
PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL DISCLOSURE) PADA 

PERUSAHAAN YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ45 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

ROSITA KUSUMAWARDHANI 

2005 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat-Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 

INDONESIA BANKING SCHOOL 

JAKARTA 

2009 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



 

 

i 

 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN SOSIAL (SOCIAL DISCLOSURE) PADA PERUSAHAAN 

YANG TERMASUK DALAM INDEKS LQ45 

 

SKRIPSI 

Diterima dan Disetujui Untuk Diujikan 

2009 

 

Nama   : Rosita Kusumawardhani 

NPM   : 200512067 

Jurusan/Program : Akuntansi/ Sarjana 

 

 

Jakarta, Agustus 2009.   

 

    Pembimbing Utama Skripsi      Pembimbing Pendamping Skripsi 

 

 

 

 

   (Etika Karyani, SE, Ak, MSM)                              (Nugroho Endropranoto, SE, MBA) 

 

 

 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



 

 

ii 

 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI KOMPREHENSIF 

 

Nama   : Rosita Kusumawardhani 

NPM   : 200512067 

Jurusan/Program : Akuntansi/ Sarjana 

Judul : Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan 

Sosial (Social Disclosure) Pada Perusahaan Yang Termasuk 

Dalam Indeks LQ45 

 

Tanggal Ujian Komprehensif : 8 Agustus 2009  

Penguji : 

Ketua   : Dr. Sugianto E. Aritonang 

Anggota  : 1. Etika Karyani, SE, Ak, MSM 

         2. Novi Silvia Dewi, SE, MM 

 

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif : 

Pada  : 8 Agustus 2009 

Dengan Hasil : B+ 

 

 

Penguji, 

 

Ketua 

 

 

 

 

 ( Dr. Sugianto E. Aritonang ) 

 

 

                 Anggota I             Anggota II 

 

 

 

 

( Etika Karyani, SE, Ak, MSM )           ( Novi Silvia Dewi, SE, MM ) 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



 

 

iii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah segala puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 

yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini 

sebagai salah satu persyaratan wajib dalam mencapai gelar sarjana ekonomi. 

Penulisan skripsi ini mengambil judul ”Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosure) Pada Perusahaan Yang Termasuk 

Dalam Indeks LQ45” Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melihat 

bagaimana pengaruh size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan sosial. 

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu 

terselesaikannya skripsi ini antara lain kepada : 

1. Kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan yang sangat 

luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

2. Ibu Etika Karyani, SE, Ak, MSM selaku pembimbing utama serta bapak Nugroho 

Endropranoto, SE, MBA selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan 

waktu, pikiran, masukan, dan dukungannya selama proses pembuatan skripsi ini. 

3. Ibu Dr. Siti Sundari Arie selaku ketua STIE Indonesia Banking School dan bapak Dr. 

Siswanto selaku mantan ketua STIE Indonesia Banking School. 

4. Bapak Dr. Sugianto E. Aritonang selaku wakil ketua I bidang akademik, bapak 

Nugroho Endropranoto SE, MBA selaku wakil ketua II bidang keuangan, bapak Drs. 

Antyo Pracoyo, Msi selaku wakil ketua III bidang kemahasiswaan 

5. Ibu Etika karyani, SE, Ak, MSM selaku ketua jurusan program studi akuntansi. 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



 

 

iv 

 

6. Ibu Leidiana Sufina, SE, Ak, MSi selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan dukungan untuk segera meraih gelar sarjana. 

7. Seluruh staf pengajar Indonesia Banking School yang telah memberikan ilmu dan 

bimbingannya. 

8. Seluruh staf administrasi Indonesia Banking School yang telah membantu penulis 

sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan: nia, mitha, intan octi, prita, firda, irma, ina, tasya, 

chipa, yudith, marissa, maya, ika, nancy, bayu, apiek, atiew, yolla, vita, kiki, teye, 

yanrie, yanda, iphul, ita, deasy, ferina, lele, nurul, nadia, lia, nope, argyn, putri, gita, 

anggie, fitra, abe, febri, arif, dimas reza, arie icun, gede, yudha, sashi, dan teman-

teman angkatan 2005 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

10. Seluruh civitas akademika Indonesia Banking School 

11. Sahabat-sahabatku sejak kecil: helen, evelin, dito, martha, neenuw, ijosh 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat beberapa 

kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca.   

 

Jakarta, Agustus 2009 

 

 

 

 

            Penulis 
 
 
 
 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



 

 

v 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research is to provide a description of LQ45 index 

companies’ social disclosure practices and to investigate the influence of company’s 

characteristics such as the size of company, profitability, age of company, and number of 

board director. To do this, multiple regressions was utilized. Populations of this research 

are all companies listed in LQ45 index from 2005 until 2007. The result of this research 

identifies 52,30% of sample which have commited social disclosure.  

 Social disclosure was devided into seven categories; environment, energy, 

welfare and employee safety, others about employee, product, public relation, and 

general. Company size was measured by total assets, profitability was measured by 

Return On Equity (ROE), companys’ age was measured by the difference between the 

year of the research and the year of the company’s established, whether number of board 

director was measured by number of board director. From this, 52,30% LQ45 index 

companies has done social disclosure.Company size and number of board director has 

significance influence to social disclosure. Whether profitability and companys’ age has 

not significance to social disclosure. 

 

Keywords: social disclosure, size of company, profitability, age, and number of board 

director. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Isu yang sejak beberapa tahun ini menjadi bahan perbincangan serta 

perhatian masyarakat hingga saat ini adalah isu yang terkait dengan masalah 

lingkungan sosial. Beberapa perusahaan mendapatkan kritik terkait masalah sosial 

yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya seperti polusi dan limbah yang 

ditimbulkan dari aktivitas produksi perusahaan, semakin banyaknya 

pengangguran, mutu dan keamanan produk, keselamatan kerja, dan lain-lain. 

Adanya isu-isu sosial ini menyebabkan tuntutan terhadap perusahaan semakin 

besar dimana perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan 

manajemen dan pemilik modal tetapi juga pihak-pihak di luar manajemen dan 

pemilik modal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Kholis (2001) dalam Ayuna 

(2008) yang mengungkapkan bahwa terjadi pergeseran filosofis pengelolaan 

organisasi yang sebelumnya berdasarkan teori agenan (agency theory), yaitu 

tanggung jawab perusahaan hanya kepada pengelola (agen) dan pemilik 

(principles) bergeser menjadi sesuai dengan teori stakeholder, yaitu terdapat 

perluasan tanggung jawab perusahaan dengan pemikiran bahwa pencapaian tujuan 

perusahaan berkaitan erat dengan pola (setting) lingkungan sosial dimana 

perusahaan itu berada. 

Dewasa ini, tuntutan terhadap pengungkapan sosial tidak hanya 

diperuntukkan untuk industri yang berhubungan langsung dengan alam seperti 

industri manufaktur yang memang jelas berkaitan erat dengan alam dan sering 
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menimbulkan masalah sosial seperti polusi, kerusakan alam, keamanan produk, 

dan lain-lain. Industri di luar manufaktur saat ini juga diharapkan membuat 

laporan pengungkapan sosial sebagai wujud pertanggungjawaban mereka kepada 

lingkungan sekitar, karyawan, dan konsumen. Perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45 merupakan empat puluh lima saham blue chip dan likuid yang 

dianggap mampu memberikan gambaran pertanggungjawaban sosial perusahaan 

dan dapat mewakili berbagai macam industri yang ada di Indonesia. Hal ini 

menjadi alasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45.  

Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

akuntabel dan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) yang 

semakin baik juga semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai 

sejauh mana perusahaan sudah menjalankan aktivitas sosialnya sehingga 

kesejahteraan karyawan, hak hidup aman dan tenteram, serta jaminan keamanan 

produk dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk membuat 

laporan pertanggungjawaban sosial yang dibuat tiap tahunnya disamping laporan 

yang bersifat keuangan. Tuntutan terhadap laporan pertanggungjawaban sosial ini 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 

1998) paragraf sembilan yang secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan 

tanggung jawab mengenai masalah sosial: 
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”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statment), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran 

penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting.” 

 

Beberapa penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan bermacam-macam hasil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosmasita (2005) dan Sulastini (2006) yang 

melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur mengungkapkan bahwa 

ukuran (size) perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi pengungkapan sosial dalam laporan tahunan 

sosial perusahaan manufaktur. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizal (2004), 

Sembiring (2006), dan Anggraini (2006) terhadap perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyimpulkan bahwa size perusahaan mempunyai 

pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Retrinasari (2007) memberikan 

kesimpulan bahwa size perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Sulastini (2006) menyatakan bahwa secara 

parsial profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan Marwata (2001) yang melakukan 

penelitian mengenai pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan sosial 

menyimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap praktek 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari skripsi yang dibuat oleh Sri 

Sulastini (2006) dengan perbedaan penelitian berupa objek yang diteliti yaitu pada 

penelitian Sri Sulastini objek yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45, menggunakan periode penelitian selama tiga tahun, 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengambil periode penelitian 

selama satu tahun, dan mengganti variabel independen profile perusahaan dengan 

variabel umur perusahaan. 

Motivasi penelitian ini adalah: Pertama, mengetahui karakteristik dari 

perusahaan yang paling mempengaruhi pengungkapan sosial. Kedua, 

meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap masalah yang berkaitan dengan 

lingkungan sosial. Ketiga, untuk memotivasi perusahaan-perusahaan di Indonesia 

baik swasta maupun negeri untuk membuat laporan pengungkapan sosial  di luar 

laporan keuangan. 

Atas dasar latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penulis 

ingin mengetahui dan meneliti sejauh mana pengaruh karakteristik perusahaan 

yang diantaranya size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran 

dewan komisaris terhadap pengungkapan sosial perusahaan yang termasuk dalam 

indeks LQ45. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan waktu dan biaya, penulis membatasi ruang 

lingkup penelitian hanya mengenai pengungkapan sosial perusahaan yang 
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termasuk dalam indeks LQ45 periode 2005 sampai 2007. Selain itu daftar item 

pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada 

peneliti terdahulu dan tidak dimodifikasi kembali atau berdasarkan peraturan yang 

ada saat ini. 

                                                   

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah pada penelitian yaitu: 

a. Bagaimana gambaran tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dilaksanakan oleh perusahaan yang termasuk dalam indeks saham  

LQ45? 

b. Apakah terdapat pengaruh size perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45? 

c. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45? 

d. Apakah terdapat pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45? 

e. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45? 

f. Apakah terdapat pengaruh size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, 

dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ45? 
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1.4  Tujuan Penelitian   

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk: 

a. Memberikan gambaran mengenai sejauh mana praktek pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45. 

b. Mengetahui pengaruh size perusahaan terhadap kuantitas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

c. Mengetahui pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap kuantitas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45. 

d. Mengetahui pengaruh umur terhadap terhadap kuantitas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

e. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap terhadap kuantitas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45. 

f. Mengetahui pengaruh size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, serta 

ukuran dewan komisaris terhadap kuantitas pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk: 

a. Akademisi 

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi dunia pengetahuan atau 

mahasiswa yang membutuhkan tambahan wawasan untuk penunjang dalam 

pendidikan. Selain itu dapat digunakan sebagai tambahan referensi agar dapat 

melakukan penelitian selanjutnya dengan lebih baik. 

b. Praktisi 

Penelitian ini dapat menjadikan masukan dan motivasi bagi perusahaan 

tentang pentingnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan serta sebagai 

pertimbangan dan pendorong dalam pembuatan kebijaksanaan perusahaan 

untuk lebih meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial.  

Selain itu, Penelitian ini berguna dalam pengambilan keputusan 

penanaman modal. Pengungkapan sosial yang dipublikasikan kepada 

masyarakat khususnya calon investor merupakan nilai tambah untuk 

perusahaan dimata masyarakat dan calon investor karena perusahaan yang 

melaporkan kegiatan sosialnya dianggap peduli terhadap keadaan disekitarnya 

sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung loyalitas masyarakat 

terhadap perusahaan akan meningkat, Hal ini tentu menjadi salah satu bahan 

pertimbangan investor untuk melakukan investasi. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan atau kerangka teoritis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian serta perumusan atau 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas mengenai metodologi yang digunakan dalam 

menganalisis, penggunaan variabel dalam penelitian serta cara 

memperoleh data yang akan dianalisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas hasil dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi 

objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran penelitian sekaligus 

sebagai bab penutup. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian 

perusahaan terhadap pihak-pihak lain secara lebih luas dari pada sekedar terhadap 

kepentingan perusahaan saja. Kendati secara moral dibenarkan bahwa perusahaan 

bertujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun keuntungan itu 

harus dicapai dengan tetap mengindahkan kepentingan masyarakat luas (Keraf, 

1998). Sedangkan menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006), tanggung 

jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya, serta integrasinya dengan stakeholders yang melebihi tanggung jawab 

organisasi di bidang hukum. 

 Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan yang berdampak 

pada pihak luar melatar belakangi munculnya tanggung jawab sosial perusahaan. 

Menurut Belkoui (1984) dalam jurnal Rajafi & Irianto (2007) kecenderungan 

masalah sosial dapat dilihat dari paradigma berikut ini: 

a. Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial  

 Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya, perusahaan juga 

tidak akan maju tanpa dukungan pelanggan maupun lingkungan sosialnya. 

Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan 

pertanggungjawabannya. 
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b. Kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan 

 Dalam literatur, paradigma ini dikenal dengan nama the human exceptionalism 

paradigm menuju the new environment paradigm. Paradigma yang pertama 

menganggap bahwa manusia adalah makhluk unik di bumi ini yang memiliki 

kebutuhan sendiri yang tidak dapat dibatasi oleh kebutuhan makhluk lain. 

Sebaliknya paradigma terakhir menganggap bahwa manusia adalah makhluk 

diantara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling 

mempunyai keterkaitan serta sebab akibat dan dibatasi oleh sifat keterbatasan 

dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, maupun politik.  

c. Perspektif ekosistem 

 Orientasi yang terdahulu diarahkan pada pembangunan ekonomi efisiensi, 

profit maximation dan menimbulkan krisis ekosistem. 

d. Orientasi ekonomi vs orientasi sosial 

 Orientasi ekonomi hanya mengarahkan kepuasan individual sebagai suatu unit 

yang selalu mempertimbangkan cost dan benefit tanpa memperhatikan 

kepentingan masyarakat. Sebaliknya dalam orientasi sosial perhatiannya 

terhadap kepentingan sosial dan selalu mempertimbangkan dampak sosial 

yang ditimbulkan dari kegiatannya. Walaupun orientasi sosial ini belum 

tampak nyata, namun pengaruh pemerintah dan tekanan sosial cenderung 

menguntungkan kepedulian sosial.  

Menurut pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No.40/2007 

tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa “Perseroan yang menjalankan 

kegiatan di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib untuk 
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melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan“. Berdasarkan ketentuan 

perundangan itu perusahaan dapat melakukan bentuk-bentuk pertanggungjawaban 

sosial seperti penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin lama 

semakin terganggu keseimbangannya, pembangunan kesejahteraan sosial dan 

masyarakat di sekitar perusahaan, melakukan aksi-aksi sosial dan kemanusiaan, 

dan lain-lain. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan yang 

disebut sustainability reporting yang merupakan pelaporan mengenai kebijakan 

ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya 

di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 

Sustainability reporting berkaitan erat dengan prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) terutama mengenai transparansi yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses penga mbilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

 

2.2  Pengungkapan Sosial 

Tujuan pengungkapan menurut Stock Exchange Commision (SEC) dibagi 

menjadi dua kelompok:  

1. Protecive disclosure, yang merupakan perlindungan terhadap investor 

2. Informative disclosure, yang bertujuan memberikan informasi yang layak 

kepada pengguna laporan. 
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Pengungkapan sosial merupakan respon terhadap kebutuhan informasi dari 

kebutuhan-kebutuhan yang berkepentingan seperti serikat pekerja, aktivis 

lingkungan, dan kalangan yang lain. Gray et al. (1995b) dalam Rizal (2004) 

menjelaskan tiga studi sehubungan dengan alasan perusahaan mengungkapkan 

informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya: 

a. Dicision-userfulnes studies. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti 

menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh users, seperti 

analis, banker, dan pihak-pihak lain yang terlibat. Penelitian tersebut 

menyebutkan bahwa informasi aktivitas sosial perusahaan berada pada posisi 

cukup penting (moderately important) yang akan digunakan para users untuk 

pengambilan keputusan. 

b. Economic theory studies. Studi dalam corporate responsibility reporting yang 

berdasarkan economic agency theory dan accounting positivism theory 

menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Prinsipal dapat 

diartikan sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun 

pengertian users tersebut telah berkembang menjadi seluruh interest group 

perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, manajemen akan berupaya 

mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder). 

c. Social and political theory studies. Studi ini menggunakan teori stakeholder, 

teori legitimasi organisasi, dan teori ekonomi publik. Teori stakeholder 

mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para 

stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi 
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atau keberadaan stakeholder, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk 

beradaptasi dengan  keinginan stakeholders-nya. 

Pengungkapan sosial perusahaan didefinisikan sebagai ketentuan dari 

informasi keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya sebagaimana yang dinyatakan 

dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah (Guthrie & 

Mathew (1985) dalam Ayuna (2008)). Pengungkapan sosial perusahaan mencakup 

detail tentang lingkungan fisik, energi, SDM, produk dan masalah keterlibatan 

masyarakat (Hackston & Milne (1996) dalam Ayuna (2008)).  

Zhegal & Ahmed  (1990) dalam Rosmasita (2005) menyatakan bahwa hal-

hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan meliputi: lingkungan, 

energi, praktik bisnis yang wajar (kepentingan minoritas, perempuan, dan CSR), 

SDM (pelatihan, gaji & tunjangan, fasilitas, keselamatan kerja), dan produk. 

 

2.3  Karakteristik Perusahaan 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibagi ke dalam tiga 

kelompok besar (Ayuna, 2008): 

1. Perusahaan manufaktur 

Manufaktur merupakan proses merubah bahan baku menjadi bahan 

produk. Proses ini meliputi tiga proses, yaitu perancangan produk, pemilihan 

material, dan tahap-tahap dimana proses produk itu dibuat. Manufaktur sangat 

erat kaitannya dengan rekayasa atau teknik. 
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2. Perusahaan non manufaktur selain usaha bank dan lembaga keuangan lainnya 

Perusahaan non manufaktur selain usaha bank meliputi industri 

barang konsumsi, industri perdagangan, industri pertanian, industri rumah 

tangga, dan lain-lain. Sedangkan lembaga keuangan terdiri atas dua kelompok 

yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga 

keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan 

perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang 

melakukan kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan 

mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membiayai 

investasi perusahaan. Contoh lembaga keuangan bukan bank meliputi 

reksadana, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan modal 

ventura. 

3. Kelompok usaha bank dan lembaga keuangan 

Menurut undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan yang 

diubah menjadi undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. 
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Banyak faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban sosial  seperti 

ukuran perusahaan, jenis industri yang dimiliki, umur perusahaaan, ukuran dewan 

komisaris, tipe industri, profitabilitas perusahaan, tingkat leverage, kepemilikan 

manajemen yang keseluruhannya tergantung dari karakteristik yang disesuaikan 

dengan jenis usaha, pangsa pasar, dan sumber daya yang dimilki oleh perusahaan. 

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial, penelitian ini akan melihat apakah size perusahaan, profitabilitas, umur 

perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh atau tidak terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.3.1  Size Perusahaan  

Size atau ukuran perusahaan merupakan skala besar dan kecil suatu 

perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai cara, seperti jumlah tenaga kerja, total 

aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Amalia & Retrinasari, 2007). 

Secara teoritis, perusahaan yang lebih besar akan menghadapi resiko politis yang 

lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar secara otomatis akan 

menghadapi pula tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan tanggung jawab 

sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar akan mengurangi biaya politis 

perusahaan (Hasibuan, 2001 dalam Sulastini, 2006). Di sisi lain, perusahaan kecil 

akan mengungkapkan kualitas yang lebih rendah karena ketiadaan sumber daya 

dan dana yang cukup besar dalam laporan tahunan. Lagipula, manajemen 

khawatir jika melakukan banyak pengungkapan maka akan membahayakan 

posisinya dari kompetitor lain (Rizal, 2004). Dengan kata lain dapat disimpulkan 
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bahwa size perusahaan berhubungan positif dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

2.3.2  Profitabilitas   

Teori agensi menyatakan bahwa semakin tinggi laba atau profit yang 

diperoleh perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan sosial yang 

dilakukan karena hal ini berkaitan dengan pengurangan biaya agenan perusahaan. 

Sejalan dengan teori tersebut, Yuningsih (2001) dan Marianty (2005) melalui 

penelitiannya juga melihat adanya hubungan yang positif antara profitabilitas 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

Berbeda dengan pendapat di atas, Amalia (2005), Sembiring (2006), dan 

Hasibuan (2003) dalam Sulastini (2006) mengungkapkan jika profitabilitas 

memiliki hubungan yang negatif dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Manajemen menganggap profitabilitas sebagai variabel yang fleksibel dan bebas 

sehingga manajemen memiliki kecenderungan pada saat laba perusahaan tinggi 

manajemen menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu 

informasi berkaitan dengan kesuksesan keuangan perusahaan, sedangkan pada 

saat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca 

good news kinerja perusahaan. 

2.3.3  Umur Perusahaan 

Perusahaan yang sudah beroperasional dalam jangka waktu yang lama 

akan lebih mengetahui kebutuhan pengguna laporan terhadap informasi 

perusahaan sehingga pengungkapan informasi dianggap berguna walaupun tidak 

dipersyaratkan. Di samping itu, umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan 
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perusahaan dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang dapat mengancam 

kelangsungan perusahaan serta menunjukkan kemampuan perusahaan mengambil 

kesempatan dalam lingkungannya untuk mengembangkan usaha 

(www.suaramerdeka.com) sehingga umur perusahaan berpengaruh terhadap 

praktek pengungkapan tanggung jawab sosial (Yuningsih, 2001). Namun 

penelitian Yuningsih tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Marwata (2001) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang sudah memiliki 

pengalaman publikasi laporan keuangan dan mungkin memahami kebutuhan 

informasi penggunanya ternyata tidak memberikan pengungkapan informasi 

pengungkapan sosial yang berbeda dari perusahaan yang kurang pengalaman 

dalam publikasi. 

2.3.4  Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi 

yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan 

komisaris terdiri dari inside dan outside director yang akan memiliki akses 

informasi khusus dan sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya 

sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian (Sulastini, 2006). Fungsi 

dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan 

apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan 

dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. 
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Coller & Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka tekanan terhadap 

manajemen semakin besar untuk mengungkapkan sejauh mana tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

2.4  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): 

a. Termasuk di atas 60 perusahaan dengan kapitalisasi pasar tertinggi dalam 12 

bulan terakhir 

b. Termasuk di atas 60 perusahaan dengan nilai transaksi tertinggi di pasar 

reguler dalam 12 bulan terakhir 

c. Telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia setidaknya 3 bulan 

d. 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. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 
Judul Peneliti & 

Tahun 
Penelitian 

Variabel Metode 
Penelitian 

Kesimpulan 

Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Pengungkapan 
Sosial dalam 
Laporan 
Keuangan 
Tahunan 
Perusahaan 
Manufaktur di 
BEJ 

Hardhina 
Rosmasita 
 (2005) 

Dependen: 
Pengungkapan 
informasi 
lingkungan 
dalam 
perusahaan 
manufaktur 
Independen: 
Kepemilikan 
manajemen, 
tingkat leverage, 
ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas 

Uji asumsi 
klasik dan  
pengujian 
hipotesis  

Secara parsial 
hanya variabel 
kepemilikan 
manajemen yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pengungkapan 
pertanggung-
jawaban sosial 
dalam laporan 
tahunan 
perusahaan 
manufaktur. 
 

Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan 
Terhadap 
Pengungkapan 
Sosial 
Perusahaan Go 
Public di 
Indonesia 

Muhammad 
Rizal  
(2004) 

Dependen: 
Pengungkapan 
sosial 
perusahaan Go 
Public di 
Indonesia. 
Independen: 
besaran 
perusahaan, tipe 
kepemilikan 
publik, profile 
perusahaan, 
jenis industri, 
dan basis 
perusahaan 
 
 

Analisis 
statistik 
deskriptif dan 
pengujian 
hipotesis 

Besaran 
perusahaan dan 
profile perusahaan 
mempunyai 
pengaruh 
signifikan 
terhadap kuantitas 
pengungkapan 
sosial laporan 
tahunan emiten di 
BEJ dan BES. 
 

Karakteristik 
Perusahaan dan 
Pengungkapan 
tanggung jawab 
Sosial : Study 
Empiris pada 
Perusahaan 
yang Tercatat di 
BEJ 

Eddy 
Rismanda 
Sembiring 
(2006) 

Dependen: 
Pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial 
perusahaan. 
 
Independen: 
size, 
profitabilitas, 
profile, leverage, 
ukuran dewan 
komisaris 

Menggunakan 
pengujian 
hipotesis, uji 
kualitas data, 
dan uji asumsi 
klasik (uji 
normalitas, uji 
multikoleniarit
as, uji 
heteroskedasti
sitas, uji auto 
korelasi). 

size, profile, dan 
ukuran dewan 
komisaris 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial 
perusahaan. 
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Judul Peneliti & 
Tahun 

Penelitian 

Variabel Metode 
Penelitian 

Kesimpulan 

Pengungkapan 
Informasi Sosial 
dan Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Pengungkapan 
Informasi Sosial 
dalam Laporan 
Keuangan 
Tahunan (Studi 
empiris pada 
perusahaan-
perusahaan 
yang terdaftar di 
BEJ) 

Fr. Reni. 
Retno 
Anggraini 
(2006) 

Prosentase 
kepemilikan 
manajemen, 
tingkat leverage, 
biaya politis 
(ukuran 
perusahaan dan 
tipe industri), 
profitabilitas 

Mengguna-
kan model 
analisis 
regresi 
berganda 

Perusahaaan 
dengan 
kepemilikan 
manajemen yang 
besar dan 
termasuk dalam 
industri yang 
memiliki rasio 
politis yang tinggi 
(high profile) 
cenderung 
mengungkapkan 
informasi sosial 
yang lebih banyak 
dibanding 
perusahaan lain 
(low profile). 

Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan 
Terhadap 
Pengungkapan 
Tanggung 
Jawab Sosial 
dan Lingkungan 
Perusahaan 
Publik 

Yuningsih 
(2001) 

Dependen: 
Pengaruh 
karakteristik 
perusahaan 
terhadap 
praktek 
pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial dalam 
laporan 
keuangan 
perusahaan 
 
Independen: 
Ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, 
jenis industri, 
umur 
perusahaan 
 

melakukan 
analisa 
deskriptif dan 
uji hipotesis 

ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, jenis 
industri, dan umur 
perusahaan 
secara parsial 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap praktek 
pengungkapan 
tanggung jawab 
lingkungan dan 
sosial  

Pengaruh 
Karakteristik 
Perusahaan 
Terhadap Social 
Disclosure 
Perusahaan 
Manufaktur yang 
telah Go Public 

Sri Sulastini 
(2006) 

Dependen: 
pengungkapan 
tanggung jawab 
sosial 
Independen: 
size 
perusahaan, 
profitabilitas, 
profile, dan 
ukuran dewan 
komisaris 

metode 
dokumentasi 
uji kualitas 
data dan uji 
hipotesis 

size perusahaan, 
profitabilitas, 
profile, dan ukuran 
dewan komisaris 
baik secara 
simultan maupun 
parsial 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
terhadap 
pengungkapan 
sosial. 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penelitian dan teori yang menguji pengaruh size perusahaan, 

umur perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk dalam indeks 

saham LQ45, maka dapat dibuat model kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.6 

Kerangka Pemikiran 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yang dipengaruhi 

oleh empat variabel independen yang akan ditetapkan berdasarkan pengembangan 

hipotesis yang akan dilakukan dengan mengacu pada landasan teori yang ada dan 

berdasarkan penelitian sebelumnya. Keempat variabel independen itu adalah size 

perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran dewan komisaris. 

Size 

Perusahaan 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

 

Umur 

Perusahaan 

(X3) 

Ukuran 

Dewan 

Komisaris 

(X4)

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial 

(Y) 
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Keempat karakteristik perusahaan tersebut menentukan ada tidaknya pengaruh 

terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Selanjutnya dilakukan pengujian 

hipotesis dengan alat statistik yang telah ditetapkan agar dapat diketahui variabel 

independen mana yang signifikan mempengaruhi pengungkapan sosial. 

 

2.7  Hipotesis 

Hipotesis merupakan hubungan yang diperkirakan secara logis di antara 

dua variabel atau lebih yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat 

diuji (Sekaran, 2006). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu: 

Ha1:  size perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

   Ho1 : β1 = 0, maka H0 tidak dapat ditolak.  

Ha1 : β1 ≠ 0, maka H0 ditolak. 

Ha2: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

Ho2 : β2 = 0, maka H0 tidak dapat ditolak.  

Ha2 : β2 ≠ 0, maka H0 ditolak. 
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Ha3:  umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

Ho3 : β3 = 0, maka H0 tidak dapat ditolak.  

Ha3 : β3 ≠ 0, maka H0 ditolak. 

Ha4: ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

Ho4 : β4 = 0, maka H0 tidak dapat ditolak.  

Ha4 : β4 ≠ 0, maka H0 ditolak. 

Ha5: size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran dewan 

komisaris secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

Ho5 : β1= β2=β3=β4 = 0, maka H0 tidak dapat ditolak.  

Ha5 : salah satu dari beta ≠ 0, maka H0 ditolak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pemilihan Objek Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini yakni 20 perusahaan yang 

konsisten selama tiga tahun berturut-turut (periode 2005 sampai 2007) termasuk 

dalam indeks LQ45. Penelitian ini termasuk dalam pengujian hipotesis yang 

biasanya dalam studi ini menjelaskan sifat hubungan tertenetu, atau menentukan 

perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau lebih faktor 

dalam suatu situasi (Sekaran, 2006) 

Mengenai horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross 

sectional dimana peneliti mengumpulkan data-data perusahaan yang akan 

digunakan dalam penelitian yang termasuk dalam indeks LQ45  selama periode 

tiga tahun.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui sumber yang ada (Sekaran, 2006). Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini berupa item pengungkapan sosial, total aktiva, Return On Equity (ROE), 

jumlah dewan komisaris, serta umur perusahaan yang terdapat pada laporan 

tahunan perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

melalui website BEI (www.idx.co.id), website perusahaan-perusahaan yang 
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termasuk dalam indeks LQ45, serta melakukan kunjungan ke Pusat Referensi 

Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2.2  Metode Pengambilan Sampel 

3.2.2.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat 

yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi sehingga seluruh perusahaan yang selama 3 tahun berturut-

turut masuk dalam indeks LQ45 menjadi unit analisis. Penelitian ini mengambil 

periode analisis dari tahun 2005 sampai 2007.  

3.2.2.2 Tehnik Operasional Variabel 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek yang sama, atau 

pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda (Sekaran, 2006). Terdapat dua 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. 

1. Variabel dependen 

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial (social disclosure) perusahaan. Menurut Sri Sulastini 

(2006) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan 

data yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya. 
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 Cara untuk mengukur variabel dependen ini yaitu dengan content 

analysis yang merupakan metode pengkodifikasian teks dari ciri-ciri yang 

sama untuk ditulis dalam berbagai kategori yang tergantung pada kriteria yang 

ditentukan (Weber, 1988 dalam Sulastini, 2006). Pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan dapat dilihat dengan melakukan check list dari tujuh 

kategori, yaitu: lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, 

lain-lain tentang tenaga kerja, produk, hubungan masyarakat, dan umum. 

2. Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah: 

a.  Ukuran (size) perusahaan. Sri Sulastini (2006) menyatakan ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva dari perusahaan 

sampel. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui jika semakin besar 

total aktiva maka semakin besar ukuran perusahaan dan semakin besar 

pula pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan. 

b. Profitabilitas. Dessy Amalia (2005) menyatakan profitabilitas diukur 

dengan menggunakan Return On Equity (ROE) perusahaan sampel. ROE 

merupakan perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal 

perusahaan sendiri. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui jika 

semakin besar profitabilitas perusahaan, maka pengungkapan tanggung 

jawab sosial yang akan dilakukan perusahaan akan semakin berkurang. 

Rasio ini digunakan sebagai ukuran efektivitas dana pemegang saham 

yang telah diinvestasikan. 

            
Return On Equity =         EAT 

                                  modal sendiri 
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c.     Umur perusahaan. Marwata (2001) menyatakan umur perusahaan dapat 

dilihat berdasarkan umur emiten perusahaan sampel yang diukur 

berdasarkan selisih antara tahun penelitian dengan tahun didirikannya 

perusahaan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh umur 

perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

d. Ukuran dewan komisaris. Sri Sulastini (2006) menyatakan ukuran dewan 

komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota dewan komisaris yang 

dimiliki perusahaan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui jika 

semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris, semakin besar pula 

perusahaan harus melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya. 

 

3.2.3  Tehnik Pengumpulan Data 

pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, yaitu data yang 

dipublikasikan dan riset perpustakaan. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1  Teknik Pengolahan Data  

a.  Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 

oleh perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45. 

b. Data yang telah diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

selanjutnya diolah dengan menggunakan software statistik. Setelah hasil 

diperoleh, maka hasil disimpulkan. 
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3.3.2  Teknik Pengujian Hipotesis 

3.3.2.1 Uji Kualitas Data 

Penelitian ini menggunakan tehnik regresi linear berganda untuk 

mengetahui variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di dalam model 

regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi variabel 

dependen, melainkan ada faktor lain yang menyebabkan kesalahan dalam 

observasi yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (e) atau distubance’s error 

(Rosmasita, 2005).  

Agar model analisis regresi yang dipakai dalam penelitian ini secara 

teoritis meghasilkan nilai parametrik yang tepat dan sesuai maka terlebih dahulu 

dilakukan uji asumsi klasik regresi yang terdiri dari uji normalitas, 

multikoleniaritas, dan heteroskedastisitas. 

a.  Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mengujinya 

yaitu dengan uji statistik non parametrik menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

test (Ghozali, 2001).  

b.  Uji Multikoleniaritas 

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antar 

variabel bebas atau independen dalam model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2001). 

Untuk mengujinya dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan 

menghitung nilai tolerance serta Variance Inflation Factor (VIF). 
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Multikoleniaritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam model  ini dapat dipercaya 

dan objektif (Sulastini, 2006).  

c.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau 

tidak heteroskedastisitas (Ghozali, 2001). Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dengan SRESID 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan X adalah residual (Y 

prediksi -Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika ada pola titik-titik 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola 

yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Untuk lebih menjamin keakuratan hasil, dilakukan uji Glejser yaitu dengan 

meregres nilai residual terhadap variabel bebas. Jika tidak ada satupun 

variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat 

nilai absolut Ut (AbsUt). Jika signifikansinya di atas 5%, maka dapat 

disimpulkan jika model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.  

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada peroide t dengan 

kesalahan pada periode t-1 atau periode sebelumnya (Ghozali, 2001). Pada 

data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi 

karena ”gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau 

kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokorelasi. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test) dengan tingkat 

signifikansi 5%. 

3.2.2.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan metode regresi linear 

berganda, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi 

simultan (uji statistik F), dan koefisien determinasi. 

A.  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 (Sulastini, 2006). Adapun 
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pengukuran untuk menguji hipotesis secara keseluruhan dalam penelitian 

ini: 

 

 

Keterangan : 

Y  = Indeks skor pengungkapan 

Β  = konstanta 

SIZE = size perusahaan 

PROFIT = profitabilitas 

UMUR = umur perusahaan 

DK  = ukuran dewan komisaris 

e  = error 

B.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen. 

Pengujian dilakukan dengan significance level 0.05 (α=5%). Kriteria 

penerimaan maupun penolakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2001): 

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

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2.  Jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Y = β0 + β1SIZE - β2PROFIT + β3UMUR + β4DK+ ℮ 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



32 

 

 

 

C. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang 

dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan significance level 0.05 (α=5%). Kriteria 

penerimaan maupun penolakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2001): 

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

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kelima variabel independen 

tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2.   Jika nilai signifikan ≤ 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan kelima variabel independen 

tesebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

D. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai R
2
 yang mendekati satu berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel dependen (Rosmasita, 2005). 

 

3.4  Kerangka Metode Penelitian 

Berdasarkan tahapan pengujian yang akan dilakukan dalam penelitian, 

maka dapat dibuat model kerangka metode penelitian seperti berikut: 
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Gambar 3.4 

Kerangka Metode Penelitian 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari website BEI, dari jumlah perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 terdapat 20 perusahaan yang konsisten masuk 

dalam indeks LQ45 periode 2005 sampai 2007. Dari keduapuluh perusahaan 

tersebut, seluruhnya digunakan sebagai sampel. Keduapuluh perusahaan disajikan 

dalam tabel berikut ini (sumber didapat dari Bursa Efek Indonesia) : 

Tabel 4.1 

 Daftar 20 Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Periode 

2005-2007 

No. Nama Perusahaan Sektor Industri

1 Astra Agro Lestari (AALI) Pertanian

2 Aneka Tambang (ANTM) Pertambangan

3 Astra International (ASII) Industri lain-lain

4 Bank Central Asia (BBCA) Keuangan

5 Bank Danamon Indonesia (BDMN) Keuangan

6 Bakrie & Brothers (BNBR) Perdagangan, jasa, dan investasi

7 Bank Niaga (BNGA) Keuangan

8 Bank International Indonesia (BNII) Keuangan

9 Bumi Resources (BUMI) Pertambangan

10 International Nickel Ind (INCO) Pertambangan

11 Indofood Sukses Makmur (INDF) Barang konsumen

12 Indah Kiat Pulp & Paper (INKP) Industri dasar

13 Indosat (ISAT) Telekomunikasi

14 Kawasan Industri Jababeka (KIJA) property, real estate, & build construction

15 Kalbe Farma (KLBF) Barang konsumen

16 Bank Pan Indonesia (PNBN) Keuangan

17 Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) Pertambangan

18 Semen Cibinong (SMCB) Industri dasar

19 Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Telekomunikasi

20 United Tractors (UNTR) Perdagangan, jasa, dan investasi  
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4.1.2 Analisis Deskriptif  

 a.  Deskriptif  Statistik Variabel Penelitian 

Deskriptif statistik variabel penelitian meliputi nilai rata-rata (mean), 

maximum, minimum, dan standar deviasi seperti yang terlihat pada tabel 

berikut ini: 

     Tabel 4.2 

                          Deskriptif  Statistik Variabel Penelitian 

 
      Sumber :  software statistik (diolah pada tanggal 28 Mei 2009) 

Dari tabel descriptive statistic menunjukkan bahwa: 

1.  Jumlah responden adalah 20 perusahaan dikalikan 3 tahun menjadi enam 

puluh. 

2. Total aktiva (dalam lnasset) terkecil dimiliki oleh PT Kawasan Industri 

Jababeka di tahun 2006 yakni sebesar 14,46 dan total aktiva terbesar 

dimiliki oleh Bank Central Asia di tahun 2007 dengan nilai 19,20. Rata-

rata total aktiva pada perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 

periode 2005-2007 adalah 16,79 (pembulatan dari 16,7895). 

3.  Return On Equity (ROE) terkecil  yakni -12,62% yang dimiliki oleh PT 

Bakrie & Brothers pada tahun 2005  dan terbesar 120,91% yang dimiliki 

oleh PT Indah Kiat Pulp & Paper di tahun 2007. Rata-rata ROE 
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perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2005-2007  yakni 

31,68%. 

4.  Umur perusahaan  yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2005-2007 

yang termuda 14 tahun (PT Telekomunikasi Indonesia di tahun 2005)  dan 

tertua 56 tahun (PT Bakrie & Brothers di tahun 2007). Rata-rata umur 

perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode 2005-2007  yaitu 

35, 70 tahun. 

5. Jumlah dewan komisaris yang paling sedikit pada perusahaan yang 

termasuk dalam indeks LQ45 periode 2005-2007 berjumlah 3 orang (PT 

Kawasan Industri Jababeka) dan yang terbanyak ada 10 orang (PT Astra 

International, PT Indofood Sukses Makmur, dan PT Indosat). Rata-rata 

jumlah dewan komisaris pada perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 periode 2005-2007  yakni 7 orang (pembulatan dari 6,75). 

 

b.   Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Gambaran mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial  dapat 

dilihat dari hasil tabel item-item pengungkapan sosial yang terdapat pada 

lampiran 1. Pengungkapan sosial yang dlakukan perusahaan menyebar 

merata pada laporan tahunan perusahaan (annual report) yang meliputi: 

pendahuluan dalam laporan tahunan dan profil perusahaan, kata sambutan 

dari dewan direksi dan dewan komisaris, analisis kondisi perusahaan di 

masa datang, catatan atas laporan keuangan perusahaan, dan analisis 

manajemen perusahaan. Dari tabel item-item pengungkapan sosial, PT 
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Astra Internasional, Tbk merupakan perusahaan yang selama tiga tahun 

melakukan pengungkapan sosial dengan jumlah atau persentase tertinggi 

dibandingkan perusahaan lainnya yaitu dengan total pengungkapan di 

tahun 2005 sebanyak 58 pengungkapan, tahun 2006 sebanyak 54 

pengungkapan, dan tahun 2007 sebanyak 54 pengungkapan. Sehingga 

rata-rata pengungkapan yang dilakukan PT Astra Internasional, Tbk 

selama 3 tahun sebanyak 55 pengungkapan ((58+54+54)/3). Rata-rata ini 

di atas rata-rata dari seluruh total pengungkapan yang terdapat dalam 

daftar pengungkapan tanggung jawab sosial (lampiran 1). 

Dari hasil uji descriptive statistics pada tabel 4.2 ditemukan bahwa 

rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk 

dalam LQ45 adalah sebesar 52,3% dari total pengungkapan.  

 

c.   Size Perusahaan  

Size perusahaan pada penelitian ini dilihat dari total aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan. Total aktiva ini ditransform ke dalam bentuk lnasset 

karena jika tetap menggunakan variabel total aktiva maka data menjadi tidak 

normal dan terjadi multikolinearitas (Nachrowi, 2006). Komposisi 

berdasarkan lnasset ditampilkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Komposisi Perusahaan Yang  Termasuk Dalam LQ45 Berdasarkan 

lnasset Perusahaan 

 

lnasset Jumlah Perusahaan (20 perusahaan X 3 tahun) Persentase

14,00 - 15,00 6 10.0%

15,00 - 16,00 13 21.7%

16,00 - 17,00 12 20.0%

17,00 - 18,00 21 35.0%

18,00 - 19,00 7 11.7%

19,00 - 20,00 1 1.7%

Jumlah 60 100%  
   Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah pada 28 Mei 2009) 

Dilihat dari tabel 4.3, komposisi total aktiva terbesar dari 20 perusahaan 

yang termasuk dalam indeks LQ45 pada tahun 2005 sampai 2007 adalah yang 

memiliki range lnasset antara 17,00-18,00 atau dengan total aktiva senilai 26 

triliun sampai 63 triliun rupiah sebanyak 9 perusahaan yakni PT Astra 

International, PT Bank Niaga, PT Bank International Indonesia, PT Bumi 

Resources, PT Indofood, PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT Indosat, PT Bank 

Pan Indonesia, serta PT Telekomunikasi Indonesia. Di sisi lain, hanya 1 

perusahaan yang memiliki lnasset antara 19,00-20,00 atau total aktiva berkisar 

antara 150 triliun sampai 210 triliun rupiah  yakni PT Bank Central Asia. 

 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas pada penelitian ini diukur berdasarkan ROE yang 

dimiliki oleh perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 pada tahun 2005 

sampai 2007. Sebanyak 3 perusahaan memiliki ROE yang negatif yaitu PT 

Bakrie & Brothers yang memiliki ROE yang negatif pada tahun 2007 sebesar -

0,1262 atau -12,62%, PT Indah Kiat Pulp & Paper pada tahun 2006 sebesar -

0,0141 atau -1,41%, dan PT Semen Cibinong memiliki ROE negatif sebesar -
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0,1023 atau -10,23% pada tahun 2005. Sedangkan 17 perusahaan lainnya 

secara konstan selama 3 tahun memiliki ROE positif. Komposisi sampel 

berdasarkan ROE dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 Tabel 4.4 

Komposisi Perusahaan Yang  Termasuk Dalam LQ45 Berdasarkan ROE 

Perusahaan 

 

ROE Jumlah Perusahaan (20 perusahaan X 3 tahun) Persentase

<0 3 5%

0 s/d 1 57 95%

Jumlah 60 100%  
      Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah pada 28 Mei 2009) 

 

e.  Umur Perusahaan 

Umur perusahaan dalam penelitian ini diukur dari selisih tahun 

penelitian dengan waktu perusahaan didirikan. Pada tabel 4.6, persentase 

terbesar yakni sebesar 40% menunjukkan bahwa sebanyak 8 perusahaan 

memiliki umur antara 31-40 tahun. Perusahan itu adalah PT Aneka  Tambang, 

PT Bumi Resources, PT International Nickel Ind, PT Indah Kiat Pulp & Paper, 

PT Indosat, PT Kalbe Farma, PT Semen Cibinong, dan PT United Tractors.  

Sedangkan hanya 1 perusahaan yakni PT Tambang Batubara Bukit Asam yang 

berusia antara 21-30 tahun. Komposisi sampel berdasarkan umur perusahaan 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.5 

Komposisi Perusahaan yang  Termasuk dalam LQ45 Berdasarkan Umur 

Perusahaan 

Umur perusahaan Jumlah Perusahaan Persentase

10-20 tahun 4 20%

21-30 tahun 1 5%

31-40 tahun 8 40%

41-50 tahun 4 20%

51-60 tahun 3 15%

Jumlah 20 100%  
        Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah pada 28 Mei 2009) 

f.   Ukuran Dewan Komisaris 

Dilihat dari ukuran dewan komisaris sebanyak 4 perusahaan 

memiliki 5 orang anggota dewan komisaris yaitu PT Aneka Tambang, PT 

Bank Central Asia, PT Tambang Baru Bara Bukit Asam, dan PT 

Telekomunikasi Indonesia. Sedangkan PT Kawasan Industri Jababeka 

memiliki jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit yakni 3 orang 

anggota dewan komisaris. Komposisi sampel berdasarkan jumlah anggota 

dewan komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Komposisi Perusahaan yang  Termasuk dalam LQ45 Berdasarkan Jumlah 

Anggota Dewan Komisaris  Perusahaan 

 

Jumlah Anggota Jumlah Perusahaan Persentrase

3 orang 1 5%

4 orang 2 10%

5 orang 4 20%

6 orang 3 15%

7 orang 2 10%

8 orang 3 15%

9 orang 2 10%

10 orang 3 15%

Jumlah 20 100%  

           Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah pada 28 Mei 2009) 
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4.1.3. Analisis Data 

4.1.3.1 Uji Kualitas Data 

a.  Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

baik variabel terikat (dependen) maupun variabel bebas (independen) memiliki 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika memiliki 

ditribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Uji normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov test. 

Tabel 4.7 

Uji Normalitas 

 

Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

 

Dari hasil uji statistic non parametrik Kolmogorov-Smirnov, diketahui 

jika tingkat signifikansi variabel pengungkapan sosial sebesar 0,238 di atas 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. 

Pada lnasset, signifikansi bernilai 0,306 di atas signifikansi yang ditetapkan 

sebesar 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. ROE memiliki signifikansi 

sebesar 0,160 di atas signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05 yang berarti 
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data terdistribusi normal. Umur memiliki nilai signifikansi 0,434 jauh diatas 

taraf signifikansi 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Variabel dewan 

komisaris memiliki signifikansi sebesar 0,168 di atas taraf signifikansi 0,05 

yang berarti data terdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

keseluruhan variabel dalam model regresi terdistribusi secara normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.8 

Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Tolerance VIF

Total Aktiva (lnasset) 0,730 1,371

ROE 0,935 1,070

Umur 0,757 1,321

Dewan Komisaris 0,910 1,099  
 Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

korelasi berpasangan antar variabel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

covariance matrix dan collinearity diagnostics. Uji matriks korelasi ini 

dilakukan dilakukan dengan melihat besarnya nilai VIF (Variance Inflation 

Factor) dan nilai tolerance. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas 

adalah yang memiliki VIF kurang dari 10 (Ghozali, 2001). atau memiliki nilai 

VIF disekitar 1 dan nilai tolerance mendekati 1 (sulastini, 2006). Pada tabel 

4.9, terlihat jika coefficients semua variabel bebas memiliki nilai VIF sekitar 1 

dan kurang dari 10 sedangkan nilai tolerance mendekati 1. Sehingga dapat 

disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi ini. 
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Tabel 4.9 

Coefficient Correlation 

 

 

         Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9, tampak bahwa hanya variabel umur 

yang memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lnasset yaitu sebesar 

-0,459 atau sekitar 45,9%. Namun korelasi ini masih jauh dibawah 90% 

(Sulastini, 2006), sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang 

serius. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Penyimpangan asumsi klasik terjadi jika terdapat heteroskedatisitas 

(Sulastini, 2006). Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).  
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                                    Gambar 4.10 

       Grafik  Scatterplot 

 

            Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31Mei 2009) 

Dari grafik scatterplot di atas, tidak ada pola yang jelas dan titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi pengungkapan sosial (indeks) berdasarkan masukkan variabel 

bebas size, profitabilitas, umur, dan ukuran dewan komisaris. 

Tabel 4.11 

Uji Heteroskedastisitas 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1(Constant) -.008 .133  -.062 .951 

Lnasset .009 .021 .062 .414 .681 

ROE -.037 .037 -.132 -.993 .325 

Umur .001 .001 .173 1.178 .244 

DK .005 .005 .160 1.187 .240 

a. Dependent Variable: absut 
            Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 
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Untuk lebih menjamin keakuratan hasil pada uji heteroskedastisitas, 

maka dilakukan uji glejser dengan meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel bebas (Ghozali, 2001). Dari hasil pengujian terlihat jika seluruh 

variabel independen memiliki nilai signifikansi di atas tingkat kepercayaan 

5% maka disimpulkan bahwa pada model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, atau dengan 

kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.12 

Uji Autokorelasi 

 
             Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

 

Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi 

autokorelasi adalah uji Durbin Watson (DW test). Dari hasil di atas, 

diperoleh nilai DW sebesar 0,880. Nilai ini jika dibandingkan dengan nilai 

pada tabel Durbin Watson dengan menggunakan jumlah sampel 60, jumlah 

variabel bebas 4, dan derajat kepercayaan 5% maka diperoleh batas bawah 

(dl) sebesar 1,44 dan batas atas (du) sebesar 1,73. Nilai DW 0,880 lebih kecil 

daripada batas atas, maka disimpulkan terdapat autokorelasi positif pada 

model regresi. Namun karena data yang digunakan dalam penelitian ini 

termasuk ke dalam data cross sectional, maka tidak perlu dilakukan tindak 

lanjut untuk ”mengobati” adanya autokorelsi yang positif. 
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4.1.3.2 Pengujian Hipotesis 

A.  Metode Regresi Linear Berganda 

 Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  

 Y = β0 + β1SIZE - β2PROFIT + β3UMUR + β4DK+ ℮. Dari analisis regresi 

dengan menggunakan software statistik diperoleh hasil sebagai berikut: 

   Tabel 4.13 

Analisis Regresi 

 
   Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31Mei 2009) 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut: 

Y = 1,62 – 0,188SIZE + 0,12PROFIT + 0UMUR + 0,038DK + e 

Dari hasil analisis regresi dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Konstanta (β0) sebesar 1,62 mencerminkan apabila X1, X2, X3, dan X4 

sama dengan nol, maka indeks pengungkapan sosialnya adalah 1,62. 

b. Koefisien regresi untuk size perusahaan (β1) sebesar -0,188 menyatakan 

setiap kenaikan satu total ukuran perusahaan yang menggunakan proxy 

aktiva perusahaan akan mengakibatkan penurunan pengungkapan sosial 

sebesar 0,188 natural log (lnasset), dalam hal ini faktor lain yang 

mempengaruhi dianggap konstan. 
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c. Koefisien regresi untuk profitabilitas perusahaan (β2) sebesar 0,12 

menyatakan jika setiap penambahan 1,00 x pada  ROE akan 

mengakibatkan peningkatan indeks pengungkapan sosial sebesar 0,12 . 

Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

d. Koefisien regresi untuk umur perusahaan (β3) sebesar 0 (nol). Hal ini 

menyatakan jika terjadi penambahan umur perusahaan maka tidak 

berpengaruh terhadap nilai indeks pengungkapan sosial 

e. Koefisien regresi untuk ukuran dewan komisaris (β4) sebesar 0,038 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 orang anggota dewan komisaris 

akan menambah indeks pengungkapan sosial sebesar 0,038 yang dalam hal 

ini faktor lain dianggap konstan. 

B.  Uji t-statistik 

Tabel 4.14 

Uji t-Statistik 

 

Variabel t S ig

Total Aktiva (lnasset) -4.591 0.000

ROE 1.629 0.109

Umur -0.364 0.717

Dewan Komisaris 4.171 0.000  

Uji statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana dari empat 

variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Hasil pengujian menunjukkan hasil sebagai berikut: 

a.  Variabel size perusahaan memiliki t-hitung sebesar -4,591 dengan 

signifikansi 0,000 di bawah taraf signifikan 0,05 yang berarti terdapat 

pengaruh negatif yang signifikan antara size perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 
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b. Variabel profitabilitas memiliki t-hitung sebesar 1,629 dengan taraf 

signifikansi 0,109 atau berada di atas taraf signifikansi 0,05 maka terdapat 

pengaruh positif yang tidak signifikan antara variabel profitabilitas dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  

c.  Variabel umur perusahaan memiliki t-hitung sebesar -0,364 dengan 

signifikansi 0,717 jauh di atas taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan 

umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial.. 

d. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki t-hitung sebesar 4,171 dengan 

signifikansi 0,000 yang berarti di bawah taraf signifikansi 0,05. Hal ini 

menunjukkan jika variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Jika melihat nilai unstandardized coefficients beta, variabel ROE memiliki 

nilai paling besar diantara variabel independen lainnya. Sehingga dapat 

disimpulkan dalam penelitian ini variabel ROE memiliki pengaruh paling 

kuat terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

C.  Uji F-Statistik 

Tabel 4.15 

Uji F-Statistik 
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        Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

 

Uji F-statistik merupakan pengujian untuk mengetahui hubungan 

antara variabel size perusahaan, profitabilitas, umur, dan ukuran dewan 

komisaris dengan pengungkapan sosial.  

Dari hasil pengujian diperoleh tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi 

pengungkapan tanggung jawab sosial atau dengan kata lain variabel size, 

profitabilitas, umur, dan ukuran dewan komisaris secara simultan 

berpengaruh terhadap pengungkapan sosial. 

D.  Koefisien Determinasi 

Tabel 4.16 

Koefisien Determinasi 

 

 
  Sumber:  software statistik (diolah pada tanggal 31 Mei 2009) 

Koefisien determinasi (Goodness of fit) yang dinotasikan dalam R
2
 

merupakan suatu ukuran penting dalam regresi. Yang mencerminkan kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel dependen (Rosmasita, 2005). 

Dari nilai adjusted R square (R
2
)  menunjukkan nilai 0,384  yang berarti 

38,4% pengungkapan sosial dapat dijelaskan oleh variabel size, profitabilitas, 

umur, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan sisanya 61,6% dijelaskan oleh 

variabel-variabel lain di luar model. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan data yang didapat dari annual report perusahaan pada tahun 

2005 sampai 2007 dan hasil yang didapat melalui pengolahan dengan software 

statistik, maka penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan. 

Hasil dari uji Descriptive statistics merupakan gambaran mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang 

termasuk dalam LQ45. Diketahui bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab 

sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 sebesar 

52,30% dari total pengungkapan yang berarti tingkat pengungkapan perusahaan 

yang termasuk dalam LQ45 sudah cukup baik.  

Mengenai pengaruh karakteristik perusahaan yang dalam penelitian ini 

terdiri dari size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran dewan 

komisaris menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tingkat pengaruh variabel independen (total aktiva, ROE, umur 

perusahaan, dan ukuran dewan komisaris) terhadap variabel dependen yaitu 

pengungkapan sosial (indeks) hanya sebesar 38,4% (adjusted R square = 0,384). 

Hasil menunjukkan bahwa kemampuan size perusahaan, profitabilitas, umur 

perusahaan, dan ukuran dewan komisaris dalam mempengaruhi pengungkapan 

sosial hanya sebesar 38,4% dan sisanya 61,6% dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dilihat dari variabel-variabel 

independen yang digunakan diperoleh signifikansi nilai F sebesar 0,000 yang 

berarti secara bersama-sama keempat variabel independen berpengaruh signifikan 
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terhadap variabel dependen, sedangkan melalui pengujian secara parsial terhadap 

empat variabel yaitu size perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran 

dewan komisaris, hanya variabel size perusahaan dan ukuran dewan komisaris 

yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang termasuk dalam LQ45. Pembahasan untuk masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

a. Size perusahaan 

Secara teoritis perusahaan yang lebih besar akan menghadapi resiko 

politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar 

secara otomatis akan menghadapi pula tekanan politis, yaitu tekanan untuk 

melakukan tanggung jawab sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar akan 

mengurangi biaya politis perusahaan (Hasibuan, 2001 dalam Sulastini, 2006). 

Di sisi lain, perusahaan kecil akan mengungkapkan kualitas yang lebih rendah 

karena ketiadaan sumber daya dan dana yang cukup besar dalam laporan 

tahunan (Yuningsih, 2001).  

Secara statistik, hasil penelitian size perusahaan dengan menggunakan 

total aktiva sebagai alat ukurnya menunjukkan nilai t = -4,591 dengan 

signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan jika total aktiva berpengaruh negatif 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian ini 

tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuningsih (2001) dan 

Muhammad Rizal (2004) yang menyatakan bahwa size perusahaan 

berhubungan positif signifikan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Pengaruh size yang negatif terhadap pengungkapan tanggung 
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jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini mungkin disebabkan karena pada 

penelitian ini penulis menggunakan total aktiva yang merupakan data 

keuangan sebagai alat ukur. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, jumlah 

tenaga kerja yang merupakan variabel non keuangan digunakan sebagai alat 

ukur. Dilihat dari perbedaan alat ukur yang digunakan inilah menyebabkan 

hasil dan pengaruh yang berbeda pula.  

b. Profitabilitas 

Sesuai Teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi laba atau 

profit yang diperoleh perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan 

sosial yang dilakukan karena hal ini berkaitan dengan pengurangan biaya 

agenan perusahaan, Yuningsih (2001) dan Marianty (2005) melalui 

penelitiannya melihat adanya hubungan yang positif antara profitabilitas 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun sebaliknya, 

Sembiring (2006) dan Hasibuan (2003) dalam Sulastini (2006) 

mengungkapkan jika profitabilitas memiliki hubungan yang negatif dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Manajemen menganggap profitabilitas 

sebagai variabel yang fleksibel dan bebas sehingga manajemen memiliki 

kecenderungan pada saat laba perusahaan tinggi manajemen menganggap 

tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi berkaitan 

dengan kesuksesan keuangan perusahaan,  sedangkan pada saat profitabilitas 

rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca good news 

kinerja perusahaan. 
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Dalam penelitian ini profitabilitas yang dinyatakan dalam Return On 

Equity (ROE) memiliki hubungan positif dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai t = 1,629 dan 

signifikansi 0,109. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan arah 

hubungan profitabilitas yang negatif tidak signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Namun hasil ini sejalan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuningsih (2001) dan Marianty (2005). Arah hubungan yang 

positif antara ROE dan pengungkapan tanggung jawab sosial ini sesuai dengan 

teori agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, 

maka akan semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan karena hal ini 

berkaitan dengan pengurangan biaya agenan perusahaan. Hasil ROE yang 

tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan ini 

diduga karena di Indonesia, laporan pertanggungjawaban sosial belum 

menjadi bahan perhatian investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan investasi sehingga kenaikan maupun penurunan profit tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan sosial.  

c. Umur perusahaan 

Dalam penelitian ini tidak berhasil menemukan hubungan yang 

signifikan antara umur perusahaan dan luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Sesuai hasil software statistik, diperoleh nilai t sebesar -

0,364 dengan signifikansi 0,717. Hal ini berarti umur perusahaan tidak 

mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  
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Meskipun secara statistik tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05, 

yang menarik adalah arah hubungannya berlawanan dari yang diprediksikan, 

yaitu umur perusahaan dan luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

berhubungan negatif. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Marwata 

(2001) yang menyimpulkan bahwa perusahaan yang sudah memiliki 

pengalaman publikasi laporan keuangan dan mungkin memahami kebutuhan 

informasi penggunanya ternyata tidak memberikan pengungkapan informasi 

pengungkapan sosial yang berbeda dari perusahaan yang kurang pengalaman 

dalam publikasi. 

d. Ukuran dewan komisaris 

Dikaitkan dengan pengungkapan informasi yang dilakukan oleh 

perusahaan, kebanyakan penelitian menyimpulkan bahwa terjadi hubungan 

yang positif antara ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dari banyaknya 

anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Hasil penghitungan dengan 

menggunakan software statistik menunjukkan adanya pengaruh positif yang 

signifikan dengan nilai t = 4,171 dan signifikansi 0,000. Hal ini berarti 

semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris disuatu perusahaan, maka 

semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Coller 

& Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) yang menyatakan bahwa semakin 

besar jumlah anggota dewan komisaris, maka tekanan terhadap manajemen 

semakin besar untuk megungkapkan sejauh mana tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian Sembiring (2006) yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktek pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk 

dalam indeks LQ45 dapat dikatakan sudah cukup besar dilakukan. 

2. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara size perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Pengaruh size yang negatif  terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini 

mungkin disebabkan karena pada penelitian ini penulis menggunakan total 

aktiva yang merupakan data keuangan sebagai alat ukur. Sedangkan pada 

penelitian sebelumnya, jumlah tenaga kerja yang merupakan variabel non 

keuangan digunakan sebagai alat ukur. Dilihat dari perbedaan alat ukur yang 

digunakan inilah menyebabkan hasil dan pengaruh yang berbeda pula. 

3.  Terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara variabel profitabilitas 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Arah hubungan yang positif 

antara ROE dan pengungkapan tanggung jawab sosial ini sesuai dengan teori 

agensi yang menyatakan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, 

maka akan semakin luas pengungkapan sosial yang dilakukan karena hal ini 

berkaitan dengan pengurangan biaya agenan perusahaan. 
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4.  Umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa 

perusahaan yang berumur lebih tua mungkin lebih mengerti informasi-

informasi apa saja yang sebaiknya diungkapkan dalam laporan tahunan. 

Sehingga perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi-informasi yang 

akan memberikan pengaruh yang positif terhadap perusahaan. Dengan 

demikian perusahaan tidak perlu mengungkapkan semua informasi yang 

dimilikinya. 

5.  Variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil ini sesuai dengan hipótesis yang 

diajukan. 

6. Secara bersama-sama variabel size, profitabilitas, umur, dan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 

  

5.2 Saran 

a. Penelitian Berikutnya 

1. Keterbatasan waktu dan biaya pada penelitian ini diharapkan pada penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan daftar ítem pengungkapan sosial yang telah 

disesuaikan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang terkait, 

sehingga memungkinkan peneliti untuk lebih memperoleh keadaan yang 

sebenarnya mengenai pengungkapan sosial. 
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2.  Agar dapat melihat lebih dalam mengenai pengaruh karakteristik perusahaan 

terhadap pengungkapan sosial pada perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45, sebaiknya data dibagi ke dalam kategori-kategori yaitu perusahaan 

yang termasuk dalam kategori keuangan (bank), serta perusahaan yang 

termasuk dalam kategori non keuangan (industri manufaktur, telekomunikasi, 

barang konsumsi, dan lain-lain). 

3.  Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan adjusted R 

square yang masih rendah. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya dapat 

mencari variabel independen lain seperti jenis industri
1
, rasio kepemilikan 

publik
2
, rasio likuiditas

3
 yang dianggap berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sosial perusahaan. 

b.  Manager 

Bagi manajemen perusahaan diharapkan lebih terbuka dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan. 

 

 

                                                 
     

1
 Yulianingsih (2001) menyatakan bahwa jenis industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

      sosial. 

 
2
 Marianty (2005) menyatakan bahwa rasio kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan sosial perusahaan. 

3
 Almilia & Retrinasari (2007) menyatakan bahwa rasio likuiditas  berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan laporan perusahaan. 

 

Pengaruh Karakteristik..., Rosita Kusumawardhani, Ak.-Ibs, 2009



59 

 

 

 

c.  Investor 

Investor dalam menentukan pilihan berinvestasi sebaiknya tidak hanya melihat 

informasi dari laporan keuangan saja, tetapi juga melihat dari sisi laporan 

pengungkapan sosial karena hal tersebut berkaitan dengan image perusahaan di 

mata masyarakat. 
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LAMPIRAN 1 

Daftar Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

KATEGORI 

Lingkungan 

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk 

pengurangan polusi. 

2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi 

atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi 

3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi 

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam 

misalnya reklamasi daratan atau reboisasi 

5. Konservasi sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas 

6. Penggunaan materi daur ulang 

7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat oleh 

perusahaan 

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan bersejarah 

11. Pengelolaan limbah 

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan 

13. Perlindungan lingkungan hidup 

Energi 

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 

2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 

3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang 

4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 

6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 
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7. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan 

 

Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja 

2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental 

3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 

4. Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan tenaga kerja 

5. Menerima penghargaan berkaitan dengan  keselamatan tenaga kerja 

6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 

7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 

 

Lain-Lain Tentang Tenaga Kerja 

1. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

2. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja pada bidang pendidikan 

3. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja 

4. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses 

mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

5. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

6. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

7. Pengungkapan prosentase gaji untuk pensiun 

8. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

9. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

10. Mengungkapkan tingkat managerial yang ada 

11. Mengungkapkan disposisi staf  dimana staf ditempatkan 

12. Mengungkapkan jumlah staf masa kerja dan kelompok usia mereka 

13. Mengungkapkan statistik tenaga kerja 

14. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut 

15. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja 

16. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain 
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17. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dan masa depan 

perusahaan 

18. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan 

19. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 

20. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

21. Peningkatan kondisi kerja secara umum 

22. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

23. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja  

 

Produk 

1. Pengungkapan informasi dan pengembangan produk perusahaan termasuk 

pengemasannya 

2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 

4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan 

5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen 

6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7. Pengungkapan peningkatan kebersihan atau kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan 

produk 

8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan 

10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO 

9000) 

 

Keterlibatan Masyarakat 

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, 

dan seni 

2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa atau pelajar 

3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 

4. Membantu riset medis 

5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pameran seni 
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6. Membiayai program bea siswa 

7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

8. Mensponsori kampanye nasional 

9. Mendukung pengembangan industri lokal 

 

Umum 

1. Pengungkapan tujuan atau kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan 

di atas. 

 

Sumber: dimodifikasi oleh Sri Sulastini (2006) dari Hackton dan Milne (1999) 
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LAMPIRAN 2

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang Termasuk Dalam Indeks LQ45

2005

No Perusahaan lingk Energi Kst.kerj lain2 TK Prod Masy Umum Jml Indeks

1 Astra Agro Lestari 9 5 8 18 5 5 2 52 0.72

2 Aneka Tambang 10 6 7 12 7 4 2 48 0.67

3 Astra International 13 5 8 17 8 5 2 58 0.81

4 Bank Central Asia 0 0 0 12 4 5 2 23 0.32

5 Bank Danamon Indonesia 0 0 0 13 4 3 2 22 0.31

6 Bakrie & Brothers 10 7 4 13 5 4 2 45 0.63

7 Bank Niaga 0 0 0 12 5 5 2 24 0.33

8 Bank International Indonesia 0 0 0 6 3 5 2 16 0.22

9 Bumi Resources 8 4 6 9 4 3 2 36 0.50

10 International Nickel Ind 6 2 6 12 2 6 2 36 0.50

11 Indofood Sukses Makmur 9 6 8 17 10 7 2 59 0.82

12 Indah Kiat Pulp & Paper 12 6 8 6 9 9 2 52 0.72

13 Indosat 4 1 0 13 5 4 2 29 0.40

14 Kawasan Industri Jababeka 3 0 4 9 2 5 2 25 0.35

15 Kalbe Farma 11 2 8 18 7 5 2 53 0.74

16 Bank Pan Indonesia 1 0 0 9 3 4 1 18 0.25

17 Tambang Batubara Bukit Asam 7 4 8 13 5 4 2 43 0.60

18 Semen Cibinong 10 7 7 8 5 3 2 42 0.58

19 Telekomunikasi Indonesia 1 0 8 17 5 4 2 37 0.51

20 United Tractors 3 4 8 11 5 4 2 37 0.51

2006

No Perusahaan lingk Energi Kst.kerj lain2 TK Prod Masy Umum Jml Indeks

1 Astra Agro Lestari 9 5 7 18 5 3 1 48 0.67

2 Aneka Tambang 10 7 7 11 6 3 2 46 0.64

3 Astra International 11 5 6 17 6 7 2 54 0.75

4 Bank Central Asia 0 0 0 11 5 4 1 21 0.29

5 Bank Danamon Indonesia 0 0 0 12 3 4 2 21 0.29

6 Bakrie & Brothers 11 7 6 15 6 7 2 54 0.75

7 Bank Niaga 1 0 0 12 5 4 2 24 0.33

8 Bank International Indonesia 0 0 0 7 3 4 2 16 0.22

9 Bumi Resources 10 4 7 9 4 4 2 40 0.56

10 International Nickel Ind 7 2 6 13 3 6 2 39 0.54

11 Indofood Sukses Makmur 9 6 8 14 10 5 1 53 0.74

12 Indah Kiat Pulp & Paper 7 3 6 13 3 5 2 39 0.54

13 Indosat 4 1 0 11 3 2 1 22 0.31

14 Kawasan Industri Jababeka 3 0 3 12 3 6 2 29 0.40

15 Kalbe Farma 11 2 8 18 8 3 1 51 0.71

16 Bank Pan Indonesia 0 0 0 10 2 3 2 17 0.24

17 Tambang Batubara Bukit Asam 8 4 8 13 6 3 1 43 0.60

18 Semen Cibinong 10 7 8 8 6 7 2 48 0.67

19 Telekomunikasi Indonesia 1 0 8 20 4 5 2 40 0.56

20 United Tractors 5 4 8 12 6 5 2 42 0.58
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2007

No Perusahaan lingk Energi Kst.kerj lain2 TK Prod Masy Umum Jml Indeks

1 Astra Agro Lestari 9 5 7 18 5 3 2 49 0.68

2 Aneka Tambang 10 7 7 11 6 3 2 46 0.64

3 Astra International 11 5 6 17 6 7 2 54 0.75

4 Bank Central Asia 0 0 0 13 3 3 1 20 0.28

5 Bank Danamon Indonesia 0 0 0 13 4 3 2 22 0.31

6 Bakrie & Brothers 10 7 5 12 5 4 1 44 0.61

7 Bank Niaga 0 0 0 12 5 2 2 21 0.29

8 Bank International Indonesia 0 0 0 7 4 4 2 17 0.24

9 Bumi Resources 10 5 7 9 4 4 1 40 0.56

10 International Nickel Ind 7 3 6 13 3 5 2 39 0.54

11 Indofood Sukses Makmur 8 6 8 14 10 5 1 52 0.72

12 Indah Kiat Pulp & Paper 11 5 8 13 10 3 2 52 0.72

13 Indosat 4 1 0 11 5 2 2 25 0.35

14 Kawasan Industri Jababeka 3 0 4 9 3 5 2 26 0.36

15 Kalbe Farma 11 2 8 18 8 2 1 50 0.69

16 Bank Pan Indonesia 0 0 0 10 3 3 2 18 0.25

17 Tambang Batubara Bukit Asam 8 5 8 13 5 4 2 45 0.63

18 Semen Cibinong 10 7 8 8 6 5 2 46 0.64

19 Telekomunikasi Indonesia 1 0 8 19 4 9 2 43 0.60

20 United Tractors 5 7 8 11 6 7 2 46 0.64

Keterangan:
lingk = Lingkungan

Energi = Energi

Kst.kerj = Kesehatan dan keselamatan kerja

lain2 TK = Lain-lain tentang tenaga kerja

Prod = Produk

Masy = Keterlibatan masyarakat

Umum = Umum

Jml = Jumlah pengungkapan

Indeks = Indeks pengungkapan
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LAMPIRAN 3

Nomor Item Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Yang 

Diungkapkan

2005 2006 2007 2005 2006 2007

1 Astra Agro Lestari 1,2,3,4, 7,8,11, 12,13 1,2,3,4, 7,8,11, 12,13 1,2,3,4, 7,8,11, 12,13 1,4,5,6,7 1,4,5,6,7 1,4,5,6,7

2 Aneka Tambang
1,3,4,5,6,7,8,11,12,1

3
1,2,3,4,6,7,8,11,12,13 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13 1,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7

3 Astra International 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13
3,4,5,6,7 3,4,5,6,7 3,4,5,6,7

4 Bank Central Asia 

5 Bank Danamon Indonesia

6 Bakrie & Brothers 
1,2,3,4,5,6,8,11,12,1

3

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13
1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

7 Bank Niaga 

8 Bank International Indonesia 

9 Bumi Resources 4,5,6,7,8,11,12,13 1,2,4,5,6,7,8,11,12,13 1,2,3,4,5,6,8,11,12,13 1,3,6,7 1,3,6,7 1,3,4,5,7

10 International Nickel Ind 2,3,4,8,12,13 1,2,3,4,8,12,13 1,2,3,4,8,12,13 1,7 1,6,7 1,6,7

11 Indofood Sukses Makmur 1,2,3,4,7,8,11,12,13 1,2,3,4,7,8,11,12,13 1,2,3,4,8,11,12,13 1,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7 1,3,4,5,6,7

12 Indah Kiat Pulp & Paper 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,1

2,13
1,2,3,4,5,6,13

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13
1,3,4,5,6,7 1,5,6 1,4,5,6,7

13 Indosat 1,3,8,13 1,3,8,13 1,3,8,13 7 7 7

14 Kawasan Industri Jababeka 8,11,13 8,11,13 8,11,13

15 Kalbe Farma
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,

13
1,7 1,7 1,7

16 Bank Pan Indonesia 13

17 Tambang Batubara Bukit Asam 1,2,3,4,8,11,13 1,2,3,4,7,8,11,13 1,2,3,4,7,8,11,13 1,4,6,7 1,4,6,7 1,4,5,6,7

18 Semen Cibinong 
1,3,4,5,6,7,8,11,12,1

3
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 1,3,4,5,6,7,8,11,12,13 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

19 Telekomunikasi Indonesia 13 13 13

20 United Tractors 7,12,13 5,6,8,11,13 5,6,8,11,13 1,2,3,7 1,2,3,7 1,2,3,4,5,6,7

No Perusahaan

Nomor Item Yang Diungkapkan

Lingkungan Energi
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2005 2006 2007 2005 2006 2007

1 Astra Agro Lestari 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8

1,2,3,5,7,8,9,10,1

2,14,15,16,17,18,

19,20, 21, 23

1,2,3,5,7,8,9,10,12,

13,14,15,16,17,18,1

9,20,21

1,2,3,5,7,8,9,10,12

,13,14,15,16,17,18

,19,20,21

2 Aneka Tambang 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8
1,2,8,9,10,13,14,

17,18,19,20,21

1,2,8,9,10,13,17,18,

19,20,21

1,2,8,9,10,13,17,1

8,19,20,21

3 Astra International 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,4,6,7,8 1,2,4,6,7,8

1,2,3,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,17,18,

19,20,21

1,2,3,6,7,8,9,10,11,

12,13,14,17,18,19,2

0,21

1,2,3,6,7,8,9,10,11

,12,13,14,17,18,19

,20,21

4 Bank Central Asia 
1,2,3,8,9,10,11,1

4,17,18,19,21

1,2,3,8,9,10,11,13,1

7,18,21

1,2,3,8,9,10,13,14,

15,16,17,18,21

5 Bank Danamon Indonesia
1,2,3,8,9,10,12,1

4,15,16,17,18,21

1,2,3,8,9,10,12,15,1

6,17,18,21

1,2,3,8,9,10,12,14,

15,16,17,18,21

6 Bakrie & Brothers 2,4,6,8 1,2,4,5,6,8 1,2,4,5,6,8
1,2,3,6,8,9,10,12,

13,16,17,18,21

1,2,3,4,6,8,9,10,12,

13,15,16,17,18,21

1,2,3,6,8,9,10,12,1

3,17,18,21

7 Bank Niaga 
1,2,3,9,10,13,14,

15,16,17,18,21

1,2,3,9,10,13,14,15,

16,17,18,21

1,2,3,9,10,13,14,1

5,16,17,18,21

8 Bank International Indonesia 1,2,10,17,18,21 1,2,9,10,17,18,21 1,2,9,10,17,18,21

9 Bumi Resources 1,2,3,4,6,8 1,2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,6,7,8
1,2,3,9,10,16,18,

19,21

1,2,3,9,10,16,18,19,

21

1,2,3,9,10,16,18,1

9,21

10 International Nickel Ind 2,3,4,6,7,8 2,3,4,6,7,8 2,3,4,6,7,8
1,2,3,5,7,8,9,10, 

14,16,17,21

1,2,3,5,7,8,9,10,14,

16,17,18,21

1,2,3,5,7,8,9,10,14

,16,17,18,21

11 Indofood Sukses Makmur 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,6,7,8,9,10,13,

14,15,16,17,18,1

9,20,21,23

1,2,8,9,10,13,14,15,

16,17,18,19,20,21

1,2,8,9,10,13,14,1

5,16,17,18,19,20,2

1

12 Indah Kiat Pulp & Paper 1,2,3,4,5,6,7,8 2,3,4,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,7,8,9,18,21
1,2,3,5,7,8,9,10,14,

16,17,18,21

1,7,8,9,10,11,12,1

3,14,17,18,19,21

13 Indosat 
1,2,3,7,8,9,10,13,

15,16,17,18,21

1,2,3,8,9,10,15,16,1

7,18,21

1,2,3,8,9,10,15,16,

17,18,21

14 Kawasan Industri Jababeka 1,2,4,6 1,4,6 1,2,4,6
1,2,3,9,10,14,17,

18,21

1,2,6,9,10,11,12,14,

17,18,21,22

1,2,3,9,10,14,17,1

8,21

15 Kalbe Farma 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,5,7,8,9,10,1

2,13,14,15,16,17,

18,19,20,21

1,2,3,5,7,8,9,10,12,

13,14,15,16,17,18,1

9,20,21

1,2,3,5,7,8,9,10,12

,13,14,15,16,17,18

,19,20,21

16 Bank Pan Indonesia 
1,2,3,8,10,13,16,

19,21

1,2,8,10,13,14,17,1

8,19,21

1,2,8,10,13,14,17,

18,19,21

17
Tambang Batubara Bukit 

Asam 
1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,7,8,9,10,12,

15,16,17,18,21

1,2,3,7,8,9,12,13,15

,16,17,18,21

1,2,3,7,8,9,10,12,1

5,16,17,18,21

18 Semen Cibinong 1,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,10,16,18,20,2

1,22

1,2,10,16,18,20,21,

22

1,2,10,16,18,20,21

,22

19 Telekomunikasi Indonesia 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8

1,2,3,5,6,7,8,9,10

,11,12,13,14,15,1

6,17,18,20,21

1,2,3,5,6,7,8,9,10,1

1,12,13,14,15,16,17

,18,19,20,21

1,2,3,5,6,7,9,10,11

,12,13,14,15,16,17

,18,19,20,21

20 United Tractors 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8 1,2,3,4,5,6,7,8
1,2,8,9,10,13,14,

15,16,18,21

1,2,3,9,10,13,14,15,

16,17,18,21

1,2,3,9,10,13,14,1

5,16,18,21

Lain-Lain tentang TK

Nomor Item Yang Diungkapkan

Kesehatan & Keselamatan TKNo Perusahaan
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2005 2006 2007 2005 2006 2007

1 Astra Agro Lestari 1,2,3,4,10 1,2,3,9,10 1,2,3,9,10 1,3,6,7,9 1,6,9 1,6,9

2 Aneka Tambang 1,2,3,4,6,7,10 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4,9,10 1,2,6,9 1,6,9 1,6,9

3 Astra International 1,2,3,4,6,8,9,10 1,3,4,6,8,9 1,3,4,6,8,9 1,2,3,6,9 1,3,4,6,8,9 1,3,4,6,8,9

4 Bank Central Asia 1,2,3,10 1,2,3,9,10 1,2,10 1,3,6,9 1,3,6,9 1,6,9

5 Bank Danamon Indonesia 1,2,9,10 1,2,9 1,2,10 1,6,9 1,2,6,9 1,6,9

6 Bakrie & Brothers 2,3,8,9,10 1,2,3,8,9,10 1,2,3,8,9 1,6,7,9 1,2,3,5,6,7,9 1,6,7,9

7 Bank Niaga 1,2,3,9,10 1,2,3,9,10 1,2,3,9,10 1,3,5,6,9 1,6,7,9 1,6,7,9

8 Bank International Indonesia 1,2,10 1,9,10 1,2,9,10 1,3,5,6,9 1,3,6,9 1,3,6,9

9 Bumi Resources 1,2,9,10 1,2,3,10 1,2,3,10 1,6,9 1,5,6,9 1,5,6,9

10 International Nickel Ind 1,6 1,3,6 1,3,6 1,2,3,5,6,9 1,2,3,6,9 1,2,3,6,9

11 Indofood Sukses Makmur 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10
1,3,4,5,6,7,9 1,3,6,7,9 1,3,6,7,9

12 Indah Kiat Pulp & Paper 
1,2,3,4,5,6,7,8,1

0
1,3,6

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10
1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,6,9 1,6,9

13 Indosat 1,2,3,9,10 1,2,9 1,2,3,9,10 1,5,6,9 1,6 1,6

14 Kawasan Industri Jababeka 1,10 1,2,7 1,2,7 1,4,6,7,9 1,3,5,6,7,9 1,3,6,7,9

15 Kalbe Farma 1,2,3,4,5,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,3,5,6,9 1,3,6 3,6

16 Bank Pan Indonesia 1,2,3 1,2 1,2,3 1,3,6,9 1,6,9 1,6,9

17 Tambang Batubara Bukit 

Asam 

1,2,3,9,10 1,2,3,4,8,9 1,2,3,9,10 1,6,7,9 1,5,9 1,6,7,9

18 Semen Cibinong 1,2,3,9,10 1,2,3,8,9,10 1,2,3,8,9,10 1,3,6,7 1,3,5,6,7,9 1,3,6,7,9

19 Telekomunikasi Indonesia 1,2,3,9,10 1,2,3,9 1,2,3,9 1,3,6,9 1,2,5,6,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9

20 United Tractors 1,2,3,9,10 1,2,3,4,9,10 1,2,3,4,9,10 1,3,5,9 1,2,6,7,9 1,2,3,5,6,7,9

No Perusahaan

Nomor Item Yang Diungkapkan

Produk Keterlibatan Masyarakat
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2005 2006 2007

1  Astra Agro Lestari  1,2 1 1,2

2  Aneka Tambang 1,2 1,2 1,2

3  Astra International  1,2 1,2 1,2

4  Bank Central Asia  1,2 1 1

5  Bank Danamon Indonesia 1,2 1,2 1,2

6  Bakrie & Brothers  1,2 1,2 1

7  Bank Niaga  1,2 1,2 1

8  Bank International Indonesia  1,2 1,2 1,2

9  Bumi Resources  1,2 1,2 1

10  International Nickel Ind  1,2 1,2 1,2

11  Indofood Sukses Makmur  1 1 1

12  Indah Kiat Pulp & Paper  1,2 1,2 1,2

13  Indosat  1,2 1 1,2

14  Kawasan Industri Jababeka  1,2 1,2 1,2

15  Kalbe Farma 1,2 1 1

16  Bank Pan Indonesia  1 1,2 1,2

17
 Tambang Batubara Bukit 

Asam  
1,2 1 1,2

18  Semen Cibinong  1,2 1,2 1,2

19  Telekomunikasi Indonesia  1,2 1,2 1,2

20  United Tractors 1,2 1,2 1,2

Nomor Item Yang Diungkapkan

No Perusahaan Umum
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LAMPIRAN 4

DATA VARIABEL DEPENDEN & INDEPENDEN

No Perusahaan Indeks assets lnasset ROE DK umur

1 AALI 0.72 3,191,715 14.98 0.4383 7 17

2 AALI 0.67 3,496,955 15.07 0.4199 7 18

3 AALI 0.68 5,352,986 15.49 0.7177 7 19

4 ANTM 0.67 6,402,714 15.67 0.397 5 37

5 ANTM 0.64 7,290,906 15.80 0.5285 5 38

6 ANTM 0.64 12,037,917 16.30 0.8332 5 39

7 ASII 0.81 46,985,862 17.67 0.4018 10 48

8 ASII 0.75 57,929,290 17.87 0.2624 10 49

9 ASII 0.75 63,519,598 17.97 0.3944 10 50

10 BBCA 0.32 150,180,752 18.83 0.3233 5 48

11 BBCA 0.29 176,798,726 18.99 0.3358 5 49

12 BBCA 0.28 218,005,008 19.20 0.3132 5 50

13 BDMN 0.31 67,803,454 18.03 0.3491 8 49

14 BDMN 0.29 82,072,687 18.22 0.2228 8 50

15 BDMN 0.31 89,409,827 18.31 0.3059 8 51

16 BNBR 0.63 7,012,882 15.76 -0.1262 4 54

17 BNBR 0.75 8,666,760 15.98 0.1047 4 55

18 BNBR 0.61 14,137,256 16.46 0.1233 4 56

19 BNGA 0.33 41,579,861 17.54 0.1882 6 50

20 BNGA 0.33 46,544,346 17.66 0.1946 6 51

21 BNGA 0.29 54,885,576 17.82 0.1974 6 52

22 BNII 0.22 49,026,180 17.71 0.1946 6 46

23 BNII 0.22 53,102,230 17.79 0.1415 6 47

24 BNII 0.24 55,148,453 17.83 0.0706 6 48

25 BUMI 0.50 14,446,361 16.49 0.9587 8 32

26 BUMI 0.56 22,684,662 16.94 0.6249 8 33

27 BUMI 0.56 26,556,109 17.09 0.762 8 34

28 INCO 0.50 16,159,976 16.60 0.2982 9 37

29 INCO 0.54 19,157,656 16.77 0.4427 9 38

30 INCO 0.54 17,775,499 16.69 1.2091 9 39

31 INDF 0.82 14,786,084 16.51 0.0988 10 15

32 INDF 0.74 16,112,493 16.60 0.2485 10 16

33 INDF 0.72 29,527,466 17.20 0.2898 10 17

34 INKP 0.72 51,617,367 17.76 0.079 9 29

35 INKP 0.54 47,646,020 17.68 -0.0141 9 30

36 INKP 0.72 51,689,503 17.76 0.0573 9 31

37 ISAT 0.40 32,787,133 17.31 0.1644 10 38

38 ISAT 0.31 34,228,658 17.35 0.1331 10 39

39 ISAT 0.35 45,305,086 17.63 0.1771 10 40

40 KIJA 0.35 1,976,627 14.50 0.093 3 16

41 KIJA 0.40 1,907,310 14.46 0.0263 3 17

42 KIJA 0.36 2,506,341 14.73 0.0196 3 18

43 KLBF 0.74 4,728,369 15.37 0.4445 6 39

44 KLBF 0.71 4,624,619 15.35 0.364 6 40

45 KLBF 0.69 5,138,213 15.45 0.3421 6 41

46 PNBN 0.25 36,919,444 17.42 0.1711 4 34
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No Perusahaan Indeks Assets lnasset ROE DK Umur

47 PNBN 0.24 40,514,765 17.52 0.1576 4 35

48 PNBN 0.25 53,470,645 17.79 0.1746 4 36

49 PTBA 0.60 2,839,690 14.86 0.3182 5 24

50 PTBA 0.60 3,107,734 14.95 0.2914 5 25

51 PTBA 0.63 3,928,071 15.18 0.378 5 26

52 SMCB 0.58 7,324,210 15.81 -0.1023 7 34

53 SMCB 0.67 7,065,846 15.77 0.1149 7 35

54 SMCB 0.64 7,208,250 15.79 0.0826 7 36

55 TLKM 0.51 62,171,044 17.95 0.6973 5 14

56 TLKM 0.56 75,135,745 18.13 0.7836 5 15

57 TLKM 0.60 82,058,760 18.22 0.7584 5 16

58 UNTR 0.51 10,633,839 16.18 0.3813 8 33

59 UNTR 0.58 11,247,846 16.24 0.2942 8 34

60 UNTR 0.64 13,002,619 16.38 0.3573 8 35
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