur tingkat profitabilitas dengan menggunakan EPS, 

maka pada penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA), sebagai proksi 

profitabilitas. Alasan digunakannya ROA dikarenakan menurut Timbul (2011) 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Sehingga dengan semakin besar ROA menunjukan keuntungan yang 

dihasilkan oleh perusahaan dari aktiva yang dimilikinya semakin baik. Kaitannya 

ROA dengan CSR adalah maka jika ROA perusahaan yang tinggi menyebabkan 
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profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan semakin tinggi sehingga 

perusahaan dapat dengan leluasa dalam melakukan CSR. 

Alasan digunakannya variabel intensitas R&D ini karena R&D memiliki 

hubungan erat dengan laba. Jika tujuan perusahaan adalah mengoptimalkan laba 

dalam jangka panjang, maka diperlukan perencanaan R&D dalam strategi 

perusahaan. Seperti diungkapkan oleh Padgett dan Galán (2010) variabel R&D 

perlu disertakan dalam model penelitian bagi mereka yang ingin meneliti 

hubungan kinerja keuangan dan CSR. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti 

tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Intensitas R&D dan Profitabilitas 

terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) Studi Empiris: Perusahaan yang Termasuk Dalam Indeks 

LQ45 Di BEI Periode: 2008 - 2011 ” 

 

1.2  Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil pengujian secara 

empiris  untuk melihat pengungkapan tanggung jawab perusahaan yang di lihat 

dari pengaruh intensitas R&D dan profitabilitas dari perusahaan. Dimana 

perusahaan dalam mengeluarkan produknya diminta untuk tidak hanya 

memperhatikan aspek ekonomi saja namun juga memperhatikan aspek sosial 

dan lingkungan, sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan  memiliki 

unsur tanggung jawab sosial. Oleh karena itu R&D dilakukan, bertujuan agar 

perusahaan dapat melakukan pengujian dan meminimalisasikan dampak buruk 

yang dapat dihasilkan dari produk baru yang akan diciptakan tersebut. Selain 
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itu profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang memberikan kebebasan 

dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggung 

jawaban sosial kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan haruslah 

dalam tingkat profitabilitas yang tinggi untuk memberikan keluwesan 

manajemen dalam mengungkapkan CSR. 

 

1.2.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka peneliti menemukan 

masalah penelitian yaitu, Apakah Intensitas R&D berpengaruh terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)? Apakah profitabilitas berpengaruh 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)? 

 

1.2.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, pembahasan masalah akan 

dibatasi hanya pada pengungkapan tanggung jawab pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 - 

2011. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang meneliti 

perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur maka dalam penelitian 

ini peneliti meneliti pada perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ45 

yaitu perusahaan  yang memiliki tingkat transaksi dan kapitalisasi yang tinggi 

dan tidak hanya dari industri manufaktur saja namun juga termasuk 

diantaranya industri telekomunikasi, otomotif, keuangan, barang konsumen, 

dan pertambangan   dengan  melihat dari pengaruh intensitas R&D dan 

profitabilitas dari perusahaan. Peneliti melakukan penelitian pada intensitas 
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R&D dengan melihat seberapa besar perusahaan mengeluarkan biaya untuk 

melakukan R&D dan pada profitabilitas dilihat berdasarkan seberapa besar 

profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh intensitas R&D terhadap 

tanggung jawab sosial perusahan (CSR) pada perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 di BEI. 

2. Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 di BEI 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dalam penelitian diatas adalah: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

pengujian terhadap konsep atau teori CSR dan pengungkapannya serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya dan berguna untuk 

menambah wawasan. 

2. Bagi investor, Manajemen maupun pelaku bisnis lainnya, penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan, khususnya 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan keputusan 

sehubungan dengan penerapan CSR dalam perusahaan dan pengungkapannya 
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dalam laporan tahunan perusahaan dan bagi investor dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam melakukan investasi. 

3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan masukan dan motivasi bagi 

perusahaan tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan serta  dapat dijadikan referensi untuk melakukan pertimbangan 

dan pendorong dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan untuk lebih 

meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang ditulis 

secara sistematis dan setiap bab terdapat sub – sub bab, berikut adalah sistematika 

penulisan: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian awal dalam penulisan ini yang  berisikan 

tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang melandasi penelitian ini yang 

digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan 

yang ada, penelitian terdahulu serta hipotesis penelitian. 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, 

populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai hasil dari analisis data serta 

pembahasannya 

5. BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil 

penelitian serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

2.1.1.1 Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan memiliki definisi yang 

beragam, Menurut Griffin (2007) tanggung jawab sosial adalah usaha suatu 

perusahaan menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu 

dalam lingkungannya, yang meliputi konsumen, investor,  karyawan, supplier, 

dan komunitas lokal. Johnson (2006), Holme dan Watts (2006) dalam Hadi 

(2011) mendefinisikan bahwa tanggung jawab sosial adalah bagaimana cara 

mengelola perusahaan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang 

berorientasi positif pada masyarakat dan lingkungan sehingga keberlanjutan 

perusahaan dapat terjamin. 

Menurut Darwin (2008) dalam Nurkhin (2009) tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah komitmen perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

yang secara berkelanjutan. 

Meski tanggung jawab sosial perusahaan memiliki banyak definisi, namun 

inti dari kegiatan tersebut adalah bagaimana perusahaan melakukan kegiatan 

ekonomi secara berkelanjutan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi saja 

namun juga memperhatikan aspek sosial, dan lingkungan yang berorientasi 

pada stakeholder sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. 
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2.1.1.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial  sudah diatur dalam 

undang-undang yaitu dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) 

Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun 

2007, yakni: 

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. UU tersebut menunjukan perhatian 

pemerintah terhadap CSR. Setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak 

di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Dengan demikian, diharapkan 

setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang 

saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai 

tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan. 
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2.1.2 Research and Development 

Dalam PSAK no. 19 revisi tahun 2010  riset diartikan dengan penelitian 

yang orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh 

pengetahuan dan pemahaman teknis atau ilmiah yang baru sedangkan 

pengembangan adalah penerapan temuan riset atau pengetahuan lainnya pada 

suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, 

sistem, atau jasa yang sifatnya baru atau yang mengalami perbaikan yang 

substansial, sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian.  Jadi, 

R&D dapat diartikan sebagai penelitian dengan tujuan untuk menciptakan 

sebuah produk yang baru dengan cara memperbaiki produk yang ada dan 

menemukan pengetahuan baru yang dapat bermanfaat dimasa depan. 

Menurut Padgett dan Galán (2010) Dengan investasi R&D, perusahaan 

telah mendapatkan salah satu cara dalam mencapai keunggulan kompetitif 

yang dapat digunakan sebagai mekanisme untuk diferensiasi produk. Sehingga 

dengan melakukan R&D maka produk yang memperhatikan aspek ekonomi 

dan sosial dapat digunakan sebagai cara memperoleh diferensiasi produk 

sehingga produk tersebut memperoleh keunggulan kompetitif.  

 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Untuk dapat mengetahui perkembangan finansial suatu perusahaan, perlu 

mengadakan analisa atau interprestasi terhadap data finansial dari perusahaan 

bersangkutan, dimana data finansial itu dapat diperoleh didalam laporan 

keuangan.  
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Laporan Keuangan dibuat agar dapat digunakan suatu kegunaan yang 

penting yaitu memberikan informasi pada perusahaan mengenai ekonomi 

perusahaan kepada pihak-pihak yang menggunakannya dan dalam 

menganalisis kesehatan ekonomi perusahaan. Menurut Subramanyam (2009) : 

“ Hasil dari menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan yang 

berupa angka maupun persentase yang dapat dibandingkan dengan periode 

sebelumnya maupun dengan industry sejenis dan harus dapat menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi perusahaan”. Analisa Laporan 

Keuangan menyangkut pemeriksaaan keterkaitan angka–angka dalam laporan 

keuangan dan trend angka–angka dalam beberapa periode, satu tujuan dari 

analisis laporan keuangan menggunakan kinerja perusahaan yang lalu untuk 

memperkirakan bagaimana akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Menurut Keown (2011) : “Rasio keuangan adalah alat yang digunakan 

untuk menganalisis kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kita 

menghitung berbagai rasio karena dengan cara ini kita bisa mendapat 

perbandingan yang mungkin akan berguna daripada berbagai angka 

mentahnya sendiri”. 

Meskipun analisis rasio mampu memberikan informasi yang bermanfaat 

sehubungan dengan keadaan operasi dan kondisi keuangan perusahaan, 

terdapat juga unsur keterbatasan informasi yang membutuhkan kehati-hatian 

dalam mempertimbangkan masalah yang terdapat dalam perusahaan tersebut. 

Menurut Keown (2011) : Rasio Keuangan setidaknya dapat memberikan 

jawaban atas empat pertanyaan yaitu : 

1. Bagaimana likuiditas perusahaan 
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2. Apakah Manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas aktiva 

3. Bagaimana memperoleh modal perusahaan 

4. Apakah pemegang saham biasa mendapatkan tingkat 

pengembalian yang cukup 

Rasio keuangan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk umum yang sering 

dipergunakan yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas, Rasio 

Perputaran/efisiensi, dan Rasio Nilai Pasar. (Subramanyam, 2009) 

1. Rasio Likuiditas 

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban financial jangka pendek 

yang berupa hutang-hutang jangka pendek, rasio ini antara lain 

adalah rasio lancar, rasio cepat dan rasio lambat. 

2. Rasio Solvabilitas 

Rasio ini disebut juga rasio leverage yaitu mengukur perbandingan 

dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam 

dari kreditur. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya yang 

berupa hutang-hutang jangka pendek. Rasio ini antara lain adalah 

rasio hutang terhadap ekuitas dan rasio hutang terhadap total aktiva 

3. Rasio Profitabilitas 

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu 

perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang mengahasilkan laba tersebut. Yang termasuk 
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dalam rasio ini adalah margin laba kotor, margin laba bersih, ROE, 

dan ROA. 

4. Rasio Perputaran/Efisiensi 

Rasio perputaran digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan mengelola asset-assetnya 

sehingga memberikan aliran kas masuk bagi perusahaan. Rasio ini 

antara lain adalah rasio perputaran aktiva, rasio perputaran piutang 

usaha dan rasio perputaran persediaan. 

5. Rasio Nilai Pasar 

Rasio yang mengukur harga pasar relative terhadap nilai buku 

perusahaan. Rasio ini antara lain adalah Price earning ratio, dividen 

payout ratio dan price to book value. 

 Dari penjelasan diatas penulis hanya menguji 1 alat ukur, yaitu hanya 

menggunakan profitabilitas karena rasio profitabilitas  berhubungan erat 

ketika suatu perusahaan hendak melakukan tanggung jawab sosial. 

 

2.1.4 LQ45 

Indeks Saham LQ45 Empat puluh lima saham blue chip dan likuid disebut 

indeks pasar saham LQ45. Indeks LQ45 di Indonesia pertama kali diluncurkan 

pada 24 Februari 1997 yang terdiri dari 45 perusahaan yang memiliki kriteria 

sebagai berikut (www.idx.co.id): 

1. Termasuk di atas 60 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 

12 bulan terakhir 
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2. Termasuk di atas 60 perusahaan tersebut, 45 perusahaan dipilih dengan 

nilai transaksi tertinggi dan kapitalisasi tertinggi di pasar reguler dalam 12 

bulan terakhir 

3. Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia setidaknya 3 bulan 

4. Memiliki kondisi keuangan yang baik, prospek pertumbuhan, dan 

tingginya nilai transaksi dan frekuensi.  

Saham-saham yang termasuk didalam LQ45 mengacu pada dua variabel 

yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Indeks ini terus dipantau 

dan setiap 6 bulan dan akan diadakan review (awal Februari dan Agustus). 

Apabila ada saham yang sudah tidak masuk kriteria maka akan diganti dengan 

saham lain yang memenuhi syarat. Pemilihan saham-saham LQ45 harus 

wajar, oleh karena itu BEI mempunyai komite penasehat yang terdiri dari para 

ahli di BAPEPAM, Universitas, dan Profesional di bidang pasar modal. 

 

2.1.5 Intensitas R&D dan CSR 

R&D berguna bagi perusahaan agar perusahaan dapat tetap bertahan dan 

bersaing dalam perubahaan industri. Oleh karena itu banyak perusahaan 

mengalokasikan dananya yang cukup besar untuk melakukan R&D yang 

bertujuan untuk menciptakan produk atau proses baru, memperbaiki produk 

yang ada dan menemukan pengetahuan baru yang berguna dimasa depan. 

Penelitian dilakukan oleh perusahaan bertujuan untuk memperoleh 

competitive advantage. Pengembangan produk dilakukan bertujuan agar dari 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki nilai sustained 

competitive advantage. Namun, untuk mempertahankan competitive 
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advantage tersebut perusahaan perlu memperhatikan aspek lingkungan dan 

sosial sebagai pembeda antara kompetitor lainnya. Padgett dan Galán (2010) 

mengatakan bahwa CSR dapat dipandang sebagai jenis investasi yang 

digunakan sebagai mekanisme untuk melakukan diferensiasi produk, dimana 

CSR dapat dilihat dalam konteks sumber daya, sehingga kebijakan CSR dapat 

membantu untuk meningkatkan proses dalam mengembangkan produk dan 

layanan, sehingga output tersebut memiliki unsur karakteristik dan kebijakan 

CSR yang akan berdampak langsung terhadap produk perusahaan. 

Dengan pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan perusahaan 

melakukan R&D dan akan menerapkan kebijakan CSR melalui diferensiasi 

produk sehingga konsep CSR akan berdampak langsung pada produk 

perusahaan. 

 

2.1.6 Profitabilitas dan CSR 

Hubungan antara profitabilitas dan CSR didasari oleh dampak negatif hasil 

dari kegiatan operasional perusahaan dan perusahaan diminta untuk 

melakukan tanggung jawab sosial. Menurut Kartadjumena ( 2011) Perusahaan 

yang hanya memaksimalkan profit untuk kepentingan shareholder 

menyebabkan adanya tuntutan untuk memperhatikan masyarakat yang juga 

menanggung beban dampak negatif perusahaan. sehingga setiap perusahaan 

yang memiliki pertumbuhan profit yang tinggi sudah seharusnya juga 

memperhatikan tanggung jawab sosial. Selain itu profitabilitas adalah kinerja 

yang berkaitan erat secara langsung dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

seperti yang diungkapkan oleh Heinze (1996) dalam Anwar (2010) yang 
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menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor penting yang memberikan 

kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan 

pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. 

Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan, dalam hal ini 

profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Belkaoui 

dan Karpik (1989), dalam Sembiring (2005), paling baik diekspresikan dengan 

pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama 

dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan 

memperoleh laba. 

 

2.1.7 Teori Resource-Based View (RBV) 

Teori ini menjelaskan pengaruh intensitas R&D terhadap CSR. David 

(2008) menyatakan bahwa tujuan dari RBV ialah untuk memperoleh sustained 

competitive advantage, yaitu dengan penggunaan dan pengembangan sumber 

daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan kompetitif. Agar sumber 

daya perusahaan memiliki nilai keuntungan kompetitif yang berkelanjutan 

maka suatu sumber daya harus bernilai dengan memiliki 3 kriteria yaitu, sulit 

ditiru, langka,  dan tidak mudah digantikan sehingga perusahaan memiliki 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Russo dan Fouts (1997) dalam 

Padgett dan Galán (2010)  menjelaskan teori Resource-Based View (RBV) 

yang melandasi analisis intensitas R&D dan CSR karena secara eksplisit 

mengakui pentingnya sumber daya tak berwujud seperti reputasi, budaya 

perusahaan dan teknologi. 
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Dengan demikian, berdasarkan teori RBV tersebut  maka perusahaan 

dengan aset yang langka, bernilai, dan sulit ditiru akan memiliki keuntungan 

kompetitif yang berkelanjutan. Sehingga, supaya  perusahaan memperoleh 

competitive advantage dari sumber dayanya tersebut maka perusahaan perlu 

melakukan R&D, agar produk yang akan dihasilkan perusahaan memiliki nilai 

yang lebih daripada produk kompetitornya dalam jangka waktu yang lebih 

panjang. 

Hull dan Rothenberg (2008) berpendapat bahwa CSR merupakan strategi 

yang digunakan untuk membedakan perusahaan dengan kompetitor sehingga 

perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Padgett dan Galán 

(2010) menjelaskan cara perusahaan membedakan dengan kompetitor dengan 

memperoleh keunggulan kompetitif ialah melalui diferensiasi produk. 

Dengan ini maka kebijakan dalam CSR akan membantu dalam proses 

pengembangan produk, dimana dalam produk tersebut terdapat unsur 

kebijakan dan karakteristik dari CSR dan berdampak terhadap produk 

perusahaan. Dengan R&D, perusahaan dapat melakukan pengembangan 

produk agar produk perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif.  

 

2.1.8 Teori Maslow 

Teori Maslow atau yang disebut dengan teori kebutuhan menggambarkan 

tingkat kebutuhan yang diungkapkan oleh Abraham H. Maslow. Richard 

(2005) Teori Hierarki kebutuhan menggambarkan bahwa manusia dimotivasi 

oleh berbagai kebutuhan dan kebutuhan tersebut diurutkan dalam urutan 

hierarkis. Teori ini dapat menjelaskan keterkaitan antara profitabilitas dengan 
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tanggung jawab sosial perusahaan. Abraham Maslow menurut Hasibuan 

dalam Wiangga (2007) menyatakan bahwa seseorang bekerja atau berperilaku 

disebabkan adanya dorongan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. 

Inti teori Maslow ialah bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam suatu 

hirarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisikologis dan 

tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri (self-actualization 

needs). 

Tuzzolino dan Armandi (1981) dengan menjelaskan tanggung jawab sosial 

perusahaan berdasarkan kerangka hierarki kebutuhan. Tingkatan kebutuhan 

organisasi menurut teori maslow terdiri atas lima hal, yakni Physiological, 

Safety, Affiliative, Esteem, Self-actualization. Kebutuhan akan profit berada 

pada tingkatan Physiological sedangkan tanggung jawab sosial perusahaan 

terletak pada tingkatan Self-actualization. Tuzzolino dan Armandi (1981) juga 

mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, maka perusahaan 

harus memenuhi kebutuhan tingkat bawah (profit) sebelum mencoba 

melakukan kebutuhan pada tingkat self-actualizing (kebutuhan sosial). 

Dengan penjelasan diatas tersebut maka profitabilitas merupakan 

kebutuhan dasar bagi perusahaan agar dapat melanjutkan ke tingkat kebutuhan 

selanjutnya. Sehingga ketika kebutuhan akan profit telah terpenuhi maka 

perusahaan akan maju ke tingakatan selanjutnya yaitu hingga kebutuhan 

tanggung jawab sosial. 

   Keterkaitan profit dengan CSR berdasarkan teori maslow juga 

diungkapkan Kartadjumena (2011), yakni saat perusahaan mencapai profit 

yang tinggi, perusahaan dianggap telah mengembangkan kebutuhan dasar 
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(profit) sehingga perusahaan akan melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan 

sosial dan kebutuhan akan penghargaan. 

 

2.1.9 Teori Agensi 

Teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu 

pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melakukan suatu jasa dan, 

dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang tersebut untuk membuat 

keputusan kepada agen tersebut (Govindarajan, 2009). Yang dimaksud dengan 

prinsipal adalah pemegang saham atau investor sedangkan yang dimaksud 

agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Teori agensi 

mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan mereka 

sendiri. Agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari mereka 

sendiri seperti kompensasi uang saja, namun juga seperti waktu luang, kondisi 

kerja yang menarik, dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan prinsipal hanya 

tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka 

yang diinvestasikan pada perusahaan tersebut (Govindarajan, 2009). Jensen 

dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi 

(agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak antara 

pemilik sumber daya ekonomis dan manajer yang mengurus penggunaan dan 

pengendalian sumber daya tersebut. Hubungan keagenan ini mengakibatkan 

dua permasalahan yaitu: (a) terjadinya informasi asimetris (information 

asymmetry), dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak 

informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarya dan posisi operasi entitas 

dari pemilik; dan (b) terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) 
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akibat ketidak samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. 

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini 

menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh 

principal maupun agent. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya 

keagenan ini menjadi monitoring cost, bonding cost dan residual loss. 

Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk 

memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol 

perilaku agen. Bonding cost merupakan biaya yang ditangung oleh agent 

untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent 

akan bertindak untuk kepentingan principal. Selanjutnya residual loss 

merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran principal 

sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent dan keputusan principal. 

 

2.1.10 Teori Legitimasi 

Teori legitimasi dapat menjadi satu faktor strategis untuk perusahaan 

dalam mengembangkan perusahaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai 

strategi perusahaan dalam memposisikan diri di tengah lingkungan 

masyarakat. Menurut O’Donovan (2002) dalam Hadi (2011) legitimasi suatu 

organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada 

perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Dengan 

demikian legitimasi merupakan suatu manfaat bagi perusahaan untuk bertahan 

hidup (going concern).  
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Hal ini menunjukan adanya kaitan antara teori legitimasi dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakaan upaya perusahaan dalam memperoleh legitimasi dari 

masyarakat, yang dimana legitimasi tersebut membantu perusahaan ketika 

perusahaan dalam keadaan yang tidak diinginkan sehingga reputasi 

perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Pengarang dan 
Tahun Publikasi 

Tujuan    Penelitian Variabel yang 
Digunakan 

Hasil    Penelitian 

 

Waldman    
(2004) 

 

Meneliti seberapa 
besar peran CEO 
dalam menentukan 
sejauh mana 
perusahaan mereka 
terlibat dalam 
melakukan CSR 

Peran CEO 
terhadap CSR 

Terdapat pengaruh signifikan 
antara intensitas R&D dan CSR 

 

Hull dan  
Rothenberg 

(2008) 

Menguji pengaruh 
kinerja sosial 
terhadap kinerja 
keuangan 

Kinerja sosial 
terhadap 
kinerja 
keuangan 

Inovasi berpengaruh signifikan 
pada kinerja sosial dan kinerja 
keuangan 

 

Padgett dan 
Galán (2010) 

 

 

Menguji pengaruh 
intensitas R&D 
terhadap CSR 

 

 

 

Research       
and 
Development, 
Profitabilitas 

 

 

Intensitas R&D dan profitabilitas 
berpengaruh signifikan terhadap 
CSR 
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Pengarang dan 
Tahun Publikasi 

 

Tujuan    Penelitian 

 

Variabel yang 
Digunakan 

 

Hasil    Penelitian 

 

 

Sembiring (2005) 

Meneliti faktor – 
faktor yang 
mempengaruhi 
pengungkapan CSR 
pada perusahaan di 
Indonesia 

Profitabilitas, 
ukuran dewan 
komisaris, dan 
leverage 

Leverage dan profitabilitas tidak 
berpengaruh secara signifikan 
terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial 

 

 

Anggraini (2006) 

Meneliti faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pengungkapan 
informasi sosial 
dalam laporan 
keuangan tahunan 

Kepemilikan 
manajemen, 
leverage, 
ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas 

Tidak berpengaruhnya ukuran 
perusahaan, leverage, dan 
profitabilitas terhadap informasi 
sosial 

 

 

Nurkhin (2009) 

Meneliti pengaruh 
corporate 
governance dan 
profitabilitas 
terhadap 
pengungkapan CSR 

Kepemilikan 
institusional, 
komposisi 
dewan 
komisaris 
independen, 
dan 
profitabilitas 

Komposisi dewan komisaris dan 
profitabilitas terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan tanggung jawab 

       
Kartadjumena, 

Hadi, dan 
Budiana (2011) 

Meneliti hubungan 
profit dan tingkat 
pengungkapan CSR 

Profit 

 

Profit berpengaruh signifikan 
terhadap CSR 

Sumber: Peneliti 

2.3 Rerangka Pemikiran 

Strategi dengan melakukan investasi dalam melakukan R&D bertujuan 

untuk memperoleh keuntungan kompetitif. McWilliams dan Siegel (2001) dalam  

Padgett dan Galán (2010) menyatakan bahwa untuk memperoleh competitive 
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advantage dapat dilakukannya dengan strategi yang berbeda yaitu melakukan 

investasi dalam R&D yang memasukan konsep CSR. Dengan R&D tersebut maka 

inovasi atas sebuah produk dapat terjadi dengan memasukan konsep CSR 

sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Dengan demikian, CSR 

merupakan strategi perusahaan yang dapat digunakan untuk membedakan dengan 

perusahaan pesaing lain sehingga perusahaan akan memperoleh keunggulan 

kompetitif (Hull dan Rothenberg, 2008). 

Dengan demikian, semakin besar investasi dalam R&D maka aktivitas 

inovasi produk yang berhubungan dengan CSR akan semakin meningkat. Sejalan 

dengan McWilliams dan Siegel (2001) bahwa intensitas R&D berhubungan 

dengan CSR karena terkait dengan inovasi produk yang ramah lingkungan. 

Profitabilitas merupakan salah faktor penentu dalam suatu perusahaan 

dalam melakukan CSR. Seperti yang diungkapkan oleh oleh Heinze (1996) dalam 

Anwar (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang 

memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk 

mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Oleh 

karena itu, perusahaan haruslah dalam tingkat profitabilitas yang tinggi untuk 

memberikan keluwesan manajemen dalam mengungkapkan CSR berdasarkan 

pendapat Nurkhin (2009). Sehingga perusahaan yang hendak melakukan CSR 

akan lebih mempertimbangkan keputusannya yang dilihat terlebih dahulu adalah 

dari segi profitablitas perusahaannya. Sehingga semakin besarnya tingkat 

profitabilitas perusahaan maka semakin besar pula tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan. 
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Pada penelitian ini, digunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan 

yang dilihat dari total penjualan perusahaan. Alasan digunakan kontrol variabel  

tersebut dikarenakan terdapat hubungan antara ukuran perusahaan dengan 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis 

 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua 

variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji 

(Sekaran, 2009). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

 

 

                    
Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 

(CSR) 

                     
Intesitas R&D 

Profitabilitas 

 

 
Return On 

Asset 
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2.4.1 Intensitas Research and Development (R&D) dengan CSR 

R&D merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk 

memperoleh kesuksesan yaitu dengan memperoleh keuntungan kompetitif 

melalui diferensiasi produk, McWilliams dan Siegel (2001) menyatakan 

bahwa R&D merupakan penggunaan strategi yang berbeda dalam 

memperoleh keunggulan kompetitif dengan menggunakan konsep CSR. R&D 

mengarahkan terjadinya inovasi, yang kemudian menjadikan perusahaan 

mempunyai keunggulan kompetitif dalam industrinya dengan menghasilkan 

produk yang memasukkan unsur CSR.  

Padgett dan Galan (2010) mengungkapkan kebijakan CSR akan membantu 

meningkatkan proses pengembangan dan pelayanan produk sehingga 

kebijakan CSR akan langsung berdampak pada produk perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka apakah perusahaan melakukan R&D 

maka aktivitas inovasi produk yang berhubungan dengan CSR akan semakin 

meningkat atau tidak. 

 

H1 : Intensitas Research and Development (R&D) berpengaruh signifikan 

   terhadap Tanggung jawab Sosial    Perusahaan (CSR) 

 

2.4.2 Profitabiltias dengan CSR 

Profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan 

mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

mengahasilkan laba tersebut (Subramanyam, 2009). 
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ROA merupakan salah satu bentuk rasio dalam perhitungan profitabilitas 

perusahaan. Dengan ROA kita dapat melihat seberapa besar  keuntungan 

perusahaan dari penggunaan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan yaitu 

dengan cara  pendapatan bersih setelah pajak yang dihasilkan oleh perusahaan 

dibagi dengan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Timbul (2011) 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi 

perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya. Sehingga dengan semakin besar ROA menunjukan 

keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dari aktiva yang dimilikinya 

semakin baik. Kaitannya ROA dengan CSR apakah ROA perusahaan yang 

tinggi menyebabkan profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan semakin 

tinggi sehingga perusahaan dapat dengan leluasa dalam melakukan CSR. 

 

H2 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Tanggung 

   jawab Sosial Perusahaan (CSR) 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Intensitas..., Moch Bagus Prakoso, Ak.-IBS, 2012



30 

 

BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan yang  

termasuk dalam kategori indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebagai populasi dan menggunakan teknik sampling purposive sampling dalam 

menganalisis data. Pertimbangan yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam  

indeks LQ45 pada tahun 2008 sampai dengan 2011 

2. Perusahaan yang mengeluarkan annual report pada tahun  2008 sampai 

2011 

3. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam 

indeks LQ45 yang melakukan pelaporan tanggung jawab sosial dan 

pengeluaran R&D pada perusahaannya secara konsisten selama tahun 

penelitian tersebut. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Berdasarkan batasan penelitian yang disebutkan, maka sampel perusahaan 

yang  diperoleh adalah sebanyak 8 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 

yang terdaftar di BEI yang sesuai dengan kriteria. 
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3.3 Jenis Data Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data 

yang berbentuk angka (sumber) dan data yang digunakan adalah data sekunder, 

yaitu data atau informasi yang telah diolah dan diperoleh dari annual report 

perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai dengan 2011, melalui situs 

www.idx.com dan ringkasan kinerja perusahaan yang diperoleh dari ICMD ( 

Indonesia Capital Market Directory). 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakuan dengan cara 

mendokumentasi data sekunder yang diperlukan berupa laporan-laporan keuangan 

dan ringkasan kinerja yang dipublikasi oleh BEI. Data yang diperoleh berupa data 

time series dan data cross section. Data time series merupakan sekumpulan data 

dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa interval waktu tertentu 

misal dalam waktu tahunan. Sedangkan cross section merupakan sekumpulan data 

untuk meneliti suatu fenomena tertentu dalam satu kurun waktu. 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen yang dengan kata lain adalah 

variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor berlaku dalam 

penelitian dengan melakukan analisa variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen tersebut sehingga mungkin untuk menemukan jawaban atau solusi atas 
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masalah (Sekaran, 2009).  Sedangkan variabel independen atau variabel bebas, 

merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Sekaran, 2009).   

1. Variabel Dependen :  

a) Corporate Social Responsibility 

Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial 

(social disclosure) merupakan variabel dependen. Pengungkapan 

tanggung jawab sosial merupakan data yang diungkap oleh 

perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi 

tema lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 

lain-lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan 

umum. 

Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Content analysis adalah suatu 

metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang sama untuk ditulis 

dalam berbagai kelompok (kategori) tergantung pada kriteria yang 

ditentukan (Weber, 1988 dalam Sembiring 2005). Checklist 

dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang mencakup enam kategori, yaitu; ekonomi, 

lingkungan, masyarakat, tanggung jawab produk, hak asasi 

manusia, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak. Kategori 

pada checklist berdasarkan pada indikator GRI (Global Reporting 

Initiatives). Keenam kategori tersebut terbagi dalam tujuh puluh 

sembilan item pengungkapan. Penggunaan GRI (Global Reporting 

Initiatives) sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawab 
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sosial karena GRI (Global Reporting Initiatives) telah diterima 

secara global sebagai suatu standar untuk mengungkapkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dimana GRI 

(Global Reporting Initiatives) membantu perusahaan untuk 

memutuskan apa yang diungkapkan dan bagaimana 

mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan 

(www.globalreporting.org). 

Checklist dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan 

oleh perusahaan (Sembiring, 2005). Checklist menggunakan 

pendekatan dikotomi yaitu nilai 1 akan diberikan jika setiap item 

tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator GRI 

(Global Reporting Initiatives). Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan 

jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial perusahaan yang 

sesuai dengan indikator GRI (Global Reporting Initiatives). Total 

checklist dihitung untuk mendapatkan jumlah item yang 

diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing 

perusahaan kemudian dihitung dengan membagi jumlah item yang 

diungkapkan perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan 

diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI (Global 

Reporting Initiatives) (yaitu sebanyak tujuh puluh sembilan item). 

Perhitungan indeks pengungkapan ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Sembiring, 2005), yang 

dapat dinotasikan dalam rumus sebagai berikut: 
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Untuk mengukur tingkat pelaporan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan diukur berdasarkan Global Reporting 

Initiative (GRI) yaitu:  

 

 

 

 

2. Variabel Independen : 

a) Intensitas R&D 

Proksi yang digunakan untuk menghitung intensitas R&D yang 

dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio 

intensitas R&D, yaitu:    

 

 

b) Profitabilitas 

Proksi yang digunakan untuk menghitung profitablitas ialah rasio 

ROA (Return On Asset)  yaitu: 

  

 

 

 

 

 

 

CSRI  =           Jumlah Pengungkapan 

                 79 

Intensitas R&D  =         Biaya R&D 

    Penjualan 

ROA =          Laba Bersih setelah Pajak 

         Total Asset 
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3. Variabel Kontrol : 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh 

peneliti. Menurut (Dwitridinda 2007), logika dari variabel kontrol 

mengandung sebagian versi dari 4 (empat) butir berikut: 

 Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga penyertaannya 

tidak menimbulkan inefisiensi dari suatu persamaan. 

 Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga ketidakhadiran 

mereka jika berkolerasi dengan variabel-variabel yang masuk dalam 

model, dapat menimbulkan bias.  

 Bias yang disebabkan oleh omitted variabel adalah suatu keseluruhan 

bias yang disebabkan oleh omitted variables. 

 Karena tidak semua variabel yang relevan dan saling berkaitan 

memungkinkan untuk dimasukkan, maka sebanyak mungkin variabel 

harus dimasukkan untuk menurunkan bias. 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan.Variabel ukuran perusahaan disertakan dalam model sebagai 

variabel kontrol agar dapat membuat model menjadi lebih baik dalam 

menggambarkan pengaruh dari intensitas R&D dan profitabilitas 

perusahaan yang termasuk dalam indek LQ45 selama periode penelitian 

ini terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga dengan 

pertimbangan bahwa setiap perusahaan memiliki tingkat penjualan yang 

berbeda sehingga dengan disertakannya variabel kontrol berupa ukuran 

perusahaan yang disebut dengan Sales pada model dapat membuat model 
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semakin fit digunakan untuk penelitian. Ukuran perusahaan akan di 

proksikan dengan total penjualan  perusahaaan. 

 

Tabel 3.1 

Ringkasan Variabel Penelitian 

No Variabel Simbol Rumus Skala 

1 Corporate     Social 

Responsibility 

Y Jumlah 
Pengungkapan 

79 

Rasio 

 

2 Intensitas R&D X1 Biaya R&D 

Penjualan 

Rasio 

3 Profitabilitas: 

ROA  

X2 Laba Bersih      
setelah Pajak      
Total Aktiva 

Rasio 

4 Ukuran Perusahaan Sales Total Penjualan Ln 

 

Sumber: Penulis 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled 

data). Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan gabungan antara 

data runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh sebab 

itu, data panel memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tersebut, yaitu 

terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2009). 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari annual report 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan termasuk dalam indeks LQ-45 

selama periode 2008-2011 secara berturut-turut dan melakukan pelaporan 

tanggung jawab sosial perusahaan serta pengeluaran biaya R&D perusahaan. 

Dengan jumlah perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 8 

perusahaan dengan periode penelitian selama 4 (empat) tahun, maka data yang 

akan diolah merupakan data panel, yaitu data yang terdiri dari 8 data cross section 

dan 4 time series. 

 

3.6.1 Pengujian Asumsi Klasik 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel 

yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan 

dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Ada beberapa uji untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah 

satunya dengan menggunakan uji Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis 

dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut: 

 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima H0 yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 
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3.6.1.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel 

independen di dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel 

independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan 

hubungan linier yang kurang sempurna. Adanya multikolinieritas masih 

menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model 

mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi 

diatas 0,85 maka diduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Sebaliknya 

jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak 

mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 2007). 

 

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang 

harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala 

heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat 

probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun 

hipotesis, yaitu: 

Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 

5% maka terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas (Widarjono, 

2007). 

 

3.6.1.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi 

merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang 

lain. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah 

satunya dengan menggunakan uji Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watson yang 

dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut: 

Gambar 3.1. 

Daerah Autokorelasi Durbin-Watson 

 

 

 

 

 0 dl du 4-du  4-dl 4 

Sumber: “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”, Winarno 

Apabila data terdapat pada daerah keragu-raguan, artinya dengan Uji Durbin-

Watson tidak mengetahui apakah data mengandung masalah Autokorelasi apa tidak, 

maka dapat digunakan Uji Breusch-Godfrey yaitu dengan melihat Probabilitas Obs*R-

square. Apabila probabilitas Obs*R-square > 5% maka data tersebut tidak mengandung 

masalah autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R-square < 5% maka data tersebut 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
negatif 

Terima H0, berarti 
tidak ada autokorelasi 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
positif 
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mengandung masalah autokorelasi. Untuk melihat Probabilitas Obs*R-square dapat 

digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier 

(LM) ini sebagai berikut: 

Ho : Tidak ada gejala autokorelasi 

Ha : Ada gejala autokorelasi 

Data yang mengandung masalah autokorelasi dapat di atasi dengan model 

Autoregressive 1 atau AR(1). Jika pengolahan masih terdapat masalah autokorelasi, maka 

dapat di atasi dengan model Autoregressive 2 atau AR(2). (Widarjono, 2007) 

 

3.6.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect Widarjono (2007). Metode common effect merupakan teknik yang 

paling sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi 

model data panel. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan 

dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2007). 

Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Hal ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun 

intersepnya sama antar waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed 
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effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan 

untuk mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, 

hal ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of 

freedom) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini 

bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal 

sebagai metode random effect. Didalam model ini, variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu dalam 

mengestimasi data panel (Widarjono, 2007).  

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka 

harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model common effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil 

keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui 

bahwa intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat 

diuji dengan uji F statistik. Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas dari 

cross section F > 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model 

common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja 
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namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji 

Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect vs Fixed effect) dengan hipotesis: 

Ho : Menggunakan model random effect 

Ha : Menggunakan model fixed effect 

 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih 

apakah penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman 

ini didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di 

dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square (GLS) adalah 

efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di lain pihak alternatifnya 

metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji hipotesis 

nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji 

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila 

Chi Square hitung < Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya 

menggunakan model random effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai 

di Uji Hausman saja. Sedangkan jika Ho ditolak maka H1 diterima, 

sehingga pengujian menggunakan Fixed Effect yaitu menggunakan hasil 

uji Chow. 
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3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan metode regresi linear 

berganda, uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikansi parameter 

individual (uji statistik t), dan koefisien determinasi. 

3.6.3.1 Metode Regresi Linear Berganda 

Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur 

atau rasio dalam suatu persamaan linear. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis 

secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 Sumber: Penulis 

 

Keterangan: 

CSR    : Indeks pengungkapan CSR  

R&D    : Intensitas R&D  

ROA    : Profitabilitas, proksi ROA 

β0   : Intercept 

β1,..., β3    : Koefisien Regresi 

             ͤ it        : Error  

 

3.6.3.2 Uji Signifikansi Parsial ( Uji t) 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  level of significance 

CSRit = β0 it-1 + β1 R&D it-1 + β2 ROA it-1 + β3 SALES it-1 +  ͤ it 
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0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.3.3 Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 

Menurut Ghozali (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis 

adalah sebagai berikut : 

1. Jika nilai signifikan  ≤0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel 

independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan  >0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara simultan kedua variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 
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3.6.3.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari 

persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen 

dijelaskan oleh semua variabel independen (Widarjono, 2007). Nilai koefisien 

regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R2 = 1, berarti variasi variabel independen 

yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, jika R2 

= 0 berarti tidak ada sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

CSR ( corporate social responsibility) merupakan suatu tanggung jawab sosial 

perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan atas dampak kegiatan usaha dengan 

memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pada penelitian ini tanggung 

jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam LQ-45 dijadikan 

objek penelitian ini. 

Objek yang diteliti adalah perusahaan yang listing dalam BEI dan termasuk dalam  

kategori LQ-45 yang berjumlah 45 perusahaan. Periode waktu yang digunakan 

adalah 4 tahun, yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2011. 

Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam pemilihan 

sampel, terdapat 37  perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Berikut ini adalah 

kriteria yang ditentukan peneliti untuk mendapatkan sampel yang diharapkan : 

Tabel 4.1  
Kriteria Pemilihan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1 Seluruh perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ-45  45 

2 Perusahaan yang tidak termasuk dalam LQ-45 secara konsisten pada 

pengkalisfikasian saham setiap 6 bulan sekali selama 4 tahun 

berturut-turut (2008-2011) 

(28) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki data (mencantumkan biaya R&D) 

secara lengkap selama 4 tahun berturut-turut (2008-2011) 

(9) 

 Jumlah sampel 8 

 Sumber: Website BEI dan annual report perusahaan yang diolah 
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Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 

perusahaan. Dari 45 perusahaan yang termasuk dalam kategori LQ-45, tiga puluh 

tujuh perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel dan harus dikeluarkan. 

Di bawah ini adalah  nama-nama perusahaan di LQ-45 yang memenuhi kriteria 

untuk menjadi sampel : 

Tabel 4.2 

Sampel : Daftar 8 Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Periode 

2008-2011 

No. Perusahaan Sektor Industri 

1 Aneka Tambang (ANTM) Pertambangan 

2 Bank Central Asia (BBCA) Keuangan 

3 Bank Negara Indonesia (BBNI) Keuangan 

4 Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Keuangan 

5 International Nickel Indonesia (INCO) Pertambangan 

6 Indofood Sukses Makmur (INDF) Barang Konsumen 

7 Indosat (ISAT) Telekomunikasi 

8 Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Telekomunikasi 

Sumber : Website BEI dan annual report perusahaan yang diolah 
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4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil penelitian ini 

adalah mengenai statistik deskriptif dari ke 4 variabel, yaitu CSR, 

intensitas R&D, Return On Asset (ROA) dan Sales. Analisa Deskripsi ini 

akan menjelaskan tentang nilai minimum, nilai maksimum, dan mean 

(rata-rata) atas empat variabel penelitian didasarkan pada data yang sudah 

diolah oleh peneliti. 

Tabel 4.3  

Descriptive Statistic 

 N Minimum Maximum Mean 

CSR 32  0.38 0.84 0.59 

R_D 32  0.000123 0.048291 0.007995 

ROA 32  0.61 19.97  6.75 

SALES 32 29.61 32.19  31.06 

Valid N (listwise) 32    

  Sumber: data diolah 

 

a. CSR (Corporate Social Responsibility) 

Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan  yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat diperoleh hasil yaitu nilai pengungkapan minimum 

sebesar 0,38 atau melakukan pengungkapan hanya sebesar 38% yang 

dihasilkan oleh PT. Bank Central Asia pada tahun 2008 dan 2009, PT. 

Bank Negara Indonesia pada tahun 2008, dan PT. Bank Rakyat 

Indonesia pada tahun 2008 dan 2009. Sedangkan nilai maksimum dari 
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pengungakapan CSR diperoleh dari PT. Aneka Tambang dengan nilai 

pengungkapan sebesar 0,84 atau 84% pada tahun 2011. nilai rata-rata 

(mean) yang diperoleh adalah sebesar 0,59 atau sebesar 59% dari total 

pengungkapan. 

b. Intensitas R&D 

Nilai intensitas R&D pada data di tabel 4.3 merupakan data yang 

diperoleh berdasarkan perhitungan dengan proksi biaya R&D dibagi 

dengan penjualan. Nilai intensitas R&D minimum dari 32 sampel yang 

diteliti adalah 0,00012 yang diperoleh oleh PT. Bank Central Asia 

pada tahun 2009. Untuk nilai maksimal intensitas R&D yaitu dengan 

nilai sebesar  0,04829 yang diperoleh dari PT. Aneka Tambang pada 

tahun 2011. Nilai rata-rata (mean) intensitas R&D dari seluruh 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 

 0,00799. 

c. Return On Asset (ROA) 

Nilai ROA minimum dari berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar 

 0,61% yang dihasilkan oleh PT. Bank Negara Indonesia di tahun 

2008. Untuk nilai maksimum ROA diperoleh sebesar  19,97% yang 

dihasilkan oleh PT. International Nickel Indonesia pada tahun 2010. 

nilai rata-rata ROA dari seluruh perusahaan adalah sebesar 6,75%. 

d. Sales 

Berdasarkan data tabel 4.3 nilai maksimum untuk sales (dalam Ln) 

adalah sebesar 32,19 yang diperoleh  PT. Aneka Tambang pada tahun 

2008. Sedangkan untuk nilai minimum sales adalah sebesar 29,61 
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7

-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals
Sample 1 32
Observations 32

Mean       1.99e-17
Median  -0.000713
Maximum  0.258097
Minimum -0.160338
Std. Dev.   0.109628
Skewness   0.451528
Kurtosis   2.559300

Jarque-Bera  1.346303
Probability  0.510098

yang diperoleh juga oleh PT. Aneka Tambang pada tahun 2010 dan 

nilai rata-rata sales adalah sebesar 31,06 

 

4.2.2. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau 

tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai 

probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang 

artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan 

data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi 

normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat 

pada gambar 4.1. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

Sumber: data diolah peneliti 
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4.2.3. Metode Estimasi Model Data Panel  

Sebelum di lakukannya pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi 

linear berganda, penelitian ini perlu di lakukan pengujian Chow Test dan 

Hausmann Test yang bertujuan untuk mengetahui pendekatan model data panel 

apa yang nantinya akan digunakan, apakah Fixed Effect, Random Effect, atau 

Pooled Least Square. Berdasarkan penjelasan teori yang sudah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka yang dilakukan pertama kali adalah menginput 32 data 

panel ke program pengolah statistik. Pada penelitian ini pengujian dilakukan 

dengan menggunakan program pengolah statisik Eviews versi 6 yang bertujuan 

untuk melihat hasil atas pengujian Chow Test. Pengujian Chow Test dilakukan 

untuk mengetahui apakah pendekatan model menggunakan efek tetap (Fixed 

Effect) atau efek acak (Random Effect). Hasil dari Chow Test penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Chow Test 

Effects Test Statistic  d.f.  Prob.  

Cross-section F 59.613718 (7,21) 0.0000 
Cross-section Chi-square 97.227908 7 0.0000 

                    Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

Berdasarkan tabel Redundant fixed effects test pada tabel 4.4 dapat dilihat 

bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,0000, yang dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 0,05 

sehingga H0 ditolak. Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model yang 

digunakan adalah efek tetap (Fixed effect).  
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Apabila H0 diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti 

sampai Chow Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square)  yang 

digunakan.  Namun dikarenakan nilai Chi Square < 0,05 yang artinya H0 ditolak, 

maka pengujian tidak berhenti sampai Chow Test. Pengujian dilanjutkan pada tes 

selanjutnya yaitu Hausmann Test. 

 

Tabel 4.5  

Hasil Uji Hausman Test 

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

Cross-section random 9.309388 3 0.0254 

       Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

Hasil pengujian Hausmann Test pada tabel 4.5 menunjukkan nilai 

probability dari baris Cross-section random adalah 0,0254 yang dimana Ho 

diterima apabila Probability  > 0,05. Berdasarkan Probability pada baris Cross-

section random tersebut maka H0 ditolak. Jadi, berdasarkan hasil tersebut maka 

penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model dan hasil dari pengujian Chow 

test yang akan digunakan dalam analisis data selanjutnya. 

 

4.2.4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid 

atau tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi 

yang digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi 

syarat non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi. 
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4.2.4.1. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melakukan pengujian 

menggunakan Uji  Durbin-Watson. Berdasarkan uji autokorelasi yang dilakukan 

pada gambar 4.2 dapat dilihat Durbin watson pada gambar. Jika nilai Durbin-

Watson berada didaerah Tidak ada autokorelasi yaitu antara du dan 4-du maka 

artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). 

Gambar 4.2 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 

 

 0 0,979 1,510 2,49 3,021 4 

          Sumber: Output program statistik yang diolah peneliti 

 

Tabel 4.6 

Hasil Durbin-Watson Stat 

Durbin-Watson Stat Keputusan 
2.115723 Tidak Ada Autokorelasi 

          Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan uji Durbin-Watson pada Gambar 4.2 dan Tabel 4.6 yang telah 

diolah oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi 

dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson dari model tersebut 

berada didaerah Tidak ada autokorelasi yaitu antara du dan 4-du maka artinya 

tidak ada autokorelasi. 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
negatif 

Terima H0, berarti 
tidak ada autokorelasi 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
positif 
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4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas  

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian 

menggunakan White Heteroscedasticity Test. Berdasarkan Tabel 4.7 di bawah 

ini dapat dilihat nilai Probability Chi Square bernilai 0,5957 dan nilai tersebut 

lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α, maka H0 diterima, artinya 

model tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.585689    Prob. F(3,28) 0.6294 
Obs*R-squared 1.889505    Prob. Chi-Square(3) 0.5957 
Scaled explained SS 1.127882    Prob. Chi-Square(3) 0.7703 

                 Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

4.2.4.3. Uji Multikolinearitas 

    Tabel 4.8  

Hasil Uji Multikolinearitas 

 R_D ROA SALES 
R_D 1.000000 0.381702 -0.407765 
ROA 0.381702 1.000000 0.038794 

SALES -0.407765 0.038794 1.000000 
                Sumber: Output program statistik yang diolah 

 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar 

variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika 
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koefisien korelasi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas 

dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0,85 maka di 

duga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model (Widarjono, 2007). 

Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.8 hasil besaran korelasi antar 

variabel independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 

4.8, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi 

antar variabel independen yang diatas 0,85 maka diduga data terbebas dari 

masalah multikolinearitas. Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar 

variabel R&D dan ROA yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel 

independen dalam model regresi. 

 

4.2.5. Analisis Regresi Berganda 

Pengujian atas analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) 

dilakukan dengan menggunakan data panel sebanyak 32 sampel yang terdiri atas 8 

perusahaan dengan periode waktu 4 tahun  yaitu selama tahun 2008-2011. 

Penelitian ini menggunakan model fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang 

telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho artinya di dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan model fixed effect. Hasil pengolahan data uji statistik 

multiple regression  dapat dilihat pada Tabel 4.9 Hasil uji regresi linear berganda 

di bawah.  
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Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi  fixed effect 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CSR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/23/12   Time: 21:56   
Sample: 2008 2011   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 8   
Total pool (balanced) observations: 32  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -1.543486 1.082048 -1.426449 0.1648 
R_D? 5.705509 1.875306 3.042441 0.0051 
ROA? 0.015641 0.004021 3.890243 0.0006 

SALES? 0.064001 0.034790 1.839609 0.0765 

Sumber: Output program statistik diolah 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel regresi di atas, persamaan yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut : 

CSR =  -1,5434 + 5,7055 R&D + 0,0156 ROA + 0,0640 SALES 

 Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila intensitas R&D, 

ROA, dan SALES selama tahun 2008-2011 adalah konstan, maka tanggung jawab sosial 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang dijadikan sampel dalam penelitian 

ini selama 2008-2011 akan menurun sebesar -1,5434%. 

Hasil regresi dalam persamaan tersebut menunjukkan koefisien dari variabel 

intensitas R&D memiliki hubungan yang positif  yaitu 5,7055 artinya jika terjadi 

peningkatan intensitas R&D sebesar 1% maka, tanggung jawab sosial perusahaan pada 

perusahaan yang dijadikan sampel dalam indeks LQ45 tersebut selama 2008-2011 akan 

meningkat sebesar 5,7055% dengan asumsi semua variabel konstan. 
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Variabel ROA memiliki hubungan yang positif terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan memiliki nilai koefisien sebesar +0,0156. Sehingga, jika ROA pada 

perusahaan yang termasuk dalam LQ45 yang dijadikan sampel selama tahun 2008-2011 

meningkat sebesar 1% maka tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkat sebesar 

0,0156%. 

Untuk SALES memiliki hubungan yang positif terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan memiliki nilai koefisien sebesar +0,0640. Sehingga jika SALES 

meningkat sebesar 1% maka tanggung jawab perusahaan pada perusahaan yang termasuk 

dalam LQ45 yang dijadikan sampel selama tahun 2008-2011 meningkat sebesar 

0,0640%. 

4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.6.1. Pengujian Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu intensitas R&D dan return on asset (ROA) terhadap variabel 

dependen yaitu corporate social responsibility (CSR) dengan membandingkan 

antara probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat 

keyakinan apakah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini 

adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 

maka tolak Ha dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 0,05, 

dan > 0,1 maka terima Ha. 
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                  Tabel 4.10 

                  Hasil Uji t 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   Sig 

C -1.543486 1.082048 -1.426449 0.1648  
R_D? 5.705509 1.875306 3.042441 0.0051   * 
ROA? 0.015641 0.004021 3.890243 0.0006   * 

SALES? 0.064001 0.034790 1.839609 0.0765   *** 
* P<0.01 **P<0.05  ***P<0.10   

         Sumber: Output program statistik diolah 

 

Hipotesis yang hendak di uji dengan uji t adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1: 

H01 : Intensitas R&D berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tanggung 

            jawab sosial perusahaan (CSR) 

Ha1 :      Intensitas R&D tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap 

  tanggung jawab sosial  perusahaan (CSR) 

  Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10, variabel Intensitas R&D (R_D) memiliki 

probabilitas sebesar 0,0051 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 

1% (0,0051 ≤  0,01) yang artinya menolak Ha dan menerima Ho, mengindikasikan bahwa 

Intensitas R&D (R_D) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap 

corporate social responsibility (CSR) dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 1%. 

Hipotesis 2: 

H02 : Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan secara parsial 

  terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

Ha2 :      Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan secara parsial 

  Terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 
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 Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10, variabel Return On Asset (ROA) 

memiliki probabilitas sebesar 0.0006 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat 

signifikansi 1% (0,0006 ≤ 0,01) yang artinya Ha ditolak dan menerima Ho, yang 

mengindikasikan bahwa Return On Asset (ROA) memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap corporate social responsibility (CSR) dengan tingkat keyakinan kesalahan 

sebesar 1%. 

4.2.6.2. Pengujian Simultan (Uji F) 

Uji F atau disebut uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua variabel 

independen secara simultan terhadap tanggung jawab sosial atau variabel dependen 

dengan membandingkan antara probabilitas (F-statistic) dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%.  

        Tabel 4.11  

Hasil Uji F 

R-squared 0.607656    Mean dependent var 0.597500 
Adjusted R-squared 0.565619    S.D. dependent var 0.175021 
S.E. of regression 0.115352    Akaike info criterion -1.365190 
Sum squared resid 0.372570    Schwarz criterion -1.181973 
Log likelihood 25.84304    Hannan-Quinn criter. -1.304459 
F-statistic 14.45533    Durbin-Watson stat 0.233087 
Prob(F-statistic) 0.000007   

                  Sumber:Output program statistik diolah 

 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah 0,000007 

lebih kecil dari nilai level of significant (α) 0,05 dan artinya H0 ditolak dan Ha diterima. 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa intensitas R&D dan profitabilitas 

dengan proksi Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan.  
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4.2.6.3. Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan Tabel 4.12 Hasil Uji R2 di bawah ini, dapat dilihat 

nilai Adjusted R-squared adalah 0,565619 Hal ini berarti sebesar 

56,5619% intensitas R&D (R_D) dan Return On Asset (ROA) mampu 

mempengaruhi dan menejelaskan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Sisanya sebesar 42,6612% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

penelitian ini. 

Tabel 4.12 Hasil Uji R2 

R-squared 0.607656    Mean dependent var 0.597500 
Adjusted R-squared 0.565619    S.D. dependent var 0.175021 
S.E. of regression 0.115352    Akaike info criterion -1.365190 
Sum squared resid 0.372570    Schwarz criterion -1.181973 
Log likelihood 25.84304    Hannan-Quinn criter. -1.304459 
F-statistic 14.45533    Durbin-Watson stat 0.233087 
Prob(F-statistic) 0.000007    

           Sumber: Output program statistik diolah  

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Intensitas R&D terhadap Corporate Social Responsibility 

Untuk dapat mempertahankan eksistensi produk yang dimiliki oleh 

perusahaan dan tetap memiliki nilai keuntungan kompetitif, maka perusahaan 

melakukan R&D. Agar produk memperoleh keuntungan kompetitif, perusahaan 

diharapkan menciptakan produk yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi 

saja, namun juga memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu R&D 

dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sebuah produk yang baru dengan 

cara memperbaiki produk yang ada dan menemukan pengetahuan baru yang dapat 

bermanfaat dimasa depan dan dapat meminimalisasikan dampak buruk yang 

dihasilkan dari produk tersebut.  
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Padgett dan Galán (2010) mengungkapkan bahwa kebijakan CSR akan 

membantu meningkatkan proses pengembangan dan pelayanan produk sehingga 

kebijakan CSR akan langsung berdampak pada produk perusahaan. hal tersebut 

dapat dikaitkan dengan teori Resource-Based View (RBV). Barney (1991) dalam 

David (2008) menyatakan bahwa tujuan dari RBV ialah untuk memperoleh 

sustained competitive advantage, yaitu dengan penggunaan dan pengembangan 

sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan kompetitif. 

Berdasarkan teori tersebut maka perusahan yang melakukan pengembangan 

produk dengan sumber daya yang memiliki kompetensi dan memasukan aspek 

CSR pada produk tersebut maka dapat menghasilkan produk memiliki nilai 

keuntungan kompetitif.  

Pada variabel pertama yang diteliti adalah intensitas R&D dilakukan 

pengujian hipotesis secara parsial dengan hasil variabel intensitas R&D memiliki 

nilai probabilitas 0,0051 dibawah nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 

1% (0,0051≤ 0,01). Maka Ha1 ditolak dan H01 diterima, sehingga dari hasil 

tersebut dapat menggambarkan bahwa intensitas R&D berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap tanggung jawab sosial perusahaan secara parsial dengan 

tingkat keyakinan sebesar 99%. Berarti semakin besar intensitas R&D suatu 

perusahaan maka berpengaruh terhadap CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Padgett dan Galán (2010), McWilliams dan Siegel 

(2000), Hull dan Rothenberg (2008), dan Bouquet dan Deutsch (2008), yang 

menyatakan bahwa intensitas R&D berpengaruh signifikan terhadap tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan teori Resource-Based View 

(RBV) dimana perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif dengan 
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melakukan research and development atas sumber daya yang dimilikinya yaitu 

dengan melakukan inovasi atas produk perusahaan tersebut yang memasukan 

unsur tanggung jawab sosial. Sehingga perusahaan tersebut akan memperoleh 

sustained competitive advantage dikarenakan perusahaan tersebut dikenal atau 

memiliki kegiatan usaha yang  tidak hanya menjual produk saja namun juga 

perusahaan dapat memberikan nilai lebih dari produknya yang berorientasi pada 

sosial dan lingkungan juga. Sehingga berdampak pada value perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan teori legitimasi juga dimana perusahaan akan memperoleh 

legitimasi atau pengakuan dari masyarakat yang dilihat dari sisi lain perusahaan 

selain laba perusahan, yaitu  tanggung jawab perusahaan atas produknya tersebut 

yang memerhatikan aspek tanggung jawab sosial. 

 

4.3.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap CSR 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk melihat seberapa besar 

return yang dihasilkan dari penggunaan asset perusahaan dalam operasional 

usahanya. Menurut (Ang, 1997) dalam Timbul (2011) Return On Asset (ROA) 

adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam 

aktiva atau asset yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan 

tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sesuai 

dengan teori Maslow, kebutuhan perusahaan akan profit dari kegiatan aktivitas 

operasional perusahaan merupakan kebutuhan dasar dari kegiatan usaha. 

Tuzzolino dan Armandi (1981) dalam kartadjumena (2011) juga mengungkapkan 

bahwa untuk mencapai tujuan organisasi, maka perusahaan harus memenuhi 
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kebutuhan tingkat bawah (profit) sebelum mencoba melakukan kebutuhan pada 

tingkat self-actualizing (kebutuhan sosial). Berdasarkan teori agensi maka pada 

saat profitabilitas perusahaan tinggi maka perusahaan akan mengungkapkan 

informasi tanggung jawab sosial perusahaan lebih banyak.  

Berdasarkan uji hipotesis pada variabel ROA diperoleh hasil pengujian 

yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0006 dengan nilai α  sebesar 0,01, 

maka Ha2 dapat ditolak dan H02 tidak dapat ditolak. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa ROA secara parsial  memiliki pengaruh signifikan terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan derajat keyakinan sebesar 99%. Dari 

hasil tersebut menggambarkan bahwa semakin besar atau semakin kecilnya ROA 

berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori maslow dimana perusahaan akan 

memenuhi kebutuhan dasarnya akan profit dan dapat melakukan tingkatan 

kebutuhan selanjutnya yaitu tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan 

self-actualizing. Selain itu hasil ini sejalan dengan teori agensi dimana ketika 

perusahaan sedang dalam tingkat profitabilitas yang tinggi maka perusahaan akan 

melakukan pengungkapan yang lebih banyak untuk menghindari biaya keagenan. 

sejalan dengan hasil penenelitian sebelumnya yaitu Eko (2011) dan 

Kusumawardhani (2009) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap tanggung jawab sosial. Adapun penelitian yang memiliki hasil yang 

bertolak belakang dengan hasil ini seperti Sembiring (2005) dan Anggraini 

(2006). Perbedaan hasil penelilitan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap 
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tanggung jawab sosial dikarenakan adanya perbedaan objek yang diteliti, rentan 

waktu penelitian dan metode penelitian yang digunakan. 

 

4.3.3. Pengaruh Sales terhadap CSR 

Dari hasil analisis secara parsial variabel kontrol sales memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0765 yang memiliki arti bahwa sales memiliki pengaruh 

yang signifikan pada tingkat signifikansi 0.1 (0.0765≤  0,1). Sehingga sales 

berpengaruh terhadap CSR dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. 

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh intensitas R&D 

dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan memiliki 

hasil yang dapat berguna bagi pihak manajerial. Hasil analisis yang didapat dalam 

penelitian ini adalah variabel intensitas R&D dan profitabilitas memliki pengaruh 

signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang tedaftar dalam indeks LQ45 

selama periode 2008-2011. Hal ini dapat dilihat bahwa pada perusahaan yang terdaftar 

dalam indeks LQ45 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan semakin membaik. Sehingga perusaahaan tersebut 

tidak hanya berorientasi profit saja namun juga sudah lebih memperhatikan pihak – pihak 

lain yang berkepentingan (stakeholder). 

Selain itu, perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa tanggung jawab perusahaan atas dampak buruk 

yang dapat dihasilkan dari produk maupun kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan 
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sudah mulai menjadi perhatian perusahaan, dimana perusahaan sudah mulai 

memperhatikan aspek tanggung jawab perusahaan atas produknya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Intensitas R&D secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 

selama periode 2008-2011. 

2. Pada variabel profitabilitas, secara parsial Return On Asset (ROA) berpengaruh 

signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 selama periode 2008-2011. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah: 

1. Bagi perusahaan, agar dapat lebih terbuka dalam penyampaian informasi 

mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dan 

perusahaan secara berkelanjutan tetap menerbitkan laporan keberlanjutan yang 

dipublikasikan kepada masyarakat. Sehingga investor yang ingin melakukan 

investasi pada perusahaan mendapatkan informasi yang tepat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang 

tidak hanya profitabilitas saja namun juga kinerja keuangan lainnya seperti 

solvabilitas yaitu leverage yang berguna untuk melihat tingkat pengungkapan 
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tanggung jawab perusahaan pada perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang 

beragam. Selain itu ada baiknya menggunakan periode atau  rentang waktu 

penelitan yang lebih lama. menambah jumlah sampel, sehingga lebih diketahui 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 selama periode 2008-2011 di Indonesia. 
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Lampiran 1 

DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN 

No. Perusahaan Sektor Industri 

1 Aneka Tambang (ANTM) Pertambangan 

2 Bank Central Asia (BBCA) Keuangan 

3 Bank Negara Indonesia (BBNI) Keuangan 

4 Bank Rakyat Indonesia (BBRI) Keuangan 

5 International Nickel Indonesia (INCO) Pertambangan 

6 Indofood Sukses Makmur (INDF) Barang Konsumen 

7 Indosat (ISAT) Telekomunikasi 

8 Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Telekomunikasi 
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Lampiran 2 

NILAI CSR, INTENSITAS R&D, ROA dan Sales 

No 
Kode 
Bank Nama Bank Tahun

 
CSR 

 
R&D 

 
ROA SALES

1 
ANTM 

  
  

Aneka Tambang Tbk. 
  
  

2008 0.76 0.00310 13.35 32.19 
2009 0.77 0.00211 12.68 32.1 
2010 0.82 0.04212 13.67 29.61 
2011 0.84 0.04829 6.08 29.97 

2 
BBCA 

  
  

Bank Central Asia Tbk. 
  
  

2008 0.38 0.00015 2.35 30.77 
2009 0.38 0.00012 2.41 30.94 
2010 0.39 0.00197 2.61 30.96 
2011 0.41 0.00076 2.83 31.09 

3 
BBNI 

  
  

Bank Negara Indonesia Tbk. 
  
  

2008 0.38 0.00068 0.61 30.64 
2009 0.43 0.00173 1.09 30.8 
2010 0.43 0.00077 1.65 30.88 
2011 0.43 0.00101 1.94 30.97 

4 
BBRI 

  
  

Bank Rakyat Indonesia Tbk. 
2008 0.38 0.00064 2.42 31.05 
2009 0.38 0.00060 2.31 31.28 
2010 0.39 0.00327 2.84 31.55 
2011 0.39 0.00349 3.21 31.62 

5 
INCO 

  
  

International Nickel Indonesia Tbk. 
  
  

2008 0.68 0.02172 19.49 30.31 
2009 0.61 0.02168 8.36 32.1 
2010 0.68 0.01128 19.97 30.07 
2011 0.75 0.02366 13.78 30.05 

6 
BDMN 

  
  

Indofood Sukses Makmur Tbk. 
 

2008 0.77 0.00210 2.61 31.29 
2009 0.77 0.00280 5.14 31.25 
2010 0.78 0.02692 6.25 31.28 
2011 0.80 0.03568 9.13 31.45 

7 
ISAT  

  
Indosat Tbk. 

  

2008 0.52 0.00211 3.63 30.56 
2009 0.52 0.00092 2.72 30.57 
2010 0.58 0.00094 1.25 30.62 
2011 0.63 0.00114 1.79 30.66 

8 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk.  
  

2008 0.76 0.00094 11.64 31.79 
2009 0.76 0.00087 11.62 31.85 
2010 0.77 0.00102 11.56 31.86 
2011 0.78 0.00083 15.01 31.9 
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Lampiran 3 

HASIL OLAH DATA EVIEWS 

Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.2 -0.1 -0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals
Sample 1 32
Observations 32

Mean       1.99e-17
Median  -0.000713
Maximum  0.258097
Minimum -0.160338
Std. Dev.   0.109628
Skewness   0.451528
Kurtosis   2.559300

Jarque-Bera  1.346303
Probability  0.510098

 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  

F-statistic 0.585689     Prob. F(3,28) 0.6294
Obs*R-squared 1.889505     Prob. Chi-Square(3) 0.5957
Scaled explained SS 1.127882     Prob. Chi-Square(3) 0.7703

     
 

Uji Multikolinieritas 

 R_D ROA SALES 
R_D  1.000000  0.381702 -0.407765
ROA  0.381702  1.000000  0.038794 

SALES -0.407765  0.038794  1.000000 
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Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

F-statistic 22.62152     Prob. F(2,26) 0.0000
Obs*R-squared 20.32167     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

     
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/23/12   Time: 21:46   
Sample: 1 32    
Included observations: 32   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

R_D -0.513159 1.240473 -0.413680 0.6825
ROA 0.000822 0.002540 0.323478 0.7489

SALES -0.021702 0.023325 -0.930420 0.3607
C 0.673139 0.725942 0.927262 0.3623

RESID(-1) 0.978748 0.187103 5.231077 0.0000
RESID(-2) -0.245888 0.198905 -1.236210 0.2274

R-squared 0.635052     Mean dependent var 1.99E-17
Adjusted R-squared 0.564870     S.D. dependent var 0.109628
S.E. of regression 0.072316     Akaike info criterion -2.248191
Sum squared resid 0.135968     Schwarz criterion -1.973365
Log likelihood 41.97105     Hannan-Quinn criter. -2.157094
F-statistic 9.048608     Durbin-Watson stat 2.115723
Prob(F-statistic) 0.000044    

 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 

 

 0 0,979 1,510 2,49 3,021 4 

 

 

 

 

 

 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
negatif 

Terima H0, berarti 
tidak ada autokorelasi 

Daerah 
keragu-
raguan, 

tidak dapat 
diputuskan 

Tolak H0, 
berarti ada 

autokorelasi 
positif 
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Uji Hipotesis 

Uji Chow 

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

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 59.613718 (7,21) 0.0000
Cross-section Chi-square 97.227908 7 0.0000

     
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CSR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/23/12   Time: 21:56   
Sample: 2008 2011   
Included observations: 4   
Cross-sections included: 8   
Total pool (balanced) observations: 32  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1.543486 1.082048 -1.426449 0.1648
R_D? 5.705509 1.875306 3.042441 0.0051
ROA? 0.015641 0.004021 3.890243 0.0006

SALES? 0.064001 0.034790 1.839609 0.0765

R-squared 0.607656     Mean dependent var 0.597500
Adjusted R-squared 0.565619     S.D. dependent var 0.175021
S.E. of regression 0.115352     Akaike info criterion -1.365190
Sum squared resid 0.372570     Schwarz criterion -1.181973
Log likelihood 25.84304     Hannan-Quinn criter. -1.304459
F-statistic 14.45533     Durbin-Watson stat 0.233087
Prob(F-statistic) 0.000007    
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Lampiran 4 

INDEKS GRI 

Perusahaan :             

Point 
Kategori  Tahun 

EKONOMI  8 9 10  11 

EC1 
Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung didistribusikan oleh perusahaan 
kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun komunitas local             

EC2 

Implikasi keuangan dan munculnya berbagai resiko keuangan yang diakibatkan 
oleh perubahan iklim sehingga perusahaan dapat memperkirakan anggaran 
keuangan untuk memperoleh peruntungan.             

EC3 
Cakupan rencana atas keuntungan yang diterima agar perusahaan dapat 
memperkirakan pemakaian keuangan bagi kegiatan CSR.             

EC4  Bantuan keuangan signifikan dari pemerintah tempat perusahaan beroperasi. 
           

EC5 

Rentang rasio standar upah yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan di 
level terendah dengan upah minimum yang berlaku pada suatu daerah di negara 
tempat perusahaan beroperasi.             

EC6 
Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada daerah 
operasi utama.             

EC7 
Adanya prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan penetapan proporsi senior 
manajemen yang direkrut dari wilayah tempat perusahaan beroperasi.             

EC8 
Investasi perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan 
layanan untuk publik yang dilakukan secara komersial maupun Cuma‐Cuma             

EC9 
Memahami dan menjelaskan signifikansi dampak ekonomi tidak langsung serta 
sampai sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi masyarakat.             

Point  LINGKUNGAN  8 9 10  11 

EN1  Jumlah bahan baku yang digunakan.             

EN2  Perhitungan penggunaan bahan daur ulang             

EN3  Pengunaan energi langsung berdasarkan sumber energi utama             

EN4  Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama             

EN5 
Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan 
peningkatan efisiensi             

EN6 

Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasi energi efisien atau energi 
yang dapat diperbaharui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi 
sebagai akibat dari inisiatif tersebut.             

EN7 
Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang 
dicapai.             

EN8  Jumlah air yang ditarik menurut sumber airnya             

EN9  Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air             

EN10 
Perhitungan dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan 
kembali             

EN11 
Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang 
berdekatan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati baik 
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EN12 
Uraian dampak signifikan dari aktivitas, produk dan jasa yang dihasilkan terhadap 
nilai keanekaragaman hayati yang berada diluar wilayah dilindungi             

EN13  Habitat yang dilindungi atau direstorasi             

EN14 
Strategi yang meliputi tindakan saat ini dan rencana di masa mendatang untuk 
mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.             

EN15 

Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar 
Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi 
nasional dengan habitat di daerah‐daerah yang terkena dampak operasi 

           

EN16 
Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung 
dirinci berdasarkan berat             

EN17 
Data mengenai emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan 
berat             

EN18 
Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengatasi emisi greenhouse gas 
serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan             

EN19 
Adanya pengungkapan tentang adanya emisi bahan kimia yang dapat merusak 
lapisan ozon             

EN20 
Adanya pengungkapan tentang Nox, Sox, dan emisi udara berdasarkan jenis dan 
berat             

EN21  Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan aliran air            

EN22  Jumlah berat limbah berdasarkan tipe dan metode pembuangan limbah             

EN23  Jumlah dan metode tumpahan yang signifikan.             

EN24 
Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap 
berbahaya             

EN25  Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta 
habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan             

EN26 
Inisiatif untuk mengurangi dampak jasa dan produk serta mengukur sejauh mana 
dampak pengurangannya berpengaruh terhadap dampak buruk             

EN27 
Perhitungan produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik kembali menurut 
kategori.             

EN28 
Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non‐moneter atas 
pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan             

EN29 
Pengungkapan perusahaan tentang perubahan material yang signifikan terhadap 
pemindahan produk             

EN30  Anggaran yang dialokasikan untuk proteksi dan investasi lingkungan             

Point  MASYARAKAT  8 9 10  11 

SO1 
Sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat 
mengukur dan mengolah dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat             

SO2  Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki resiko korupsi             

SO3 
Adanya pelatihan dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di 
dalam organisasi.             

SO4  Tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi             

SO5  Partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik             

SO6 
Adanya pengungkapan nilai kontribusi financial dan natura kepada partai politik, 
politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi 
secara transparan.             
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SO7 
Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran anti persaingan, anti trust dan 
praktek monopoli serta sanksinya             

SO8 
Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar 
denda atau sanksi non‐moneter akibat ketidak patuhan perusahaan terhadap 
undang‐undang dan peraturan tentang lingkungan hidup             

Point  TANGGUNG JAWAB PRODUK  8 9 10  11 

PR1 
Dampak kesehatan dan keselamatan dari pemakaian produk yang diperhitungkan 
perusahaan             

PR2 
Jumlah kejadian yang berkaitan dengan tuntutan konsumen terhadap dampak 
kesehatan dan keselamatan atas konsumsi produk yang dihasilkan perusahaan 

           

PR3  Jenis informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk             

PR4 
Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap 
peraturan yang berlaku dalam hal penyajian informasi produk dan jasa 

           

PR5 
Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan 
konsumen, termasuk di dalam survei untuk mengukur kepuasan konsumen             

PR6 
Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai 
dengan standar dan hukum yang berlaku             

PR7 
Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap 
peraturan yang berlaku dalam hal komunikasi pemasaran             

PR8 
Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya 
data konsumen             

PR9 

Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar 
denda atau sanksi non‐moneter akibat ketidak patuhan perusahaan terhadap 
undang‐undang dan peraturan tentang ketentuan kesehatan dan keselamatan 
produk dan jasa 

           

Point  HAK ASASI MANUSIA  8 9 10  11 

HR1 

Perhitungan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausula HAM 
atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi 
manusia.             

HR2 
Perhitungan pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses 
skrining/filtrasi atas aspek HAM             

HR3 

Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk 
persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.             

HR4  Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.             

HR5 

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diidentifikasi dapat menimbulkan 
resiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak‐hak 
tersebut.             

HR6 

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko yang signifikan timbulnya 
terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah‐langkah yang diambil untuk 
mendukung upaya penghapusan pekerja anak.             

HR7 

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko signifikan yang dapat 
menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah‐langkah yang telah 
diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.             

HR8 
Personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur 
organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi             
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HR9 
Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah‐
langkah yang diambil.             

Point  PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK  8 9 10  11 

LA1  Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.             

LA2 
Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, 
dan wilayah.             

LA3 
Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak 
disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.             

LA4  Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kesepakatan bersama             

LA5 
Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk 
apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.             

LA6 
Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan 
dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan 
memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.             

LA7 
Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari‐hari yang hilang, dan 
ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.             

LA8 

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/ bimbingan, pencegahan, 
pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota keluarga 
dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya.             

LA9 
Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian resmi 
dengan serikat karyawan.             

LA10 
Rata‐rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok 
karyawan.             

LA11 
Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang 
menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam 
mengatur akhir karier.             

LA12 
Perhitungan karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan 
karier secara teratur.             

LA13 

Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap 
kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok 
minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.             

LA14 
Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok/kategori 
karyawan.             

   Jumlah             
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Lampiran 5 

Contoh Research and Development Perusahaan 
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