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ABSTRAK
Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi salah satu komponen
pengungkapan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur di BEI
dengan memperluas item-item pengungkapan. Faktor-faktor yang diduga
mempengaruhi kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
adalah media exposure, ukuran perusahaa, profitabilitas dan leverage. Sampel
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang mengungkapkan tanggung jawab
sosial dan lingkungan pada periode 2013—2015. Jumlah sampel perusahaan
adalah sebanyak 31. Jumlah obervasi yang digunakan adalah 93 observasi.
Kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan diukur dengan
indeks pengungkapan. Indeks ini diukur dengan item pengungkapan dalam
Reporting Guidelines yang termuat dalam General Repoting Initiatives (GRI).
Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Hasil pengujian
berhasil membuktikan pengaruh media exposure, ukuran perusahaan dan
profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, media exposure, ukuran
perusahaan, profitabilitas, leverage.
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ABSTRACT
Social and environmental responsibility becomes one of the components of
corporate disclosure listed on Indonesia Stock Exchange (BEI). This study
examines the factors that influence the disclosure policy of social and
environmental responsibility to manufacturing companies on BEI by expanding
disclosure items. Factors suspected to affect social and environmental
responsibility disclosure policies are media exposure, firm size, profitability and
leverage. The research sample is a manufacturing company that discloses social
and environmental responsibility in the period 2013-2015. The number of sample
companies is 31. The number of observations used is 93 observations. The
disclosure policy of social and environmental responsibility is measured by the
disclosure index. This index is measured by the disclosure item in the Reporting
Guidelines contained in General Repoting Initiatives (GRI). Hypothesis testing is
done by multiple regression analysis. The test results fail to prove the effect of
media exposure, firm size and profitability on the disclosure of social and
environmental responsibility.

Keywords: Corporate Social Responsibility Disclosure, media exposure, firm size,
profitability, leverage.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perusahaan sangat erat hubungannya dengan pihak-pihak luar. Baik dengan
masyarakat, investor, pemerintah dan pihak lainnya. Mereka saling membutuhkan
dan mempunyai hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya.
Kontribusi dan harmonisasi antar keduanya akan menentukan keberhasilan dalam
perannya untuk bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus
diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan
perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup
masyarakat.
Dari aspek ekonomi, perusahaan pasti berorintasi unuk mendapatkan
keuntungan. Sedangkan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan
kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Jadi, dengan keuntungan yang
sudah di dapatkan perusahaan dari masyarakat, masih ada tanggung jawab sosial
yang harus di hadapi agar keberadaan perusahaan tersebut dapat lebih berguna
bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan hanya mengeruk keuntungan
semata.
Maraknya isu tanggung jawab sosial perusahaan membuat pandangan dalam
dunia usaha dimana perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan laba yang
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setinggi-tingginya tanpa memperhatikan dampak yang muncul dalam kegiatan
usahanya kini sudah tidak dapat diterima lagi. Perkembangan dunia usaha saat ini
menuntut perusahaan untuk meningkatkan perhatiannya kepada lingkungan sosial.
Perusahaan diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen dan
pemilik modal (investor dan kreditor) tetapi juga karyawan, konsumen,
masyarakat dan lingkungannya (Agatha, 2013)
Saat ini, kesadaran masyarakat akan peran perusahaan dalam lingkungan
sosial pun semakin meningkat. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai
sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aktivitas sosialnya untuk memastikan
bahwa hak-hak mereka yang juga sebagai stakeholder telah terpenuhi.
Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusaahaan akan mempengaruhi
pandangan

masyarakat

terhadap

perusahaan

tersebut.

Jika

masyarakat

menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya
serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak
negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan maka kondisi itu akan menimbulkan
resistensi masyarakat. Komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam
pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi,
sosial, dan lingkungan (triple bottom line) itulah yang menjadi isu utama dari
konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial
perusahaan (Hermawan dan Malufah, 2014).
Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility
(CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi
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dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line.
Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga
memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008).
Triple bottom line reporting merupakan laporan yang memberikan informasi
mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari sebuah
entitas. Apabila prinsip triple bottom line reporting dapat diimplementasikan
dengan baik, maka akan menunjukkan bahwa akuntabilitas perusahaan tidak
hanya untuk pelaksanaan kegiatan ekonomi mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan
kegiatan sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). Dengan demikian, prinsip triple
bottom line reporting dapat mengakomodasi kepentingan stakeholder secara luas,
tidak hanya kepentingan shareholder dan bondholder saja.
Tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi
perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan
operasional perusahaan. Menurut Holmes dalam Hermawan dan Mafulah (2014)
menyatakan selain menghasilkan keuntungan, perusahaan harus membantu
memecahkan masalah-masalah sosial terkait atau tidak perusahaan ikut
menciptakan masalah tersebut bahkan jika disana tidak mungkin ada potensi
keuntungan jangka pendek atau jangka panjang.
Kesadaran stakeholder akan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang
dilakukan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan praktikpraktik atau kegiatan CSR yang dilakukan. Lebih lanjut lagi, menurut Deegan dan
Gordon (1996) dalam Jose dan Lee (2007) bahwa tekanan stakeholder terhadap
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perusahaan untuk dapat secara efektif menjalankan kegiatan lingkungannya serta
tuntutan agar perusahaan menjadi akuntabel juga menyebabkan meningkatnya
perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan. Selain itu Owen dalam
Aldilia (2007) mengatakan bahwa kasus Enron di Amerika telah menyebabkan
perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian yang besar terhadap
pelaporan sustainabilitas dan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Ini
menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan reputasi, manajemen risiko dan
keunggulan kompetitif juga menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk
melakukan pengungkapan CSR.
Di Indonesia, wacana mengenai kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan
dan tanggung jawab sosial telah diatur dalam UU Perseroan Terbatas No 40 pasal
74 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan
usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung
jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 66 ayat 2c UU No. 40 tahun 2007,
dinyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan
tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan.
Pengungkapan informasi pelaksanaan kegiatan CSR telah dianjurkan dalam
PSAK No.1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bagian Tanggung
jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09. Meski telah ditetapkan peraturanperaturan yang mengatur pelaksanaan dan pelaporan CSR, namun peraturanperaturan tersebut tidak memberikan pedoman khusus mengenai bagaimana dan
informasi apa saja yang harus dilaporkan oleh perusahaan mengenai pelaksanaan
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CSR, sehingga pengungkapan yang memadai terkait dengan kegiatan CSR masih
dirasa kurang (Wijaya, 2012).
Menurut Gray, Kouhy, & Lavers dalam Wijaya (2010), selama ini
pengungkapan mengenai kegiatan CSR hanya berlatar kebutuhan perusahaan
untuk membentuk image bahwa dalam pandangan stakeholder perusahaan
memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan lingkungan hidup Selain itu,
apa yang dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan
pembaca laporan tahunan untuk melakukan evaluasi (Utama, 2007). Hingga kini
belum terdapat kesepakatan standar pelaporan CSR yang dapat dijadikan acuan
bagi perusahaan dalam menyiapkan laporan CSR (Jalal, 2007).
Terdapat beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam
pengungkapan CSR. Dalam penelitian ini, variabel yang dipilih yaitu media
exposure, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage.
Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi
perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan bisa mengungkapkan aktivitas CSR
melalui berbagai media. Sari (2012) menyatakan bahwa media internet (web)
merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet
yangmulai meningkat. Komunikasi CSR melalui media internet, diharapkan
masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Media
merupakan pusat perhatian masyarakat luas mengenai sebuah perusahaan (Yao, et
al.,2011).
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Dengan adanya perkembangan media pada saat ini, seperti internet, televisi,
radio, koran atau yang lainnya tentunya mempengaruhi suatu perusahaan dalam
pengungkapan CSR. Karena semakin banyak orang mellihat dan menyadari
bahwa perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab sosial, maka tentunya hal
itu akan menguntungkan perusahaan karena reputasi perusahaan tersebut akan
meningkat. Media inilah yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk
meningkatkan reputasi mereka.
Pengungkapan media merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan
komunikasi dengan stakeholder dalam menyampaikan informasi dan prospek
perusahaan, Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui
kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi
kebutuhan pemangku kepentingan dan berkomunikasi dengan pemangku
kepentingannya secara efektif. Fungsi komunikasi menjadi sangat pokok dalam
CSR. Pengkomunikasian CSR melalui media akan meningkatkan reputasi
perusahaan di mata masyarakat. Pada pelaksanaannya, hal inilah yang menjadi
bagian pada proses membangun dan membentuk norma yang diterima dan
legitimasi praktik CSR. Beberapa penelitian yang berhasil menunjukan hubungan
media exposure dengan pengungkapan CSR yaitu Agatha Aprinda (2010),
Plorensia dan Hadiningsih (2015), Agatha Aprinda (2012), Alfarizi (2016), dan
Wahyutama (2015).
Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar
kecilnya perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan
perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan (size) perusahaan merupakan variabel
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penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam
laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana
perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan
mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan
tersebut.
Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai
wujud tanggung jawab sosial perusahaan, menurut Sembiring dalam Maria
(2012). Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung memiliki public
demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran
lebih kecil. Maka itu, ukuran perusahaan dirasa menjadi faktor yang dapat
mempengaruhi pengungkapan CSR. Penelitian yang berhasil menunjukkan
hubungan kedua variabel ini antara lain Maria Wijaya (2012) serta penelitian yang
dilakukan oleh Kamil dan Herusetya (2010), Dewi dan Priyadi (2013), Hermawan
dan Mulyawan (2014), Ndukwe dan John (2015), Istianingsih (2015), Mohammad
(2015).
Faktor lain yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR adalah
profitabilitas. Menurut Donovan dan Gibson dalam Sukmawati (2013)
Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan perusahaan dalam
menilai keefektifan kinerja suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sigit dan
Afiyah (2014), serta penelitian dari Ndukwe dan John (2015), Mohammad (2015)
menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2012), Mahama (2010), serta
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Marfua’ah dan Cahyo (2011) , Anggraini (2006), Reverte (2009), dan Aulia &
Kartawijaya (2011), Istianingsih (2015) memiliki perbedaan hasil yang
menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapanm
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility.
Hasil penelitian terdahulu tersebut tidak mampu mendukung teori bahwa
perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan melakukan pengungkapan corporate
social responsibility lebih banyak. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas
tinggi belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas sosial karena perusahaan
lebih berorientasi pada laba semata. Manajemen lebih tertarik

untuk

memfokuskan pengungkapan informasi keuangan saja dan menganggap tidak
perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses
keuangan perusahaan seperti corporate social, menurut Sembiring dalam Agatha
Aprianda (2013). Argumen lain adalah manajemen merasa tidak perlu
memberikan pengungkapan lingkungan karena tidak mempengaruhi posisi dan
kompensasi yang diterimanya.
Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki
perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang.
Menurut Meek et al. (1995) dalam Ismurniati (2010), perusahaan yang
mempunyai tingkat leverage tinggi cenderung mengurangi pengungkapan
tanggung jawab sosial itu sendiri. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage
tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.
Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah lebih
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banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan,
dengan demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Ismurniati, 2010).
Sedangkan menurut Teori keagenan, memprediksi bahwa perusahaan dengan
rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi,
karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi
(Jensen & Meckling, 1976). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ndukwe
dan John (2015), menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria
Wijaya (2012), dan juga penelitian dari Sukmawati dan Maswar (2013),
Istianingsih (2015), Mohammad (2015) menyatakan bahwa leverage berpengaruh
secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Dari fenomena-fenomena yang terjadi dan dari hasil penelitian terdahulu
terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR masih
menunjukkan hasil yang berbeda dari teori yang ada, dan bertentangan dengan
antara hasil penelitian yang satu dengan yang lainnnya. Pertentangan hasil
penelitian tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan seperti: perbedaan periode
waktu penelitian, interpretasi peneliti terhadap laporan keuangan perusahaan atas
variabel yang digunakan maupun perbedaan metode pengujian yang ditempuh
oleh peneliti. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk memverifikasi
ulang hasil penelitian terdahulu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
praktek pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan.
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Maka dari itu, peneliti akan meneliti yang merupakan replikasi kombinasi dari
peneliti sebelumnya yaitu penelitian dari Aditya Guma Alfarizi tahun 2016 yang
berjudul ―Pengaruh Media Exposure, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Struktur
Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan CSR.‖ dan penelitian dari Dewi dan
Priyadi tahun 2013 yang berjudul ―Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap
Corporate Social Responsibility Disclosure Pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar
di BEI‖ .
Dengan research gap yaitu perbedaan tahun, dan juga objek penelitian, serta
variabel yang dipakai. Penelitian ini akan menguji pengaruh variabel media
exposure, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage sebagai variabel kontrol
terhadap pengaruhnya dalam pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI, khususnya pada perusahaan manufaktur subsektor barang
konsumsi. Penelitian ini mengambil judul, ―PENGARUH MEDIA EXPOSURE,
UKURAN

PERUSAHAAN,

TERHADAP

PROFITABILITAS,

PENGUNGKAPAN

DAN

LEVERAGE

CORPORATE

SOCIAL

RESPONSIBILITY DI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI
BEI (TAHUN 2013-2015)”
1.2 Pembatasan Masalah
Adapun pembatasan masalah, dimana terdapat keterbatasan peneliti yang
mengkibatkan masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diletiliti semua.
Pembatasan masalah tersebut dirincikan sebagai berikut:
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1. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya adalah laporan
keuangan tahunan yang telat diaudit dalam periode tahun 2013-2015.
2. Jenis perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah
perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada BEI
pada tahun 2013-2015, yang melaporkan Corporate Social Responsibility
Disclosure dalam laporan keuangannya.
3. Penelitian ini menggunakan variabel media exposure, ukuran perusahaan,
profitabilitas, dan leverage.
1.3 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain :
1. Bagaimana pengaruh media exposure terhadap pengungkapan Cosporate Social
Responsibility dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2013-2015?
2. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate
Social Responsibility dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2013-2015?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015?
4. Bagaimana pengaruh leverage terhadap pengungkapan Corporate Social
Responsibility dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2013-2015?
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian
ini adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh media exposure terhadap pengungkapan CSR pada
laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR
pada laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh profibilitas perusahaan terhadap pengungkapan
CSR pada laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh leverage perusahaan terhadap pengungkapan CSR
pada laporan keuangan.
1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat peneliian yang diperoleh dari penelitian antara lain :
1.Bagi penulis, digunakan untuk menambah wawasan atas apa yang sudah
dipelajari di masa kuliah untuk kepentingan di waktu yang akan datang.
2. Bagi perusahaan, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR.
3.Bagi masyarakat, untuk lebih mengetahui faktor yang menjadi pengaruh
pengungkapan CSR pada laporan keuangan perusahaan manufaktur.

Indonesia Banking School

Pengaruh Media Exposure..., Desak Kadek Rheadanti, Ak.-IBS, 2017

13

4.Bagi pihak akademis, dapat memberi masukan terhadap pengembangan ilmu
ekonomi mengenai fakor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada
laporan keuangan perusahaan manufaktur.
1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1

: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulisan menguraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan penelitia, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II

: LANDASAN TEORI

Berisikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar teori dari penelitian, di mana teoriteori yang dimaksud dianggap sesuai dan relevan dengan permasalahan yang
dihadapi dan dapat dijadikan acuan dalam menganalisa permasalahan tersebut,
kerangka berpikir dan hipotesis
BAB III

:METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan model penelitian yang
dipakai dan variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan
data dan pengolahan data, jenis data, serta rencana analisis data.
BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan deskripsi objek penelitian yang merupakan

uraian

tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage perusahaan
terhadap pengungkapan CSR pada laporan keuangan.
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BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan memberikan
saran-saran

yang

diharapkan

dapat

berguna

bagi

semua

pihak

yang

memerlukannya.
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BAB II
TINJAUAN LITERATUR
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) mengungkapkan adanya hubungan antara
principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent
(manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang dilandasi dengan
adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan
penanggung risiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen
and Meckling, 1976). Agency Theory mengarah pada hubungan agensi, pemilik
(principal) yang memberi mandate pada pekerja (agent). Agency Theory
menjelaskan mengenai hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari
sebuah kontrak (Dewi dan Priyadi,2013)
Menurut agency theory, pemegang saham (principal) merupakan pemilik
perusahaan dan memiliki hak kepemilikan terhadap laba yang dihasilkan oleh
perusahaan. Sementara itu, para manajer merupakan agen (agents) yang bertindak
untuk kepentingan pemilik perusahaan. Di dalam pasar modal yang efisien,
pemegang saham secara mutlak akan sepakat bahwa mereka lebih menyukai
maksimalisasi laba yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian,
jika manajemen tidak melakukan maksimalisasi laba maka pasar akan melakukan
koreksi terhadap manajemen perusahaan, misalnya dengan mengganti manajer
(Dewi dan Priyadi,2013)
15
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Teori agensi menjelaskan ada konflik kepentingan antara manajer (agen)
dan principal (pemilik). Pemilik ingin mengetahui semua informasi di perusahaan
termasuk aktifitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi/dananya dalam
perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja
manajer. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan akuntan publik yang
mengevaluasi kinerja manajer(Wijaya, 2012)
Paradigma akuntansi konvensional beranggapan bahwa pihak yang di
utamakan dalam pengungkapan laporan keuangan adalah stockholder. Dengan
perkembangan akhir-akhir ini banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap
perusahaan yaitu stakeholders( konsumen, masyarakat, pemasok, analis keuangan,
karyawan dan pemerintah). Stakeholders menyadari adanya hal yang dapat
menambah nilai suatu perusahaan. Salah satu caranya dengan melakukan
kegiataan perusahaan yang berhubungan dengan aktivitas social atau Corporate
Social Responsibility (CSR). Kegiatan CSR dapat menguntungkan agen (manajer)
dan stakeholders. (Wijaya, 2012)
2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi
bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan
yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan
dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana,
2009).

Menurut Hadi dalam Sukmawati dan Maswar (2013), Legitimasi

masyarakat

merupakan

faktor strategis

bagi

perusahaan dalam

rangka

mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana
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untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya
memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.
Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat
kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan
ke depan.
Menurut Deegan dan Tobin (2002) , legitimasi dapat diperoleh manakala
terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai
dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika
terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi
perusahaan dan terancam. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan
yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society), pemerintah
individu dan kelompok masyarakat, Gray et al. (1996: 46). Untuk itu, sebagai
suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.
Dasar pemikiran teori ini adalah perusahaan akan terus berlanjut
keberaadaannya jika melakukan nilai yang sepadan atau berkesinambungan
dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dalam teori ini, perusahaan
dianjurkan untuk meyakinkan masyarakat, bahwa aktivitas yang dilakukan sudah
sesuai dengan nilai dan dapat diterima masyarakat. Perusahaan menggunakan
laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab
lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat.
Melihat dari konteks uraian diatas dapat dinyatakan bahwa legitimasi
perusahaan dimata stakeholder merupakan faktor signifikan untuk mendukung
citra dan reputasi perusahaan dimata stakeholder (Hadi dalam Sukmawati dan
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Maswar, 2013) . Dengan demikian, maka pengungkapan informasi CSR
merupakan investasi jangka panjang, dan memiliki manfaat dalam meningkatkan
image dan legitimasi, sehingga dapat dijadikan sebagai basis konstruksi strategi
perusahaan.
2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR
merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi
berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, komunitas setempat, dan
masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan
legitimacy theory yang menyatakan setiap perusahaan memiliki kontrak dengan
masyarakat

berdasarkan

nilai-nilai

keadilan

dan

bagaimana

perusahaan

menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Jika
terjadi ketidakselarasan sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka
perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat mengancam kelangsungan
hidup perusahaan. Jadi pengungkapan informasi CSR merupakan salah satu cara
perusahaan untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi kontribusi
perusahaan dari sisi ekonomi dan politis (Haniffa dan Cooke, 2005).
Sementara itu, Kast (2003:212) mendefinisikan Tanggung jawab sosial
(Social Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya
mengatasi kelaparan dan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan tunjangan
untuk pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua
organisasi adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena
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ketergantungan itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan
harapan masyarakat.
Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam UndangUndang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-UndangNo.
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan atau
penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
Ketentuan ini bertujuan untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan
seimbang antara perusahaan dengan lingkungan sesuai dengan nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungannya (Wahyudi dan Azheri, 2008).
2.1.3.1 Prinsip-prinsip CSR
Menurut Crowther (2008) dalam Dewi & Priyadi (2013) terdapat tiga
prinsip dasar dari tanggung jawab sosial (social responsibility), yaitu :
1. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan
aktivitasnya (action) tentang memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya
dimasa depan.
2. Accountability,

merupakan

upaya

perusahaan

terbuka

dan

bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan.
3. Transparency, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Berperan
untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya
informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.
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2.1.3.2 Konsep Dasar CSR
Menurut John

Elkington (1997), Elkington mengembangkan konsep

triple bottom line. Elkington memberikan pandangan bahwa perusahaan
yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan ―3P‖. Selain mengejar
profit, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan
kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam
menjaga

kelestarian

lingkungan

(planet).

Hubungan

ini

kemudian

diilustrasikan dalam bentuk segi tiga sebagai berikut:

Sosial (People)

Lingkungan
(Planet)

Ekonomi
(Profit)

Hubungan yang ideal antara profit (keuntungan), people (masyarakat)
dan planet (lingkungan) adalah seimbang, tidak bisa mementingkan satu elemen
saja. Konsep 3P ini menurut Elkington dapat menjamin keberlangsungan
bisnis

perusahaan.

Hal

ini

dapat

dibenarkan,

sebab

jika

suatu

perusahaan hanya mengejar keuntungan semata, bisa jadi lingkungan yang
rusak dan masyarakat yang terabaikan menjadi hambatan kelangsungan
bisnisnya. . Jika muncul gangguan dari masyarakat maka yang rugi adalah
bisnisnya sendiri.
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2.1.3.3 Indikator CSR
Pengukuran Corporate Social Responsibility Disclosure dihitung dengan
Komponen Corporate Social Responsibility menurut Sembiring (2005) sebagai
berikut:
Table 1 Indikator CSR (Table 2.1)
INDIKATOR
1. Lingkungan

KETERANGAN
1) Pengendalian polusi kegiatan operasi,
pengeluaran riset dan pengembangan untuk
mengurangi polusi.
2) 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 pengelolaan sumber alam,
misalnya reklamasi daratan atau reboisasi.
5) Konservasi sumber alam, misalnya mendaur
ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
6) Penggunaan material daur ulang
7) Menerima penghargaan berkaitan dengan
program lingkungan yang dibuat perusahaan.
8) Merancang fasilitas yang harmonis dengan
lingkungan.
9) Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk
memperindah lingkungan.
10) Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.
11) Pengelolaan limbah.
12) Mempelajari dampak lingkungan untuk
memonitor dampak
lingkungan perusahaan.
13) Perlindungan lingkungan hidup.
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2. Energi

1) Menggunakan energi secara lebih efisien dalam
kegiatan operasi.
2) Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi
energi.
3) Penghematan energi sebagai hasil produk daur
ulang.
4) Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi
konsumsi energi.
5) Peningkatan efisiensi energi dan produk.
6) Riset yang mengarah pada peningkatan
efisiensi energi dari
produk.
7) Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.

3. Kesehatan dan
Keselamatan
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) Mentaati peraturan standar kesehatan dengan
keselamatan kerja.
5) Menerima penghargaan berkaitan dengan
keselamatan kerja.
6) Menetapkan suatu komite keselamatan kerja.
7) Melaksanakan riset untuk meningkatkan
keselamatan kerja.
8) Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga
kerja.
1) Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita
/ orang cacat.
2) Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja
wanita / orang
cacat dalam tingkat managerial.
3) Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga
kerja wanita / orang
cacat dalam pekerjaan.
4) Program untuk kemajuan tenaga kerja
wanita/orang cacat.
5) Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di
tempat kerja.
6) Memberikan bantuan keuangan pada tenaga
kerja dalam bidang
pendidikan.

4. Lain-lain tentang
Tenaga Kerja
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5. Produk

7) Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.
8) Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk
tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan
diri atau yang telah membuat kesalahan.
9) Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah
karyawan.
10) Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi.
11) Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun.
12) Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam
perusahaan.
13) Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam
perusahaan.
14) Mengungkapkan tingkatan manajerial yang ada.
15) Mengungkapkan disposisi staff dimana staff
ditempatkan.
16) Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja
dan kelompok usia mereka.
17) Mengungkapkan statistik tenaga kerja,
misalnya penjualan per tenaga kerja.
18) Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang
direkrut.
19) Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh
tenaga kerja.
20) Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan
lain.
21) Mengungkapkan informasi hubungan
manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan
keputusan dan motivasi kerja.
22) Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan
tenaga kerja dan masa depan perusahaan.
23) Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah.
24) Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat
buruh.
25) Melaporkan gangguan dan aksitenaga kerja.
26) Mengungkapkan informasi bagaimana aksi
tenaga kerja dinegosiasikan.
27) Peningkatan kondisi kerja secara umum.
28) Informasi reorganisasi perusahaan yang
mempengaruhi tenaga kerja.
29) Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja.
1) Pengungkapan informasi pengembangan
produk perusahaan, termasuk pengemasan.
2) Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan
produk.
3) Pengungkapan informasi proyek riset
perusahaan untuk memperbaiki produk.
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6. Keterlibatan
Masyarakat

7. Umum

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/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).
1) Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk
mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan, dan
seni.
2) Tenaga kerja paruh waktu (part-time
employment) dari mahasiswa/pelajar.
3) Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan
masyarakat.
4) Membantu riset media.
5) Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan,
seminar atau pameran seni.
6) Membiayai program beasiswa.
7) Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat.
8) Mensponsori kampanye nasional.
9) Mendukung pengembangan industri lokal
1) Pengungkapan tujuan. Kebijakan perusahaan
secara umum berkaitan dengan tanggung jawab
sosial perusahaan kepada masyarakat.
2) Informasi hubungan dengan tanggung jawab
sosial perusahaan selain yang disebut di atas.
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Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI
Table 2 Table Indikato CSR Menurut GRI (Tabel 2.2)
INDIKATOR KINERJA EKONOMI
Kinerja Ekonomi
EC 1
Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung,
termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan,
donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran
ke penyedia modal pemerintah.
EC 2
Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk
segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
EC 3
Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit
yang sudah ditetapkan
EC 4
Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
Keberadaan Pasar
EC 5
Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan
upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
EC 6
Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor
(mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.
EC 7
Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel
manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa
lokasi operasi.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC 8
Pengembangan dan dambak dari investasi infrastruktur dan pelayanan
yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan,
jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono
EC 9
Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung
termasuk luasan dampak
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN
Material
EN 1
Material yang digunakan dan diklasif ikasikan berdasarkan berat dan
ukuran .
EN 2
Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
Energi
EN 3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik
secara langsung maupun tidak langsung.
EN 4 Pemakain energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak
langsung.
EN 5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisensi dan konserfasi yang
lebih baik.
EN 6 Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien
atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaaan energi sebagai
dampak dari inisiatif ini
EN 7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakain energi secara tidak langsung
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dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
Air
EN 8
EN 9

Total pemakaian air dari sumbernya.
Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber
mata air.
EN
Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan
10
Kembali
Keanekaragaman Hayati
EN
Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan , di kelola atau yang
11
berdeakatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keaneka
ragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi
EN
Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan
12
jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi
serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang
dilindungi
EN
Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali
13
EN
Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola
14
dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN
Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan
15
habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko
kepunahan
Emisi, Effluent, dan Limbah
EN
Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang
16
diukur berdasarkan berat
EN
Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur
17
berdasarkan berat.
EN
Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang
18
berhasil dilakukan.
EN
Emisi dan subtansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
19
EN
NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan
20
berdasarkan jenis dan berat
EN
Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan
21
EN
Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis
22
dan metode pembuangan.
EN
Total biaya dan jumlah yang tumpah
23
EN
Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah
24
yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex
I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara
international.
EN
Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati
25
yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya
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secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai
kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .
Produk dan Jasa.
EN
Inisaitif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang
26
diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif
ini.
EN
Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan
27
berdasarkan katagori.
Kesesuaian
EN
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya
28
pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Transport
EN
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya
29
transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam
operasinya mengirim para pegawainya.
Keselarasan
EN
Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi
30
berdasakan jenis kegiatan.
Indikartor Praktek Tenaga kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak
LA 1 Komposisi tenaga kerja berdasakan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan
Lokasi
LA 2 Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarjkan kelompok usia,
jenis kelamin, dan area.
LA 3 Benefityang diberikan kepada pegawai tetap
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen
LA 4 Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang
dibuat secara kolektif
LA 5 Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan
kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan
tercantum dalam perjanjian bersama
Keselamatan dan Kesalamatan Kerja
LA 6 Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manjemen,
yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang
mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan
kesehatan kerja.
LA 7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat
absensi yang ada berdasakan area.
LA 8 Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan
pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga
mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
LA 9 Hal-hal mengenai keselamtan dan kesehatan kerja tercantum secara
formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja.
Pendidikan dan Pelatihan
LA
Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai
10
berdasarkan katagori pegawai
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LA
11

Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang
mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk
terus berkarya.
LA
Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma
12
dan perkembangan mereka secara berkala.
Keanekaragaman dan KesempatanYang Sama
LA
Komposisi
badan
tata
kelola
dan
penjabaran
pegawai
13
berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas
dan indikasi keanekargaman lainnya.
LA
Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori
14
pegawai.
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA
Praktik Investasi dan Pengadaan
HR 1 Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup
pasal mengenai hak asai manussia atau telah melalui evaluasi mengenai
hak asasi manusia
HR 2 Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses
seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan
HR 3 Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang
terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur
kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
Non-Diskriminasi
HR 4 Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalahyang
diambil
Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok
HR 5 Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih
kebebsan berserikat dan perundinagn bersama menjadi berisiko dan
langkah yang dimbil untuk mendukung hak kebebasan berserikat
tersebut.
Tenaga Kerja Anak
HR 6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja
anak dan langkah yang diambl untuk menghapuskan pekerja anak
Pegawai Tetap dan Kontrak
HR 7 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai
tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan
pegawai tetap
Praktik keselamatan
HR 8 Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau
prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur
kerja
Hak Masyarakat (Adat)
HR 9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak
masyarakat adat dan langkah yang diambil.
INDIKATOR KINERJS KEMASYARAKATAN
Kemasyarakatan
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SO 1

Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun
yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat,
termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca
operasi.
Korupsi
SO 2 Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki resiko
terkait tindakan penyuapan dan korupsi
SO 3 Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan
kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi
SO 4 Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan
dan korupsi
Kebijakan Publik
SO 5 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam
pengembangan
kebijakan umum dan prosedur lobi
SO 6 Perolehan keuntungan secara financial dan bentuk keuntungan lainnya
yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisidan
instansiterkait oleh Negara
Perilaku anti Persaingan
SO 8 Nilai monetor dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat
pelanggaran hukum dan kebijakan.
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK
PRODUK
Keselamatan dan kesehatan Konsumen
PR 1 Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan
keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang
dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa
yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 2 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang
terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan
proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Labelling Produk dan jasa
PR 3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja,
dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut
PR 4 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang
terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur
berdasarkan hasil akhirnya
PR 5 Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil
survey evaluasi kepuasan konsumen.
Komunikasi Pemasaran
PR 6 Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan,
termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil
akhirnya.
PR 7 Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang
terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk
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kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Privasi Konsumen
PR 8 Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan
pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang
Kesesuaian
PR 9 Nilai moneterdari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat
pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan
penggunaan produk dan jasa
Sumber : GRI (global Reporting Initiatives) G3 Guideliness
2.1.3.4 Tujuan Perusahaan Melakukan Corporate Social Responsibility
Menururt Chuck Williams menyebutkan bahwa tujuan perusahaan menerapkan
CSR agar dapat memberi manfaat yang terbaik bagi stakeholders dengan cara
memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika dan kebijakan.
1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah: make a profit.
Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah
pondasi perusahaan. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi
sebagai

prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) dan

berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: obey the law. Perusahaan harus taat
hukum.

Dalam

proses

mencari

laba,

perusahaan

tidak

boleh

melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung

jawab

etis.

Perusahaan

memiliki

kewajiban

untuk

menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan fair. Normanorma

masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi

perusahaan. Kata kuncinya: be ethical
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4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh
laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar
dapat memberikan kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung
oleh

masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas

kehidupan semua. Kata kuncinya adalah be a good citizen. Para
pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung
jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini
dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility‖.
2.1.4 Media Exposure
Media Exposure diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang diterpa
oleh isi media atau bagaimana isi media menerpa audiens. Terpaan media
adalah perilaku seseorang atau audiens dalam menggunakan media massa.
Perilaku ini menurut Blumler dalam Littlejohn (Rahayu, 2009: 28) dipengaruhi
oleh beberapa faktor seperti:
1.Surveillance, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui lingkungannya.
2.Curiosity, yaitu kebutuhan individu untuk mengetahui peristiwa-perist iwa
menonjol di lingkungannya.
3.Diversion, yaitu kebutuhan individu untuk lari dari perasaan tertekan, tidak
aman, atau untuk melepaskan ketegangan jiwa.
4.Personal identity, yaitu kebutuhan individu untuk mengenal dirinya dan
mengetahui posisi keberadaannya di masyarakat.
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Media exposure menurut Jalaluddin Rakhmat (1989) diartikan sebagai
terpaan media, sedangkan Masri Singarimbun (1982) mengartikannya dengan
sentuhan media. Menurut Rakhmat, media exposure dapat dioperasionalkan
sebagai frekuensi individu dalam menonton televisi, film, membaca majalah
atau surat kabar, maupun mendengarkan radio. Selain itu, media exposure
berusaha mencari data audiens tentang penggunaan media, baik jenis media,
frekuensi penggunaan, maupun durasi penggunaan atau longevity (Ayu, 2007: 9).
Terpaan media (media exposure) menurut Shore (1985 : 26) tidak hanya
menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran
media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap
pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan,
melihat, dan membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman
dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat
individu ataupun kelompok.
Media Exposure dalam CSR dapadilihat apakah perusahaan tersebut
mengungkapkan tanggugjawab sosialnya melalui media internet atau web
perusahaan, seperti dalam laporan keuangannya.
2.1.5 Ukuran Perusahaan

Size perusahaan merupakan suatu variabel penduga yang sering digunakan
dalam menjelaskan berbagai macam variasi pengungkapan sosial yang
digunakaan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum
perusahaan besar akan mengungkapan informasi yang lebih besar dari pada
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perusahaan kecil, karena perusahaan besar cenderung memiliki resiko yang lebih
besar terhadap kerusakan lingkungan sosial (Dewi & Priyadi, 2013). Sedangkan
menurut Ferry dan Jones, ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata–rata
total penjualan dan rata–rata total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan
ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan. Sementara
Longenecker (2001:16) mengemukakan bahwa terdapat banyak
mendefinisikan

skala

perusahaan,

yaitu

cara

itu
untuk

dengan menggunakan berbagai

kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aktiva.
Berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa
ukuran perusahaan adalah suatu skala
perusahaan

yang

dapat

yang menentukan besar kecilnya

dilahat dari nilai equity, nilai penjualan, jumlah

karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang
mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.
2.1.4.1 Kriteria Ukuran Perusahaan
Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008
diuraikan dalam Tabel 2.3
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Table 3 Kriteria Ukuran Perusahaan (Table 2.3)
Kriteria
Assets (Tidak termasuk
Ukuran Perusahaan
tanah & bangunan tempat
Penjualan Tahunan
usaha)
Usaha Mikro
Maksimal 50 juta
Maksimal 300 juta
Usaha Kecil
>50 juta – 500 juta
>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah
>500 juta – 10 M
2,5 M – 50 M
Usaha Besar
>10M
>50M
Sumber : UU No.20 Tahun 2008
Dalam peraturan yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia, saham yang
dicatatkan dibuat atas dua papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan
pengembangan.papan
berskala

besar,

utama
sementara

ditujukan
papan

untuk

perusahaan

tercatat

yang

pengembangan dimaksudkan untuk

perusahaan yang belum memenuhi syarat pencatatan di papan utama,
termasuk perusahaan yang prospektif namun belum membukukan keuangan
(Maria Wiaya, 2012).
Peraturan Bursa Efek Indonesia menyebutkan bahwa salah satu syarat
untuk tercatat di papan utama adalah sebagai berikut: ―Berdasarkan Laporan
Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih (Net Tangible
Asset) minimal Rp100.000.000.000,-― Hal

tersebut

menunjukkan

bahwa

perusahaan berskala besar menurut peraturan Bursa Efek Indonesia memiliki
Aktiva Berwujud Bersih minimal Rp100.000.000.000 (Maria Wijaya, 2012).
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2.1.6 Profitabilitas

Heinze (1976) dalam Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa
profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas
kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada
pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan
maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh
perusahaan (Dewi dan Priyadi,2013)
Van Horne dan Wachowicz (2005:222) mengemukakan rasio profitabilitas
terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas

dalam

kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas dalam
kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan penjualan
terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba bersih (net
profit margin). Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas
tingkat pengembalian atas aktiva (return on total assets) dan tingkat
pengembalian atas ekuitas (return on equity).
2.1.5.1 Jenis Pengukuran Profitabilitas
Adapun jenis-jenis profitabilitas dan pengukurannya adalah sebagai berikut
menurut Sofian Syafri Harahap (2008) :
a. Profit Margin
Profit Margin = Pendapatan bersih/Penjualan
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Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang
diperoleh setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap
kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.
b. Return on Asset (ROA)
ROA = Laba Bersih / Total Aktiva
Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan.
Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih
cepat berputar dan meraih laba.
c. Return On Equity (ROE)
ROE = Laba bersih / Rata-rata modal (equity)
Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal
pemilik. Semakin besar semakin bagus.
d. Basic Earning Power
Basic Earning Power = Laba sebelum bunga dan pajak / Total aktiva
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari
jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva.
Semakin besar rasio semakin baik.
e. Earning Per Share ( EPS )
Earning Per Share = Laba bagian saham bersangkutan / Jumlah saham
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Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham menghasilkan
laba.
f. Contribution Margin
Contribution Margin = Laba kotor / Penjualan
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan melahirkan laba yang akan
menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas
rasio ini kita dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi
sehingga perusahaan dapat menikmati laba.
g. Rasio Rentabilitas
Rasio Rentabilitas = Jumlah laba / Jumlah karyawan
Ini biasa juga digambarkan dari segi kemampuan karyawan, cabang, aktiva
tertentu dalam meraih laba, misalnya: kemampuan karyawan per kepala meraih
laba. Rasio ini dapat juga digolongkan sebagai rasio produktivitas.
Menurut Sutrisno (2012:222), rasio keuntungan dapat diukut dengan beberapa
indikator yakni:
a)
Profit

Proft Margin
margin

merupakan

kemampuan

perusahaan

untuk

menghasilkan

keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.
b)

Return On Assets (ROA)

Indonesia Banking School
Pengaruh Media Exposure..., Desak Kadek Rheadanti, Ak.-IBS, 2017

38

Return on Asset juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomi merupakan
ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva
yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba
sebelum bunga dan pajak atau Earning Before Interest and Tax (EBIT).
c)

Return On Equity (ROE)

Return on Equity (ROE) ini sering disebut dengan rate of return on net worth yaitu
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri
yang dimiliki, sehingga ROE disebut juga sebagai rentabilitas modal sendiri. Laba
yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau Earning After
Tax (EAT).
d)

Return On Investment (ROI)

Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang
dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih
setelah pajak atau EAT.
e)

Earning Per Share (EPS)

Earning Per Share (EPS) merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik. Laba yang digunakan
sebagai ukuran adalah laba bagi pemilik atau EAT.

Indonesia Banking School
Pengaruh Media Exposure..., Desak Kadek Rheadanti, Ak.-IBS, 2017

39

Penulis berniat untuk meneliti penelitian ini dengan variabel dependen yaitu
kinerja keuangan atau financial performance yang di proksi dengan ROA atau
Return On Assets
Sedangkan, Menurut Susan Irawati (2006), menyatakan bahwa dalam rasio
keuntungan atau profitability ratios ini ada beberapa rumusan yang digunakan di
antaranya adalah :
a. Gross Profit Margin
b. Operating Profit Margin
c. Operating Ratio
d. Net Profit Margin
e. Return On Assets
f.

Return On Equity

g. Return On Investment
h. Earning Per Share (Eps)
2.1.7 Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan
tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang
mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar
untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat
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leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.
Tingkat leverage perusahaan, dengan demikian menggambarkan risiko keuangan
perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio
leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena
biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen
& Meckling, 1976).
Selanjutnya

Fahmi

(2012)

berikut: ―Rasio leverage adalah

mendefinisikan

mengukur

rasio leverage sebagai

seberapa

besar

perusahaan

dibiayai dengan utang.‖ Menurut Agung Suaryana dan Febriana (2011) Leverage
adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap
total aktiva. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang
atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh total
aktiva.
2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian Aditya Guzma Alfarizi (2016) dengan

judul ― Pengaruh

Media Exposure, ukuran perusahaan, leverage dan struktur kepemilikan saham
terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility.‖ Sampel yang
digunakan adalah 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 20132015. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah CSRD. Sedangkan Variabel
Independen dalam penelitian ini menggunakan media exposure, ukuran
perusahaan, leverage, kepemilikan institusional, kepemilikan asing. Hasil
penelitian menunjukan bahwa media exposure berpengaruh positif signifikan,
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ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan, leverage tidak berpengaruh,
kepemilikan institusional berpengaruh positf signifikan, kepemilikan asing
berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CSR.
Penelitian Plorensia dan Hadingsih (2015) dengan judul ―Pengaruh
Agresivitas

Pajak

dan

Media

Eksplosure

terhadap

Corporate

Social

Responsibility.‖ Sampel yang digunakan adalah 68 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2011-2014. Variabel Dependen yang digunakan adalah
CSR. Sedangkan variabel indepen yang digunakan adalah agresivitas pajak, media
exposure. Hasil penelitian menunjukan bahwa agresivitas pajak dan media
exposure berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Agatha Aprinda (2012) dengan judul ―Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Resposibility pada Perusahaan
Publik di Indonesia.‖ Menggunakan sampel 90 perusahaan publik yang terdaftar
di BEI tahun 2010-2011. Variabel Dependen yang digunakan adalah CSRD,
sedangkan

Variabel

Independen

yang

digunakan

ukuran

perusahaan,

profitabilitas, kepemilikan saham, media exposure. Hasil penelitian menunjukan
ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap CSRD, profitabilitas

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap CSRD, kepemilikan saham oleh
saham berpengaruh positif tidak signifkan terhadap CSRD, Media Exposure
berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD, Leverage berpengaruh positif
signifikan terhadap profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan terhadap profitabilitas, ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan terhadap pengungkapan Leverage, ukuran perusahaan berpengaruh
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positif signifikan terhadap CSRD, leverage berpengaruh positif

signifikan

terhadap CSRD, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSRD
Penelitian Nur dan Priantinah (2012) yang berjudul ―Analisis Faktorfaktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di
Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing
BEI.) Sampel yang digunakan adalah 66 perusahaan berkategori High Profile
yang listing di BEI tahun 2008-2010. Variabel Dependen yang digunakan adalah
CSRD. Sedangkan Variabel Independen menggunakan profitabilitas, ukuran
perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, leverage, media
exposure. Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh,
ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan, kepemilikan saham publik
tidak berpengaruh, dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan, leverage
berpengaruh negatif signifikan, pengungkapan media tidak berpengaruh.
Penelitian Dewi & Priyadi (2013) dengan judul ―Pengaruh Karakteristik
Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di BEI.‖ Sampel yang digunakan adalah 120
perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2009-2011. Variabel
Dependen dalam penelitian ini CSRD. Sedangkan Variabel Independen dalam
penelitian ini menggunakan Size, Profitabillitas, Leverage dan kepemilikan
manajemen. Hasil penelitian menunjukan Size berpengaruh positif signifikan
terhadap CSRD, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD,
leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap CSRD, kepemilikan manajemen
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berpengaruh negatif signifikan terhadap CSRD, ukuran dewan komisaris terbukti
berpengaruh positif terhadap CSRD.
Penelitian

Istianingsih

(2015)

dengan

judul

“Impact

Of

Firm

Characteristics on CSR Disclosure: Evidence from Indonesia Stock Exchange.‖
Sampel yang digunakan adalah 120 perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
selama tahun 2008-2010. Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah CSRD. Sedangkan Variabel Independen yang digunakan adalah GCG,
Company Profile, Foreign Ownership, profitabilitas dan ukuran perusahaan. Hasil
penelitian menunjukan GCG, Profitabilitas, Foreign Ownership, Company profile
terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan, ukuran
perusahaan terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Maria Wijaya (2012) dengan judul ―Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan
Manufaktur yang terdaftar di BEI‖. Sampel yang digunakan adalah 11 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Variabel Dependen yang
digunakan adalah CSRD, sedangkan untuk Variabel Independen menggunakan
ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, ukuran dewan komisaris, kinerja
lingkungan. Hasil penelitian menunjukan ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan terhadap CSRD, Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSRD,
leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap CSRD, ukuran dewan komisaris
berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD, kinerja Lingkungan tidak
berpengaruh terhadap CSRD.
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Penelitian Kamil dan Herusetya (2012) dengan judul ―Pengaruh
Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Kegiatan CSR.‖ Dengan
sampel yang digunakan adalah 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
Variabel Dependen yang digunakan adalah CSRD. Sedangkan Variabel
Independen yang digunakan profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, ukuran
perusahaan. Hasil penelitian menunjukan profitabilitas dan solvbilitas tidak
berpengaruh terhadap CSRD, likuiditas berpengaruh negatif terhadap CSRD,
solvabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSRD, ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSRD.
Penelitian Ni Wayan Rustiarini (2009) dengan judul ―Pengaruh Struktur
Kepemilikan Saham pada Pengungkapan CSR.‖ Sampel yang digunakan adalah
56 perusahaan manufaktir yang terdaftar di BEI pada tahun 2008. Variabel
Dependen yang digunakan adalah CSRD. Sedangkan Variabel Independen yang
digunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing.
Hasil

penelitian

menunjukan

Kepemilikan

manajerial

dan

kepemilikan

institusional terbukti tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan,
kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR..
Penelitian Suaryana & Febriana (2011) dengan judul ―Faktor-faktor
yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan pada Perusahaan Manufaktur di BEI.‖ Sampel yang digunakan adalah
75 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2007-2009. Variabel
Dependen yang digunakan adalah CSRD. Sedangkan Variabel Independen yang
digunakan adalah leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran
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perusahaan, kepemilikan manajerial. Hasil penelitian menunjukan leverage,
profitabilitas, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial terbukti tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ukuran perusahaan terbukti
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Jayanti Purnasiwi (2011) berjudul ―Analisis Pengaruh size,
profiitabilitas, dan leverage Terhadap Pengungkapan CSR pada Perusahaan yang
Terdaftar di BEI.‖ Dengan sampel 123 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI. Variabel Dependen yang digunakan adalah CSRD. Dan variabel Independen
yang digunakan adalah Size, profitabilitas, leverage. Hasil penelitian menunjukan
size dan profitabilitas, terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD.
Sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap CSRD.
Purba & Yadnya (2015) dengan judul ―Pengaruh Ukuran Perusahaan
dan Leverage terhadap Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility.‖ Menggunakan sampel 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI. Menggunakan Variabel Dependen : profitabilitas dan CSRD. Sedangkan
Variabel Independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan leverage.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap CSRD, profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
CSRD, kepemilikan saham oleh saham berpengaruh positif tidak signifkan
terhadap CSRD, media Exposure berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD,
leverage berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan Leverage, ukuran
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perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap CSRD, leverage berpengaruh
positif signifikan terhadap CSRD, profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap
CSRD.
Penelitian Ndukwe & John

(2015) dengan judul ―Determinants of

Enviromental Disclosure in Nigeria: a Case Study of Oil and Gas Companies‖.
Menggunakan sampel 15 perusahaan minyak dan gas tahun 2008-2013. Variabel
Dependen yang digunakan adalah enviromental reporting. Sedangkan Variabel
Independen yang digunakan adalah Leverage, Firm size, Profitability. Hasil
penelitian leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap enviromental
reporting. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap

enviromental reporting.
Penelitian Prihatinigtias & Dayanti (2014) dengan judul ―Corporate
Social Responsibility Dislosure and Firm Financial Performance in Mining and
Natural Resources Industry.” Sampel yang digunakan adalah 73 perusahaan
sumber daya alam dan perusahaan tambang yang tercatat di BEI pada tahun 20112012. Variabel Dependen yang digunakan adalah CSRD, sedangkan Variabel
Independen yang digunakan adalah ROE dan CAR. Hasil penelitian menunjukan
ROE dan CAR tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Mohammad Ebrahim (2015) dengan judul ―Do Firm Size and
Financial Performance Affect Corporate Social Responsibility Disclosure:
Employees’ and Environmental Dimensions?” Sampel yang digunakan adalah
perusahaan publik. Variabel dependen yang digunakan adalah CSRD. Variabel
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Independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan leverage. Hasil
penelitian menunjukan ukuran perusahaan

dan leverage berpengaruh positif

terhadap CSRD.
Table 4 Penelitian Terdahulu (Tabel 2.4)
No

Peneliti

1. Aditya
Guzma
Alfarizi
(2016)

Variabel
yang
digunakan
Dependen :
CSRD.
Independen:
media
exposure,
ukuran
perusahaan,
leverage,
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
asing.

Hasil

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Media exposure
1. Obyek
berpengaruh positif
penelitian
signifikan terhadap
menggunakan
CSRD,
perusahaan
Ukuran perusahaan
manufaktur
berpengaruh negatif
dengan jumlah
signifikan terhadap
perusahaan yang
CSRD,
diobservasi
Leverage tidak
hanya 75
berpengaruh terhadap
perusahaan
CSRD,
2. Penelitian ini
Kepemilikan
hanya
institusional berpengaruh menggunakan 5
positf signifikan
variabel
terhadap CSRD,
independen yaitu
Kepemilikan asing
media exposure,
berpengaruh positif tidak ukuran
signifikan terhadap CSR perusahaan,
leverage,
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
asing.
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No

Peneliti

2. Plorensia
dan
Hadingsi
h (2015)

3. Nur dan
Priantina
h (2012)

Variabel
yang
digunakan
Dependen :
CSRD
Independen:
Agresivitas
pajak, dan
media
esposure

Hasil

Dependen :
CSRD
Independen:
profitabilitas,
ukuran
perusahaan,
kepemilikan
saham publik,
dewan
komisaris,
leverage,
media
exposure.

profitabilitas tidak
berpengaruh, ukuran
perusahaan berpengaruh
positif signifikan,
kepemilikan saham
publik tidak
berpengaruh, dewan
komisaris berpengaruh
negatif signifikan,
leverage berpengaruh
negatif signifikan,
pengungkapan media
tidak berpengaruh.

Agresivitas pajak dan
media exposure
berpengaruh positif
terhadap pengungkapan
CSR.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Variabel
independen dan
variabel kontrol
yang digunakan,
serta tahun
penelitian.

Tahun penelitian
dan Sampel
penelitian.
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4. Sukmawa
ti Safitri
Dewi &
Maswar
Patuh
Priyadi
(2013)

Dependen :
CSRD
Independen :
Size,
profitabilitas,
leverage,
kepemilikan
manajemen,
ukuran dewan
komisaris.

1) Size berpengaruh
positif signifikan
terhadap CSRD
2) Profitabilitas
berpengaruh positif
signifikan terhadap
CSRD.
3)Leverage berpengaruh
negatif signifikan
terhadap
CSRD
4) Kepemilikan
manajemen berpengaruh
negatif signifikan
terhadap CSRD
5) Ukuran dewan
komisaris terbukti
berpengaruh positif
terhadap CSRD

Hanya
mengidentifikasi
5 variabel
independen yang
mempengaruhi
pengungkapan
CSR dalam
laporan tahunan
perusahaan,
Tidak semua
perusahaan
mencantumkan
laporan
keberlanjutannya,
sehingga
penilaian masingmasing item
pengungkapan
berbeda.

Indonesia Banking School
Pengaruh Media Exposure..., Desak Kadek Rheadanti, Ak.-IBS, 2017

50

No

Peneliti

5. Ahmad
Kamil &
Antonius
Herusety
a (2012)

9Ni
6. Wayan
Rustiarini
(2009)

Variabel
Hasil
yang
digunakan
1. Profitabilitas
Dependen :
CSRD
tidak
berpengaruh
Independen :
Profitabilitas,
terhadap CSRD.
likuiditas,
2. Likuiditas
solvabilitas,
berpengaruh
ukuran
negatif terhadap
perusahaan,
CSRD.
CSR.
3. solvabilitas tidak
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSRD
4. Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
pengungkapan
CSRD.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Variabel
penelitian lebih
luas,
Pengujian
sensitivitas dblm
dilakukan,
Tidak
memisahkan
jenis industri
yang berkaitan
langsung/tidak
langsung degan
sumber daya
alam maupun
penanaman
modal asing.

Kepemilikan manajerial
dan kepemilikan
institusional terbukti
tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan
CSR.
Sedangkan, kepemilikan
asing berpengaruh
terhadap pengungkapan
CSR.

Variabel Indepen
lebih terfokus
pada faktor
kepemilikan
perusahaan,
data CSR
yang digunakan
dalam penelitian
ini sebagian
besar berasal dari
laporan
tahunan
perusahaan
sehingga tidak
semua item
diungkapkan
secara jelas.

Dependen :
CSRD
Independen :
Kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
asing.
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No

Peneliti

7. Agung
Suaryana
&
Febriana
(2011)

8. Jayanti
Purnasiw
i (2011)

Variabel
yang
digunakan
Dependen :
CSRD
Independen :
Leverage,
profitabilitas,
ukuran dewan
komisaris,
ukuran
perusahaan,
kepemilikan
manajerial.

Dependen :
CSRD
Independen :
Size,
Profitabilitas,
Leverage.

Hasil

Leverage, profitabilitas,
ukuran dewan komisaris,
kepemilikan manajerial
terbukti tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR.
Sedangkan ukuran
perusahaan berpengaruh
positif terhadap
pengungkapan CSR.

1. Size,
berpengaruh
positif signifikan
terhadap CSRD.
2. Profitabilitas
berpengaruh
positif tidak
signifikan
terhadap CSRD.
3. Leverage
berpengaruh
negatif
signifikan
terhadap CSRD

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Penelitian hanya
mengidentifikasi
faktor yang
dipertimbangkan
dalam
pengambilan
kebijakan terkait
CSRD dalam
laporan tahunan.
Akan tetapi, tidak
menguji
pengaruh CSRD
terhadap kinerja
pasar dalam hal
ini reaksi
investor akan
informasi
tersebut.

Periode
pengamatan yang
hanya
menggunakan
satu tahun
pengamatan,
sehingga
memungkinkan
praktek
pengungkapan
tanggung jawab
sosial perusahaan
yang diamati
kurang
menggambarkan
kondisi yang
sebenarnya
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No

Peneliti

9. Purba &
Yadnya
(2015)

10. Ndukwe
O. Dibia
& John
Chika
(2015)

Variabel
Hasil
yang
digunakan
1. Leverage
Dependen:
Profitabilitas,
berpengaruh
CSRD
positif signifikan
terhadap
Independen :
Ukuran
profitabilitas
perusahaan,
2. Ukuran
leverage
perusahaan
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
profitabilitas
3. Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif signifikan
terhadap
pengungkapan
Leverage
4. Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif signifikan
terhadap CSRD
5. Leverage
berpengaruh
positif signifikan
terhadap CSRD.
6. Profitabilitas
berpengaruh
signifikan
terhadap CSRD.
Leverage dan
Dependen :
Enviromenal profitabilitas tidak
Reporting
berpengaruh terhadap
enviromental reporting.
Independen
:Leverage,
Sedangkan ukuran
Firm size,
perusahaan berpengaruh
Profitability, positif terhadap
enviromental reporting.

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Periode
penelitian,
Variabel
penelitian yang
dependennya
terbagi menjadi
profitabilitas dan
CSRD.

Penelitian
dilakukan di
Nigeria,
Penelitian dan
variabel
penelitian
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No

Peneliti

11. Yeney
Widya &
Nadia
Dayanti
(2014)
12. Mohamm
ad
Ebrahim
(2015)

Variabel
yang
digunakan
Dependen:
CSRD
Independen
ROE, CAR

Hasil

Perbedaan
Penelitian
Terdahulu
Periode
penelitian,
variabel
penelitian.

Dependen :
CSRD
Independen:
Ukuran
perusahaan,
Leverage.

Ukuran perusahaan dan
leverage berpengaruh
positif terhadap CSRD.

ROE dan CAR tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR

Periode
penelitian,
Variabel
penelitian

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Media Exposure terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure
Media Exposure merupakan pengungkapan nilai baik dari perusahaan
melalui kegiatan CSR menggunakan media perusahaan. Jika perusahaan ingin
mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan CSR, maka perusahaan
harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
dan berkomunikasi dengan para stakeholder nya. Pengkomunikasian CSR melalui
media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.(Fahmi, 2015)
Perusahaan bisa mengungkapkan aktivitas corporate social responsibility
melalui berbagai media. Sari (2012) menyatakan bahwa media internet (web)
merupakan media yang efektif dengan didukung oleh para pemakai internet yang
mulai meningkat. Dengan mengkomunikasikan corporate social responsibility
melalui media internet, diharapkan masyarakat mengetahui aktivitas sosial yang
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dilakukan oleh perusahaan. Media merupakan pusat perhatian masyarakat luas
mengenai sebuah perusahaan (Yao, et al., 2011). Menurut Harmoni (2010), media
adalah sumber daya pada informasi lingkungan. Menurut Munif et al (2010) ,
perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan CSR melalui berbagai media.
Terdapat tiga media yang sering dipakai perusahaan dalam pengungkapan CSR,
yaitu melalui media televisi, koran, serta internet (web perusahaan).
Penelitian yang dilakukan oleh Agatha Aprinda (2010), Plorensia dan
Hadiningsih (2015), Agatha Aprinda (2012), Alfarizi (2016), dan Wahyutama
(2015) menunjukan bahwa Media Exposure berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Oleh karena itu, maka hipotesis yang akan diuji adalah
Ha1 : Media Exposure berpengaruh positif terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure
2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure

Menurut teori agensi yang secara umum menyatakan bahwa semakin besar
ukuran perusahaan maka biaya keagenan yang akan dikeluarkan juga lebih besar.
Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung
mengungkapkan informasi yang lebih luas. Selain itu, perusahaan besar
merupakan emiten yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar
merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial
perusahaan (Dewi & Priyadi, 2013).
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Menurut Cowen et al. (1987) dalam Maria Wijaya (2012) secara teoritis
perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar
mempunyai aktivitas operasi yang lebih banyak dan memberikan pengaruh yang
lebih besar terhadap masyarakat, serta mungkin akan memiliki pemegang saham
yang lebih banyak yang akan selalu memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan informasi sosial perusahaan akan semakin
luas. Hal tersebut menyebabkan, perusahaan yang lebih besar dituntut untuk
memperlihatkan/mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012), Dewi & Priyadi
(2013), Istianingsih (2015), Maria Wijaya (2012), Kamil & Herusetya (2012),
Suaryana & Febriana (2011), Jayanti Purnasiwa (2011), Agatha Aprinda (2010),
Purba & Yadnya (2015), Ndukwe & John (2015), Mohammad Ebrahim (2015)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Corporate
Social Responsibility Disclosure. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka
hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :
Ha2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure
2.3.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba
yang merupakan hasil bersih dari kebijakan-kebijakan manajemen,, baik dalam
mengelola likuiditas, aset ataupun utang perusahaan (Brigham, 1999 dalam
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Ismurniati, 2010). Penelitian yang dilakukan Bowman dan Haire (1976) dan
Preston (1978) dalam Sumedi (2010) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab
sosial.
Hackston dan Milne (1996) dalam Maria Wijaya (2012) menyatakan
bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan
fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban
sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial
yang dilakukan oleh perusahaan. Hubungan antara kinerja keuangan suatu
perusahaan, dalam hal ini profitabilitas, dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan
pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan
kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba.
Dari penelitian Dewi & Priyadi (2013), Maria Wijaya (2012), Jayanti
Purnasiwa (2011), Purba & Yadnya, Mohammad Ebrahim (2015) menunjukan
profitabilitas berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure.
Sedangkan penelitian Nur dan Priantinah (2012), Istianingsih (2015),
Kamil & Herusetya (2012), Agatha Aprinda (2010), Suaryana & Febriana (2011),
Ndukwe & John (2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR.
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Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang
akan diuji dalampenelitian ini adalah sebagai berikut ini :
Ha3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Corporate Social
Responsibility Dsiclosure
2.3.4 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsbility Disclosure

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage
yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya
keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen &
Meckling, 1976). Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki
kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dari pada perusahaan
dengan rasio leverage yang rendah ( Sukmawati dan Maswar, 2013).
Scott (2000:170) dalam Fahrizqi (2010) menyampaikan pendapat yang
mengatakan bahwa semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan akan
mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang, maka manajer akan berusaha
untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi dibandingkan laba dimasa depan.
Perusahaan

yang

memiliki

rasio

leverage

tinggi

akan

lebih

sedikit

mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial, supaya dapat melaporkan laba
sekarang yang lebih tinggi (mengurangi biaya pengungkapan).
Penelitian oleh Dewi & Priyadi (2013), Maria Wijaya (2012), Jayanti
Purnasiwa (2011), Purba & Yadnya (2015), Mohammad Ebrahim (2015)
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menunjukan

leverage

berpengaruh

negatif

terhadap

Corporate

Social

Responsibility Disclosure.
Sedangkan penelitian oleh Nur dan Priantinah (2012), Suaryana &
Febriana (2011), Ndukwe & John (2015).menunjukan leverage tidak berpengaruh
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
Berdasarkan uraian di atas, hipotesis keiga yang akan diuji dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Ha4: Leverage berpengaruh negatif terhadap Corporate Social
Responsibilty Disclosure
2.4 Kerangka Pemikiran

Tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian ini dimulai
dari melihat fenomena yang terjadi pada sektor perbankan mengenai kecukupan
modal, likuiditas dan efisiensi operasional perbankan. Hal ini telah ditemukan
oleh penulis dalam berbagai latar belakang dari penelitian terdahulu.
Setelah itu penulis mengangkat tema penelitian yang terkait dengan judul
penulis dan melakukan pemilihan variabel serta objek penelitian yang relevan
dengan latar belakang penelitian. Kemudian, penulis merumuskan permasalahan
dan menentukan tujuan penelitian. Untuk mendukung penelitian ini maka penulis
menjabarkan teori yang sejalan dengan penelitian, melandasinya dengan
penelitian terdahulu, sehingga penulis dapat mengembangkan kerangka penelitian
dan melakuan pengembangan hipotesis.
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Selanjutnya, penulis menentukan sampel penelitian dan mengumpulkan
data penelitian sehingga dapat dilakukan pengolaharan data dan memberikan hasil
penelitian yang dapat menjawab permasalahan penelitian, sehingga dicapai
kesimpulan penelitian.
Maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Variabel Independen (X)
Media Exposue

Ukuran
Perusahaan

Profitabilitas

Leverage

Ha1
Ha2

Variabel Dependen (Y)

Corporate Social Responsibility
Disclosure

Ha3
Ha4

Dengan hubungan media exposure berpengaruh positif terhadap CSRD,
ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSRD, profitabilitas berpengaruh
positif terhadap CSRD, sedangkan Leverage berpengaruh negatif terhadap CSRD.
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah ukuran perusahaan,
profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan manufaktur
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode tahun 2013 sampai dengan 2015.
3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menerbitkan
laporan keuangan pada periode tahun 2013 hingga 2015, pemilihan periode 2013
hingga 2015 dikarenakan untuk meneliti perusahaan manufaktur dengan tahun
terbaru, sehingga hasil menjadi up to date. Alasan memilih perusahaan
manufaktur adalah karena perusahaan manufaktur banyak berhubungan dengan
sumber daya alam serta lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka
dari itu dikiranya akan lebih mempengaruhi dalam pengungkapan CSR.
Model sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Purposive sampling

adalah salah satu teknik pengambilan sampel

dalam non probability sampling dimana informasi yang dikumpulkan dari target
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atau kelompok tertentu dengan beberapa dasar atau pertimbangan tertentu
(Sekaran dan Bougie, 2013). Nonprobability sampling menurut Sekaran dan
Bougie (2013) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang
bagi setiap unsur dalam populasi untuk dipilih menjadi subyek sampel. Kriteria
untuk pemilihan sampel pada penelitian ini adalah:
(1) Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2015
berturut-turut.
(2). Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi yang
mengeluarkan laporan tahunan selama tahun 2013-2015 secara berturutturut.
(3). Perusahaan Manufaktur yang mengungkapkan CSR dalam laporan
tahunan selama tahun 2013-2015 secara berturut-turut.
(4). Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan
keuangannya.
(5). Semua data yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel-variabel
pada penelitian ini tersedia.
3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut
Sugiyono (2005), data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui
dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan
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terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan – catatan yang
berhubungan dengan penelitian, selain itu peneliti mempergunakan data yang
diperoleh dari internet.
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
pengamatan Laporan Tahunan perusahaan manufaktur industri barang konsumsi
yang terdaftar pada tahun pengamatan 2013 sampai 2015 melalui website BEI
(www.idx.co.id).
3.4. Operasionalisasi Variabel
Berdasarkan variabel-variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dalam
penelitian ini memiliki lima variabel yang terlibat, yaitu:
a) Variabel Dependen (Y) : Corporate Social Responsibility
Disclosure.
b) Variabel Independen (X) :
1. Media Exposure (X1)
2. Ukuran Perusahaan (X2)
3. Profitabilitas (X3)
4. Leverage (X4)
Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini
perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional
variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
3.4.1

Variabel Dependen
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Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Irwansyah, 2017) Variabel
Dependen dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility
Disclosure.
3.4.1.1 Corporate Social Responsibility Disclosure
Menurut Kast (2003:212) mendefinisikan Tanggung jawab sosial (Social
Responsibility) sebagai bentuk keterlibatan dari organisasi dalam upaya mengatasi
kelaparan dan kemiskinan, mengurangi

pengangguran dan tunjangan untuk

pendidikan dan kesenian. Hal ini didasari pemikiran bahwa semua organisasi
adalah sistem yang bergantung pada lingkungannya dan karena ketergantungan
itulah maka suatu organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan
masyarakat.
Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan mencakup dalam tujuh kategori antara lain: lingkungan, energi,
kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk,
keterlibatan masyarakat, dan umum. Acuan informasi laporan CSR yang saat ini
mendominasi

adalah

Sustainability

Reporting

Guidelines

(SRG),

yang

dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), walaupun ada acuan lain yang
dikembangkan oleh beberapa akademisi melalui kajian literatur. Dalam SRG,
terdapat 79 item yang tersebar pada 6 indikator kinerja. Dengan SRG inilah
pengungkapan informasi CSR pada laporan tahunan perusahaan diukur melalui
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pemberian skor. Indikator atau item tersebut dapat dilihat melalui tabel 3.1 di
bawah ini

Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI
Tabel 2.2 Tabel Indikator CSR menurut GRI
INDIKATOR KINERJA EKONOMI
Kinerja Ekonomi
EC 1
Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung,
termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan,
donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran
ke penyedia modal pemerintah.
EC 2
Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk
segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim.
EC 3
Daftar cukupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit
yang sudah ditetapkan
EC 4
Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah
Keberadaan Pasar
EC 5
Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan
upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
EC 6
Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor
(mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi.
EC 7
Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang dilevel
manajemen senior yang diambil dari komunikasi setempat di beberapa
lokasi operasi.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung
EC 8
Pengembangan dan dambak dari investasi infrastruktur dan pelayanan
yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan,
jasa dan pelayanan ataupun yang sifatnya pro bono
EC 9
Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung
termasuk luasan dampak
INDIKATOR KINERJA BIDANG LINGKUNGAN
Material
EN 1
Material yang digunakan dan diklasif ikasikan berdasarkan berat dan
ukuran .
EN 2
Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
Energi
EN 3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik
secara langsung maupun tidak langsung.
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EN 4
EN 5
EN 6

EN 7

Pemakain energi yang berasal dari sumber utam dari secara tidak
langsung.
Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisensi dan konserfasi yang
lebih baik.
Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien
atau sumber gaya terbaru serta pengurangan penggunaaan energi sebagai
dampak dari inisiatif ini
Inisiatif dalam hal pengurangan pemakain energi secara tidak langsung
dan pengurangan yang berhasil dilakukan.

Air
EN 8
EN 9

Total pemakaian air dari sumbernya.
Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan dari sumber
mata air.
EN
Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan
10
Kembali
Keanekaragaman Hayati
EN
Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan , di kelola atau yang
11
berdeakatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keaneka
ragaman hayati yang tinggi diluar area yang dilindungi
EN
Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan
12
jasa pada keanekaragaman hayati yang ada diwilayah yang dilindungi
serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang
dilindungi
EN
Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali
13
EN
Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola
14
dampak terhadap keanekaragaman hayati
EN
Jumlah spesies yang termasuk dalam data konservasi nasional dan
15
habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, berdasarkan resiko
kepunahan
Emisi, Effluent, dan Limbah
EN
Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang
16
diukur berdasarkan berat
EN
Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur
17
berdasarkan berat.
EN
Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang
18
berhasil dilakukan.
EN
Emisi dan subtansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat.
19
EN
NO, SO dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan
20
berdasarkan jenis dan berat
EN
Total air yang dibuang berdasar kualitas dan tujuan
21
EN
Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis
22
dan metode pembuangan.
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EN
23
EN
24

Total biaya dan jumlah yang tumpah

Berat dari limbah yang ditransportasikan, di inport, dieksport atau diolah
yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Amex
I,II,III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapal kan secara
international.
EN
Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keaneka ragaman hayati
25
yang terkandung didalam air dan habitat yang ada disekitarnya
secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai
kebocoran dan pemborosan air yang dilakukan perusahaan .
Produk dan Jasa.
EN
Inisaitif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang
26
diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif
ini.
EN
Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan
27
berdasarkan katagori.
Kesesuaian
EN
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya
28
pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
Transport
EN
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya
29
transportasi, benda lain dan materi yng digunakan perusahaan dalam
operasinya mengirim para pegawainya.
Keselarasan
EN
Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi
30
berdasakan jenis kegiatan.
INDIKATOR PRAKTEK TENAGA KERJA DAN KINERJA PEKERJA
YANG LAYAK
LA 1 Komposisi tenaga kerja berdasakan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan
Lokasi
LA 2 Jumlah total rata-rata turnover tenaga kerja berdasarjkan kelompok usia,
jenis kelamin, dan area.
LA 3 Benefityang diberikan kepada pegawai tetap
Hubungan Tenaga Kerja/ Manajemen
LA 4 Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang
dibuat secara kolektif
LA 5 Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan
kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan
tercantum dalam perjanjian bersama
Keselamatan dan Kesalamatan Kerja
LA 6 Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manjemen,
yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang
mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan
kesehatan kerja.
LA 7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat
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absensi yang ada berdasakan area.
Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan, dan
pengendalian resiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga
mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius.
LA 9 Hal-hal mengenai keselamtan dan kesehatan kerja tercantum secara
formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersa serikat pekerja.
Pendidikan dan Pelatihan
LA
Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya , setiap pegawai
10
berdasarkan katagori pegawai
LA
Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang
11
mendukung kecakapan para pegawai dan memmbantu mereka untuk
terus berkarya.
LA
Persentase para pegawai yang menerima penilaian pegawai atas peforma
12
dan perkembangan mereka secara berkala.
Keanekaragaman dan KesempatanYang Sama
LA
Komposisi
badan
tata
kelola
dan
penjabaran
pegawai
13
berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas
dan indikasi keanekargaman lainnya.
LA
Perbandingan upah standart antara pria dan wanita berdasarkan katagori
14
pegawai.
INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA
Praktik Investasi dan Pengadaan
HR 1 Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup
pasal mengenai hak asai manussia atau telah melalui evaluasi mengenai
hak asasi manusia
HR 2 Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses
seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan
HR 3 Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang
terkait denagn aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur
kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih.
Non-Diskriminasi
HR 4 Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalahyang
diambil
Kebebasan Berserikat dan Daya Tawar Kelompok
HR 5 Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih
kebebsan berserikat dan perundinagn bersama menjadi berisiko dan
langkah yang dimbil untuk mendukung hak kebebasan berserikat
tersebut.
Tenaga Kerja Anak
HR 6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja
anak dan langkah yang diambl untuk menghapuskan pekerja anak
Pegawai Tetap dan Kontrak
HR 7 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai
tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan
pegawai tetap
LA 8
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Praktik keselamatan
HR 8 Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau
prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur
kerja
Hak Masyarakat (Adat)
HR 9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak
masyarakat adat dan langkah yang diambil.
INDIKATOR KINERJS KEMASYARAKATAN
Kemasyarakatan
SO 1 Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun
yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat,
termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca
operasi.
Korupsi
SO 2 Persentase dan total jumlah unit usahayang dianalisa memiliki resiko
terkait tindakan penyuapan dan korupsi
SO 3 Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan
kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi
SO 4 Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindakan penyuapan
dan korupsi
Kebijakan Publik
SO 5 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam
pengembangan
kebijakan umum dan prosedur lobi
SO 6 Perolehan keuntungan secara financial dan bentuk keuntungan lainnya
yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisidan
instansiterkait oleh Negara
Perilaku anti Persaingan
SO 8 Nilai monetor dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat
pelanggaran hukum dan kebijakan.
INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB DARI DAMPAK
PRODUK
Keselamatan dan kesehatan Konsumen
PR 1 Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan
keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang
dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa
yang terkait dalam prosedur tersebut.
PR 2 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang
terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan
proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Labelling Produk dan jasa
PR 3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja,
dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut
PR 4 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang
terkait dengan informasi produk dan jasa dan pelabelan, diukur
berdasarkan hasil akhirnya
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PR 5

Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil
survey evaluasi kepuasan konsumen.
Komunikasi Pemasaran
PR 6 Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan,
termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil
akhirnya.
PR 7 Jumlah total khusus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhn yang
terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk
kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
Privasi Konsumen
PR 8 Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan
pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang
Kesesuaian
PR 9 Nilai moneterdari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat
pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan
penggunaan produk dan jasa
Sumber : GRI (global Reporting Initiatives) G3 Guideliness
Pendekatan untuk menghitung CSRI pada dasarnya menggunakan
pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrument CSR dalam
penelitian diberi nilai satu jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak diungkapkan
(Dewi & Priyadi, 2013). Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk
memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan, rumus penghitungan
CSRI adalah sebagai berikut :

CSRI :

∑

Dimana :
CSRI = Corporate Social Responsibility Disclosure Index Perusahaan j
Nj

=Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 79
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Xij =Jumlah item yang diungkapkan, jika diungkapkan diberi nilai 1. Jika tidak
diungkapkan diberi nilai nol.
Dengan demikian, 0 ≤ CSRIj ≤ 1.

3.4.2

Variabel Independen
Variabel independen

menurut

Sugiyono

(2011:61)

adalah variabel

yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya
variabel dependen (terikat).
3.4.2.1 Media Exposure
Terpaan media (media exposure) menurut Shore (1985 : 26) tidak hanya
menyangkut apakah seseorang secara fisik cukup dekat dengan kehadiran
media massa, tetapi apakah seseorang itu benar-benar terbuka terhadap
pesan-pesan media tersebut. Terpaan media merupakan kegiatan mendengarkan,
melihat, dan membaca pesan media massa ataupun mempunyai pengalaman
dan perhatian terhadap pesan tersebut, yang dapat terjadi pada tingkat
individu ataupun kelompok.
Media Exposure merupakan pengungkapan nilai baik dari perusahaan
melalui kegiatan CSR menggunakan media perusahaan. Jika perusahaan ingin
mendapat kepercayaan dan legitimasi melalui kegiatan CSR, maka perusahaan
harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
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dan berkomunikasi dengan para stakeholder nya. Pengkomunikasian CSR melalui
media akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat.(Fahmi, 2015)
Penelitian ini mengukur media exposure melalui website dengan variabel
dummy, yaitu dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan
kegiatan CSR di media website dan 0 untuk perusahaan yang tidak
mengungkapkan kegiatan CSR di media website.
3.4.2.2 Ukuran Perusahaan
Size perusahaan merupakan suatu variabel penduga yang sering digunakan
dalam menjelaskan berbagai macam variasi pengungkapan sosial yang
digunakaan perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Secara umum
perusahaan besar akan mengungkapan informasi yang lebih besar dari pada
perusahaan kecil, karena perusahaan besar cenderung memiliki resiko yang lebih
besar terhadap kerusakan lingkungan sosial (Dewi & Priyadi, 2013).
Menurut Hackston dan Milne (1996) dari beberapa penelitian, ukuran
perusahaan dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aktiva, volume penjualan,
atau peringkat indeks. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan
log natural total aktiva, tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan yang
signifikan antara besar atau kecilnya perusahaan sehingga data dari total aset
dapat terdistribusi normal. Rumus yang digunakan untuk mengukur ukuran
perusahaan adalah sebagai berikut
Firm Size= Ln (Total Aktiva)
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3.4.2.3 Profitabilitas (ROA)
Menurut Kieso (2013) profitabilitas diartikan sebagai rasio untuk
mengukur keberhasilan pendapatan atau operasional perusahaan untuk jangka
waktu tertentu. Pengukuran profitabilitas menggunakan return on asset (ROA).
ROA dalam penelitian ini

diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak,

kemudian membandingkannya dengan total aset perusahaan. Return on asset
(ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas
suatu perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Formula yang digunakan
dalam menghitung ROA (Ross et al., 2009), yaitu:

ROA=

3.4.2.4Leverage (DER)
Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu pada jumlah
pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam dan
Wild, 2010). Perhitungannya adalah dengan cara :

Debt to Equity Ratio :
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Table 5 Ringkasan Pengukuran Variabel (Tabel 3.2)
Variabel
Dependen
Corporate
Responsibility
Disclosure

Deskripsi Variabel
Social Pengungkapan Laporan
Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan Sampel

Pengukuran
∑

Skala
Nominal

Independen
Pengungkapan CSR pada
laporan keuangan
perusahaan
Ukuran suatu perusahaan
yang dilihat dari jumlah
seluruh aset yang dimiliki
suatu perusahaan

1= mengungkapkan CSR
0= tidak
mengungkapkan CSR

3. Profitabilitas
(ROA)

jumlah
laba
yang
dihasilkan dari total aset
yang dimiliki perusahaan

𝑒𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑡𝑎𝑥
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡

4. Leverage
(DER)

penggunaan sumber dana
yang memiliki biaya
keuangan tetap

1. Media Exposure
2. Ukuran
perusahaan
(SIZE)

Ln(Total Aktiva)

Dummy

Rasio

4.

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

Rasio

Rasio

Sumber : Hasil olahan penulis

3.5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) metode,
yaitu:
1. Metode Kepustakaan
Dengan menggunakan metode kepustakaan penulis mengumpulkan
berbagai informasi dan data yang terkait dengan materi penelitian dengan
mempelajari berbagai jurnal dan buku.
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2. Metode Dokumentasi
Metode ini digunakan dengan melakukan pengumpulan data yang sudah
tersedia atau terdokumentasi, berupa annual report perusahaan manufaktur
industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 yang dipublikasikan BEI melalui media internet yaitu
www.idx.co.id
3.6 Metode Analisis Data
3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang
dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan
nilai minimum (Ghazali, 2009). Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh
mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.
Program SPSS digunakan untuk melakukan analisis deskriptif. Dalam penelitian
ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu data
yang dianalisis dan diolah dalam bentuk angka-angka matematis.
3.6.2

Analisis Persamaan Regresi

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu
variabel penjelas (Gujarati, 2006). Disebut berganda karena banyaknya faktor
(variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas. Analisis regresi
berganda merupakan analisis regresi bersyarat, dimana syaratnya adalah bahwa
nilai-nilai variabel penjelas telah ditetapkan sebelumnya atau tertentu, dan kita
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memperoleh nilai rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu
(Gujarati, 2006).
Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk melihat
seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain
itu, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial. Model yang dilakukan dalam penelitian ini
adalah:
CSRDi,t = β0 + β1MEi,t + β2SIZEi,t + β3ROAi,t - β4DERi,t + ei,t
Keterangan:
CSRD

= Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan i

dengan waktu t
β0

= konstanta

β1, β2, β3 β4

= koefisien regresi

MEi,t

= media exposure perusahaan i pada waktu t

SIZEi,t = ukuran perusahaan i pada waktu t
ROAi,t

= profitabilitas perusahaan i pada waktu t

DERi,t

= leverage perusahaan i pada waktu t

e

= error pada perusahaan i pada waktu
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Model regresi menurut Ghazali (2013) yang baik adalah memiliki
distribusi data normal atau mendekati normal dan juga harus bebas dari asumsi
klasik
a. Uji Normalitas.
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi,
variabel dependen, variabel independen atau keduanya memiliki distribusi data
yang normal/tidak, uji yang dipakai adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji ini
dilakukan dengan membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf
signifikansi α=0,05. Apabila Sign hitung > α, maka data terdistribusi normal.
Sedang jika sebaliknya maka data tidak terdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas.
Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hampir
sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi.
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2007). Untuk
menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi
antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation factor (VIF).
Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak
ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% . Dan nilai
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VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa
variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan
objektif.
c. Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah adanya korelasi antara nilai data pada suatu waktu
dengan nilai data tersebut pada waktu nilai satu periode sebelumnya atau
lebih. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui

apakah model

mengandung autokorelasi atau tidak, yaitu adanya hubungna diantara variabel
dalam mempengaruhi variabel dependen. Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi
yang bebas dari autokorelasi. Regresi yang bebas dari autokorelasi dengan
menggunakan Run Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan nkorelasi
maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan
untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak

d. Uji Heteroskedastisitas.
Menurut Ghozali (2005), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 1
pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual 1 pengamat ke
pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.

Model regresi

yang baik adalah model

regresi

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini
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menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Uji heteroskedastisitas
ditunjukkan dengan menggunakan Uji Spearman Rho, uji Spearman dilakukan
dengan cara mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing
variabel independen. Jika nantinya hasil signifikan pada tabel mempunya nilai
yang lebih besar dari 0,05, artinya penelitian ini bebas dari Heterokedastisitas.

3.6.3

Uji Determinasi (R2)

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan
kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan
variabel dependen. Nilai Adjusted R2 akan selalu berada di antara 0 dan 1.
Semakin mendekati 1, berarti semakin besar kemampuan variabel independen
untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden. Adjusted R2
menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi variabel tak bebas Y yang
dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X (Winarno, 2011: 4.8).
3.7 Uji Hipotesis
3.7.1

Uji Statistik t

Sarwoko (2005) mengartikan uji t adalah uji yang biasanya digunakan oleh
para ahli ekonometrika untuk menguji hipotesis tentang koefisien – koefisien
slope regresi secara individual. Dilanjutkan oleh Sarwoko (2005) uji t adalah uji
yang tepat untuk digunakan apabila nilai – nilai residunya terdistribusi secara
normal dan apabila varian dari distribusi itu harus diestimasi, selain itu uji lebih
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mudah digunakan karena menjelaskan perbedaan – perbedaan unit pengukuran
variabel dan standar deviasi dari koefisien yang diestimasi.
Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan
untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya.
Adapun hipotesis dirumuskan sebagai berikut :
Untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3:
H1 : βi ≥ 0
Sedangkan untuk menguji hipotesis 4:
H1 : βi ≤ 0
Artinya jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka hipotesis
yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan, artinya secara parsial variable
bebas berpengaruh signifikan terhadap variable dependen = hipotesis diterima,
sementara jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka hipotesis
yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan, artinya secara parsial
variable bebas

tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen =

hipotesis ditolak.
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Kriteria penolakan H0 1 sisi untuk hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3
yaitu : T hitung ≥ t-tabel
Kriteria penolakan H0 1 sisi untuk hipotesis 4 yaitu:
–t-hitung ≤ -t tabel
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor
manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar dan telah go public di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2015. BEI dipilih sebagai
sumber data utama karena BEI merupakan pasar saham terbesar dan paling
utama di Indonesia. Sektor manufaktur dipilih karena sektor ini memiliki
jumlah perusahaan yang listing paling banyak dibandingkan dengan sektor
usaha lain. Selain itu, sektor ini merupakan sektor yang memiliki cakupan
stakeholder paling luas yang meliputi investor, kreditor, pemerintah, dan
lingkungan sosial sehingga perlu melakukan pengungkapan informasi sosial.
Penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur dikarenakan untuk
menghindari adanya industrial effect yaitu risiko industri yang berbeda antara
suatu sektor industri yang satu dengan yang lain.
Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive sampling dengan
kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Berikut merupakan tabel
yang menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.
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Table 6 Kriteria Pemilihan Sampel (Tabel 4.1)
Kriteria
Jumlah perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang
listed di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015
Jumlah perusahaaan yang memiliki data tidak lengkap selama
periode 2013 – 2015
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian
Total tahun Observasi
Total Observasi dalam penelitian
(Sumber : data diolah penulis)

Jumlah
37
(4)
33
3
96

Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa terdapat 33 sampel perusahaan
manufaktur industri barang konsumsi yang dijadikan data penelitian, berikut ini
nama–nama perusahaan yang digunakan sebagai sampel:
Tabel 4.2 Perusahaan yang dijadikan Sampel

No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kode
Perusahaan
AISA
CEKA
DLTA
ICBP
INDF
MLBI
MYOR
PSDN
ROTI
SKBM
SKLT
ULTJ

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

GGRM
HMSP
RMBA
WIIM
DVLA
INAF
KAEF
KLBF
MERK
PYFA
SCPI
SIDO
TSPC

Nama Perusahaan

Tahun Listing

PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
PT. Delta Djakarta Tbk
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk
PT. Mayora Indah, Tbk
Prashida Aneka Niaga, Tbk
PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk
PT. Sekar Bumi, Tbk
PT. Sekar Laut, Tbk
PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading
Company
Gudang Garam, Tbk
Handjaya Mandala Sampoerna, Tbk
Bentoel International Investama
Wismilak Inti Makmur, Tbk
Darya Varia Laborataria, Tbk
Indofarma (Persero), Tbk
Kimia Farma (Persero), Tbk
Kalbe Farma, Tbk
Merck Indonesia, Tbk
Pyridam Farma, Tbk
Merck Sharp Dohme Pharma, Tbk
Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk
Tempo Scan Pasific, Tbk

1997
1996
1984
2010
1994
1994
1990
1994
2010
1993
1993
1990
1990
1990
1990
2012
1994
2001
2001
1991
1981
2001
1990
2013
1994
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26.
ADES
PT. Akasha Wira International, Tbk
27.
MBTO
Martina Berto, Tbk
28.
MRAT
Mustika Ratu, Tbk
29.
TCID
Mandom Indonesia, Tbk
30.
UNVR
Unilever Indonesia, Tbk
31.
LMPI
PT. Langgeng Makmur Industry, Tbk
32.
KINO
PT. Kino Indonesia
33
CINT
PT. Chitose Indonesia, Tbk
Sumber : Data diolah penulis

1994
2011
1995
1993
1982
1994
2014
2015

4.2 Analisa Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau
deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum,
nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masingmasing variable (Ghozali, 2013). Berikut adalah hasil uji statistik
deskriptif data penelitian :
Table 7 Hasil Statistik Deskriptif (Tabel 4.3)
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CSRDY

96

,089

,519

,23286

,108385

MEX1

96

0

1

,76

,429

SIZEX2

96

25,798

32,151

28,50507

1,547428

ROAX3

96

-,129

,670

,11085

,135135

DERX4

96

-31,030

70,830

1,21199

8,141201

Valid N (listwise)

96

Sumber : data diolah SPSS 23 (2017)

Tabel diatas menggambarkan deskripsi variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu
rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu
rangkaian pengamatan, mean (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai
seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi
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adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata
dibagi dengan banyaknya data.
Berdasarkan hasil table 4.3 diatas maka dapat diketahui bahwa
pada variabel Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) pada
penelitian ini berkisar di 0,089 sampai dengan 0,519. Artinya, terdapaat
perusahaan yang mengungkapkan paling sedikit aspek-aspek CSRD yaitu
hanya mengungkapkan sebanyak 8,9 % dari total 79 aspek dan terdapat
perusahaan yang paling banyak mengungkapkan aspek-aspek CSRD yaitu
51,9% . Nilai terendah dimiliki oleh Prashida Aneka Niaga, Tbk dan yang
tertinggi dimiliki oleh Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk. Nilai
rata-rata (mean) pengungkapan CSRD oleh perusahaan sebesar 0,23286
dengan standar deviasi 0,108385 , yang menunjukan bahwa data telah
terdistribusi dengan baik karena nilai mean lebih besar dari nilai standar
deviasi.
Pada variabel Media Exposure (ME), dimana menunjukan
perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial pada website
perusahaan. Pada media exposure terdapat nilai minimum sebesar 0, nilai
maksimum sebesar 1, nilai rata-rata (mean) sebesar 0,76 dan nilai standar
deviasinya sebesar 0,429 . Nilai mean lebih besar dari nilai standar
deviasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi
dengan baik dan nilai yang sering muncul cenderung 1 dibandingkan 0,
dimana nilai 1 merupakan kode untuk perusahaan mengungkapkan CSRD
pada website perusahaan. Jadi dari 96 sampel, perusahaan lebih banyak
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yang mengungkapkan tanggung jawab sosial pada website perusahaan
yaitu sebanyak 73 sampel, daripada yang tidak mengungkapkan CSRD
yaitu sebanyak 23 sampel.
Pada variabel ukuran perusahaan (size) yang diukur dengan
menggunakan total asset perusahaan, kemudian ditransformasikan dengan
logaritma natural. Aset yang semakin besar menunjukkan lebih banyaknya
sumber-sumber aset yang dimiliki perusahaan, sehingga dimungkinkan
akan menambah sumber-sumber pengungkapan yang dapat diberikan
perusahaan.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai minimum

sebesar 25,798 dan nilai maksimum sebesar 32,151. Artinya ukuran
perusahaan terkecil yaitu seber 25,798 dan ukuran perusahaan terbesar
adalajh 32,151. Nilai minimum dimiliki oleh Pyridam Farma, Tbk dan
nilai maksimum dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur, Tbk. Nilai ratarata (mean) sebesar 28,50507dengan standar deviasi sebesar 1,547428
menunjukan bahwa data telah terdistribusi dengan baik.
Pada variabel profitabilitas, yang diukur dengan ROA yaitu net
income dibagi dengan total asset. Dari hasil perhitungan maka diperoleh
nilai minimum profitabilitas perusahaan sampel sebesar -0,129 atau rugi
sebesar 12,9 % dan nilai maksimum sebesar 0,670. Nilai minimum
dimiliki oleh Bentoel International Investama, dan nilai maksimum
dimiliki oleh PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. Rata-rata profitabilitas
perusahaan sample sebesar 0,11085 dengan standar deviasi 0,135135. Hal
ini menunjukan bahwa data tidak terdistribusi dengan baik.
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Pada variabel leverage, yang diukur dengan DER yaitu
perbandigan total hutang dengan total ekuitas. Nilai minimum sebesar 31,030 dan nilai maksimum sebesar 70,830, nilai minimum dimiliki oleh
Merck Sharp Dohme Pharma, Tbk dan nilai maksimum dimiliki oleh
Bentoel International Investama. Nilai rata-rata sebesar 1,21199 dengan
standar deviasi sebesar 8,141201, menunjukan bahwa data tidak
terdistribusi dengan baik
4.3 Analisis Uji Asumsi Klasik
4.3.1

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi
yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Bahwa grafik
histogram membentuk lonceng atau pola distribusi normal dan pada gambar
penyebaran titik-titik berada di sekitar garis diagonal dan searah garis diagonal
(Ghozali, 2013).

Uji statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah uji
Kolmogorov – Smirnov. Uji Kolmogorov – Smirnov dapat dilihat pada Tabel di
bawah ini:
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Table 8 Hasil Uji Normalitas (Tabel 4.4)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
Normal Parameters

96
a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

,0000000
,08796520

Absolute

,099

Positive

,099

Negative

-,053

Kolmogorov-Smirnov Z

,971

Asymp. Sig. (2-tailed)

,303

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : data diolah SPSS 23 (2017)
Berdasarkan hasil pada tabel di atas, data pada penelitian ini sudah
terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Kolmogorov-Smirnov
sebesar 0,971 dan signifikansi pada 0,303. Nilai signifikansi dari hasil tersebut
menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, hal ini berarti data residual
terdistribusi secara normal. Berdasarkan analisis tabel di atas dapat diketahui
bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
4.3.2

Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
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maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas.
Model Regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi
Heterokedastisitas (Ghozali, 2013). Uji heteroskedastisitas ditunjukkan
dengan menggunakan Uji Spearman Rho, uji Spearman dilakukan dengan cara
mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel
independen. Jika nantinya hasil signifikan pada tabel mempunya nilai yang
lebih besar dari 0,05, artinya penelitian ini bebas dari Heterokedastisitas.
Berikut adalah Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas.
Table 9 Hasil Uji Heterokedastisitas (Tabel 4.5)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas , maka diketahui nilai signifikan dari tiap
variabel independen lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi gejala heteroskedasitas pada model regresi.
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4.3.3

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel
bebas. Jika terjadi korelasi, maka terdapat multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada
atau tidaknya multikolinearitas adalah dengan menganalisis matriks korelasi
variabel-variabel bebas. Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi
(umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas
(Ghozali, 2013)
Multikolinearitas juga dilihat dari nilai toleran dan Variance Inflation Factor
atau VIF. Nilai cut-off yang umum dipakai adalah nilai toleran 0,10 atau sama
dengan nilai VIF diatas 10 sehingga data yang tidak terkena mulkolinearitas nilai
toleransinya harus lebih dari 0,10 atau VIF kurang dari 10.

Table 10 Hasil Uji Multikolinearitas (Tabel 4.6)
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Consta

Std. Error

-,310

,175

MEX1

,096

,023

SIZEX2

,016

ROAX3
DERX4

a

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

-1,766

,081

,379

4,179

,000

,881

1,135

,006

,225

2,491

,015

,886

1,129

,181

,070

,226

2,592

,011

,955

1,047

,000

,001

,009

,102

,919

,980

1,020

nt)
1

a. Dependent Variable: CSRDY

Sumber : data diolah SPSS 23 (2017)
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Hasil pengujian tolerance menunjukan tidak ada variabel bebas yang memiliki
nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan VIF juga menunjukan
bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Oleh
karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikorelasi antara variabel dalam
model regresi.
4.3.4

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokorelasi(Ghozali, 2013). Regresi yang bebas dari autokorelasi dengan
menggunakan Run Test. Jika antar residual tidak terdapat hubungan nkorelasi
maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan
untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test
Unstandardized
Residual
a

Test Value

-,00712

Cases < Test Value

46

Cases >= Test Value

46

Total Cases

96

Number of Runs

39

Z

-1,677

Asymp. Sig. (2-tailed)

,093

a. Median
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Berdasarkan Tabel diketahui probabilitas sebesar 0,093 yang menunjukkan
tidak signifikan pada 0,05. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa model
tersebut tidak mengalami autokorelasi.
Table 11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda (Tabel 4.7)
Model

1(Constant)
MEX1
SIZEX2
ROAX3
DERX4
R
= ,584
R Square = ,341

Unstandardized
Coefficients
B
Std.
Error
-,310
,175
,096
,023
,016
,006
,181
,070
,000
0,001

Standardized
Coefficients

t

Sig

-1,766
,081
,379
4,179
,000
,225
2,491
,015
,226
2,592
,011
,009
,102
,919
Adjusted R Square = ,312
Std Error of estimate = ,089878

4.4 Analisis Persamaan Regresi Berganda
Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang
akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak
(Ghozali, 2013). Atas dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar
tingkat signifikansi sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:
Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang
akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas
dasar hasil analisis regresi dengan menggunakan sebesar tingkat signifikansi
sebesar 5% diperoleh persamaan sebagai berikut :
CSRDi,t = -0,310i,t+ 0,096MEi,t + 0,16SIZEi,t + 0,181ROAi,t + 0,000DERi,t
Sumber : olahan penulis (2017)
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Dari hasil uji persamaan regresi di atas, dapat dilihat bahwa apabila Media
Exposure (ME), ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (ROA), dan leverage
(DER) bernilai 0, maka nilai konstanta Corporate Social Responsibility
Disclosure (CSRD) yang dihasilkan sebesar -0,331
Koefisien regresi untuk ME sebesar 0,096. Hal ini menunjukkan bahwa
Corporate Social Responsibility Disclosure
sebesar 0,096

akan mengalami peningkatan

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat Media

Exposure dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
Koefisien regresi untuk SIZE sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa
Corporate Social Responsibility Disclosure
sebesar 0,16

akan mengalami peningkatan

satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat ukuran

perusahaan dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
Koefisien regresi untuk ROA sebesar 0,181. Hal ini menunjukkan bahwa
Corporate Social Responsibility Disclosure

akan mengalami peningkatan

sebesar 0,181 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat profitabilitas
dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
Koefisien regresi untuk DER sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa
Corporate Social Responsibility Disclosure tidak mengalami peningkatan untuk
setiap peningkatan satu satuan tingkat leverage dan sebaliknya. Hal tersebut
dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
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Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.9 adalah sebesar 0.312
atau 31,2%. Hal ini menunjukan bahwa 31,2% variasi indeks pengungkapan sosial
dapat dijelaskan oleh media exposure (ME), ukuran perusahaan (SIZE),
profitabilitas (ROA), dan leverage (DER). Sisanya, yaitu sebesar 68,8%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
Variabel lainnya dapat berupa kepemilikan manajemen, company profile, ukuran
dewan komisaris, kinerja lingkungan, dll.
4.5 Uji Determinasi (R2)
Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square
dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya indeks pengungkapan
sosial yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebasnya(Ghozali, 2013).
Koefisien determinasi adalah salah satu nilai statistik yang dapat digunakan
untuk mengukur seberapa jauh model yang digunakan untuk menghubungkan
antara variabel independen dengan variabel dependen di dalam mengestimasi
persamaan regresi. Nilai Adjusted R-squared selalu berada dikisaran antara 0
sampai 1. Nilai Adjusted R-squared model penelitian pada tabel 4.9 adalah
sebesar 0.312 atau 31,2%.
Hal ini menunjukan bahwa 31,2% variasi indeks pengungkapan sosial
dapat dijelaskan oleh media exposure (ME), ukuran perusahaan (SIZE),
profitabilitas (ROA), dan leverage (DER). Sisanya, yaitu sebesar 68,8%
dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.
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Variabel lainnya dapat berupa kepemilikan manajemen, company profile, ukuran
dewan komisaris, kinerja lingkungan, dll.

4.6 Uji Hipotesis
4.6.1

Uji t (Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh yang
ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial.
Pengujian ini dlakukan untuk menjawab hipotesis peneliti yang merupakan
dugaan sementara peneliti. Dengan dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat
menjawab dan menjelaskan perumusan yang diajukan sebelumnya.
a) Uji t terhadap Hipotesis 1
Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah Media Exposure berpengaruh positif
terhadap Corporate Social responsibility Disclosure. Pengujian hipotesis pertama
dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah media exposure mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitan menunjukkan nilai t sebesar
4,179 dengan tingkat signifikan sebesar 0,00 berada lebih rendah pada = 0,05
dengan koefisien positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ha1 diterima bahwa
Media Exposure (ME) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Cosporate
Social Responsibility Disclosure
b) Uji t terhadap Hipotesis 2
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Hipotesis ke 2 dalam penelitian in adalah Ukuran perusahaan (size)
berpengaruh positif terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
Pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah
ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil
penelitan menunjukkan nilai t sebesar 2,491 dengan tingkat signifikan sebesar
0,015 berada lebih rendah pada = 0,05 dengan koefisien positif. Sehingga, dapat
disimpulkan bahwa Ha2 diterima bahwa Ukuran perusahaan (size) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
c) Uji t terhadap Hipotesis 3
Hipotesis ke 3 dalam penelitian ini adalah Profitabilitas berpengaruh positif
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Pengujian hipotesis ketiga
dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah profitabilitas mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitan menunjukkan nilai t sebesar
2,592 dengan tingkat signifikan sebesar 0,011 berada lebih rendah pada = 0,05
dengan koefisien positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ha3 diterima bahwa
profitabilitas berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure.
d) Uji t terhadap Hipotesis 4
Hipotesis ke 4 dalam penelitian ini adalah Leverage berpengaruh negatif
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Pengujian hipotesis ketiga
dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah leverage mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitan menunjukkan nilai t sebesar
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0,102 dengan tingkat signifikan sebesar 0,919 berada lebih besar pada = 0,05
dengan koefisien positif. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ha4 ditolak dan
membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure.

4.7 Analisis Hasil Penelitian
4.7.1

Pengaruh

Media

Exposure

terhadap

Corporate

Social

Responsibility Disclosure
Pengaruh Media Exposure terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
pada tabel 4.9 menunjukan hasil berpengaruh positif dan signifikan. Media
Exposure yang diukur menggunakan variabel dummy, yaitu dengan
memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan kegiatan CSR di
media website dan 0 untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan kegiatan
CSR di media website. Penelitian ini menunjukkan bahwa Media Exposure
berpengaruh positif signifikan terhadap CSR. Hubungan yang positif ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan tanggung jawab
sosialnya dalam media website akan sangat mempengaruhi nilai dari CSRD
perusahaan tersebut.

Selain itu dalam hal ini dapat dilihat bahwa fungsi

komunikasi menjadi pokok yang sangat penting dalam manajemen
pengungkapan CSR. Pengkomunikasian CSR melalui media exposure akan
meningkatkan reputasi perusahaan dimata masyarakat.
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Pengungkapan media merupakan alat bagi perusahaan untuk melakukan
komunikasi dengan stakeholder dalam menyampaikan informasi dan prospek
perusahaan. Jika perusahaan ingin mendapat kepercayaan dan legitimasi
melalui kegiatan CSR, maka perusahaan harus mempunyai kapasitas untuk
memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan secara efektif.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agatha
Aprinda (2010), Plorensia dan Hadiningsih (2015), Alfarizi (2016), dan
Wahyutama (2015) yang juga menunjukan bahwa Media Exposure
berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure.

4.7.2

Pengaruh

Ukuran

Perusahaan

terhadap

Corporate

Social

Responsibility Disclosure
Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure pada tabel 4.9 menunjukan hasil berpengaruh positif dan
signifikan. Artinya semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka akan
kemungkinan untuk mengungkapkan lebih banyak aspek-aspek tanggung
jawab sosialnya juga lebih besar. Sesuai dengan teori keagenan yang secara
umum mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka biaya
keagenan yang akan dikeluarkan juga lebih besar. Untuk mengurangi biaya
keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi
yang lebih luas. Selain itu, perusahaan besar juga merupakan emiten yang
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banyak disoroti sehingga mengharuskan untuk melakukan pengungkapan
tanggung jawab sosial yang lebih besar. Perusahaan yang berukuran lebih
besar cenderung memiki public demand akan informasi yang lebih tinggi
dibanding perusahaan yang berukuran lebih kecil.
Hasil penelitian ini sejalan degan hasil penelitian dari Nur dan Priantinah
(2012), Dewi & Priyadi (2013), Maria Wijaya (2012), Kamil & Herusetya
(2012), Suryana & Febriana (2011), Jayanti Purnasiwa (2011), Agatha
Aprinda (2010, Purba & Yadnya (2015), Ndukwe & John (2015), Mohammad
Ebrahim

(2015)

yang menunjukan juga bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure.
4.7.3

Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure

Pengaruh

profitabilitas

terhadap

Corporate

Social

Responsibility

Disclosure pada tabel 4.9 menunjukan hasil berpengaruh positif dan
signifikan. Artinya peningkatan profitabilitas perusahaan akan meningkatkan
dan memperluas aspek-aspek informasi pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Hal ini sejalan dengan Heinze (1976) dalam Hackston dan Milne (1996)
yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan faktor yang memberikan
kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan
pertanggungjawaban sosial keapada pemegang saham. Hal ini berarti semakin
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tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengugkapan
informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan (Dewi dan Priyadi, 2013).
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dewi & Priyadi
(2013), Maria Wijaya (2012), Jayanti Purnasiwa (2011), Purba & Yadnya (2015),
Mohammad Ebrahim (2015) yang menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh
positif terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
Sedangkan, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nur dan
Priantinah (2012), Istianingsih (2015), Kamil & Herusetya (2012), Agatha
Aprinda (2010), Suaryana & Febriana (2011), Ndukwe & John (2015) yang
menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
4.7.4

Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure

Pengaruh leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure
pada tabel 4.9 menunjukan hasil berpengaruh positif tidak signifikan. Artinya
peningkatan leverage suatu

perusahaan tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan aspek-aspek tanggung jawab sosial perusahaan.
Hubungan yang sudah terjalin baik dengan debtholders dan kinerja
perusahaan yang baik bisa membuat debtholders tidak terlalu memperhatikan
rasio leverage perusahaan, sehingga menjadikan hubungan leverage dengan
pengungkapan CSR menjadi tidak signifikan. Hasil penelitian ini sesuai
dengan penelitian Alfarizi (2016), Nur dan Priantinah (2012), Suaryana &
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Febriana (2011), Ndukwe & John (2015) yang menunjukan leverage tidak
berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure.
Sedangkan, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Dewi
& Priyadi (2013), Maria Wijaya (2012), Jayanti Purnasiwa (2011), Purba
Yadnya (2015) yang menunjukan bahwa leverage berpengaruh negaif
terhadap pengungkapan CSR.
4.8 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai media exposure (ME),
ukuran perusahaan (SIZE), profitability (ROA), dan leverage (DER) terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial, terdapat beberapa hal yang dijadikan
pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan pihak-pihak
perusahaan ataupun pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh
media exposure (ME), ukuran perusahaan (SIZE), profitability (ROA), dan
leverage (DER) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial yang termasuk
dalam perusahaan manufaktur sub sektor industri barang konsumsi di Bursa Efek
Indonesia periode 2013-2015. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh
media exposure (ME), ukuran perusahaan (SIZE), profitability (ROA), dan
leverage (DER) yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari keempat variabel
independen tersebut memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial.
Hasil penelitian menyatakan bahwa Media Exposure berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan. Media
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Exposure yang diukur dengan variabel Dummy, dimana diberikan angka 1 untuk
perusahaan yang mengungkapan CSR di website perusahaan, dan angka 0 bagi
yang

tidak

mengungkapkan.

Dengan

adanya

pengaruh

positif

artinya

pengungkapan CSR pada media website akan sangat mempengaruhi nilai CSRD
dari perusahaan tersebut, selain itu media exposure menjadi hal yang penting
dalam unsur pengungkapan laporan CSR itu sendiri selain di dalam laporan
tahunan, terlebih dalam upaya untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata
masyarakat. Dengan adanya hal ini, perusahaan diharapkan untuk dapat
memanfaakan media-media lainnya selain laporan tahunan, untuk melaporkan
tanggung jawab sosialnya. Seperti pada website perusahaan, dan media lainnya.
Hasil penelitian untuk variabel ukuran perusahaan (size) yang diukur
dengan total asset, menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Dari hasil ini,
dapat dinyatakan bahwa semakin besar ukuran dari suatu perusahaan, maka
semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan
tanggung jawab sosialnya. Hal ini dapat dikaitkan dengan teori agensi, dimana
perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan
mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan
tersebut. Dengan demikian, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar
diharapkan untuk lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, selain
untuk mengurangi biaya keagenan, juga untuk memenuhi akan public demand
mengenai informasi tanggung jawab sosial.
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Dari hasil penelitian menyatakan bahwa profitabilitas, yang diukur dengan
ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan. Artinya, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki oleh suatu
perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan perusahaan tersebut untuk
mengungkapkan aspek-aspek dalam tanggung jawab sosial. Semakin tinggi profit
yang didapat oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin banyak
melaporkan tanggung jawab sosialnya sebagai hubungan timbal balik kepada
masyarakat, karyawan, investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal
ini, perusahaan diharapkan untuk lebih banyak dalam mengungkapkan aspekaspek dalam pengungkapan tanggug jawab sosialnya.
Variabel independen terakhir dalam penelitian ini adalah leverage,
menunjukan hasil tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure. Artinya, nilai leverage dari perusahaan tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosialnya.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat mendukung
teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan
terjadi masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul pada pihak
pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Dalam
pengambilan keputusan keuangan untuk tujuan memaksimumkan kemakmuran
pemilik perusahaan maka pemegang saham tertentu menginginkan manajer
bekerja semaksimal mungkin. Pemilik ingin mengetahui semuma informasi di
perusahaan termasuk aktifitas manajemen sebagai pertanggung jawaban atas
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kinerja, salah satunya adalah denngan laporan pertanggungjawaban sosial
perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :
1. Variabel Media Exposure berpengaruh positif signifikan terhadap
Corporate Social Responsibility Disclosure.

Hubungan yang

positif ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mengungkapkan
tanggung

jawab

sosialnya

pada

media

website,

akan

mempengaruhi pengungkapan aspek CSR.
2. Variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan
terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. Artinya
semakin besar ukuran dari suatu perusahaan akan semakin besar
pula kecenderugan perusahaan tersebut untuk mengungkapkan
aspek-aspek tanggung jawab sosialnya. Hal ini dikarenakan,
perusahaan besar lebih banyak disoroti dan lebih banyak
mendapatkan public demand mengenai informasi perusahannya.
3. Variabel profitabilitas yang diukur dengan ROA, berpengaruh
positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility
Disclosure. Artinya, semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki
oleh suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan
103
Indonesia Banking School
Pengaruh Media Exposure..., Desak Kadek Rheadanti, Ak.-IBS, 2017

104

4. perusahaan tersebut untuk mengungkapkan aspek-aspek dalam
tanggung jawab sosial. Semakin tinggi profit yang didapat oleh
perusahaan, maka perusahaan tersebut akan semakin banyak
melaporkan tanggung jawab sosialnya sebagai hubungan timbal
balik kepada masyarakat, karyawan, investor dan pemangku
kepentingan lainnya.
5. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure. Artinya, tingkat leverage dari suau
perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan dari aspekaspek anggung jawab sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian ini,
maka penelitian ini dapat mendukung teori keagenan (agency
theory) yang menyatakan bahwa di dalam perusahaan terjadi
masalah keagenan (agency problem) dimana masalah timbul pada
pihak pemilik kepentingan yakni pihak manajemen dan pemilik
perusahaan.
5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang sekaligus dapat
merupakan arah bagi penelitian yang akan datang antara lain :.
1.Terdapat

unsur

subjektivitas

dalam

menentukan

indeks

pengungkapan CSR. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku
yang dapat dijadikan acuan sehingga penentuan indeks untuk
indikator dalam katagori yang sama dapat berbeda untuk setiap
peneliti.
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2. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi
pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan karena
keterbatasan waktu penelitian.
3. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan hanya perusahaan
manufaktur sub sektor konsumsi saja sehingga perusahaan yang
dijadikan sampel tidak dapat mewakili keseluruhan perusahaan yang
ada di Indonesia.
5.3 Saran

a. Bagi pihak akademisi, dikarenakan masih terdapat unsur
subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan CSR, maka
sebaiknya lebih objektif dalam menilai suatu pengungkapan CSR
suatu perusahaan.
b. Dikarenakan nilai Adjusted R Square yang masih rendah, yaitu
31,2% mengindikasikan bahwa ada variabel-variabel lain yang
tidak digunakan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh
lebih besar terhadap pengungkapan CSR. Sehingga diharapkan
pada

penelitian

selanjutnya

dapat

menambahkan

atau

menggunakan variabel lain seperti karakteristik perusahaan dan
variabel good corporate goverment untuk menemukan model yang
tepat dalam pendugaan pengungkapan tanggung jawab sosial
(CSR) perusahaan.
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c. Bagi penelitian selanjutnya diharakan menggunakan sample
perusahaan yang lebih luas, contohnya menggunakan beberapa
sektor peursahaan berbeda. Sehingga dapat membandingkan dan
memberikan gambaran pengungkapan CSR di tiap-tiap sektor
perusahaan yang berbeda.
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LAMPIRAN 1

POPULASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR KONSUMSI

Perusahaan Manufaktur
1. Tiga Pilar Sejahtera Food
2. PT. Tri Banyan Tirta
3. Wilmar Cahaya Indonesia
4. Indofood CBP Sukses Makmur
5. Indofood Sukses Makmur
6. Multi Bintang Indonesia
7. PT. Mayora Indah, Tbk
8. Prashida Aneka Niaga, Tbk
9. Nippon Indoesari Corporindo
10. PT. Sekar Bumi, Tbk
11. PT. Sekar Lau Tbk
12. PT. Siantar Top, Tbk
13. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company
Perusahaan Rokok
1. Gudang Garam, Tbk
2. Handjaya Mandala Sampoerna, Tbk
3. Bentoel International Investama
4. Wismilak Inti Makmur, Tbk
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Perusahaan Farmasi
1. Darya Varia Laboratoria, Tbk
2. Indofarma (Persero), Tbk
3. Kimia Farma (Persero), Tbk
4. Kalbe Farma, Tbk
5. Merck Indonesia, Tbk
6. Pyridam Farma, Tbk
7. Merck Sharp Dohme Pharma, Tbk
8. Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul, Tbk
9. Taisho Pharmateutical Indonesia
10. Tempo Scan Pasific, Tbk
Perusahaan Kosmetik
1. PT. Akasha Wira International, Tbk
2. Kino Indonesia, Tbk
3. Martina Berto, Tbk
4. Mustika Ratu, Tbk
5. Mandom Indonesia, Tbk
6. Unilever Indonesia, Tbk
Perusahaan Peralatan Rumah Tangga
1. Chitose International, Tbk
2. PT. Kedaung Indah Can Tbk
3. PT. Langgeng Makmur Industry, Tbk.
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LAMPIRAN 2
Data Corporate Social Responsibility Disclosure, Media Exposure, Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage

Kode
AISA

Nama Perusahaan
PT. Tiga Pilar Sejahtera
Food Tbk

CEKA

PT. Wilmar Cahaya
Indonesia Tbk

DLTA

PT. Delta Djakarta Tbk

ICBP

PT. Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk

INDF

PT. Indofood Sukses
Makmur Tbk

MLBI

PT. Multi Bintang
Indonesia, Tbk

MYOR

PT. Mayora Indah, Tbk

PSDN

Prashida Aneka Niaga,
Tbk

ROTI

PT. Nippon Indosari
Corporindo, Tbk

Tahun
CSRD (Y)
ME (X1) SIZE (X2)
ROA (X3) DER (X4)
2013
0.20253
1
29.2446
0.0691
1.1300
2014
0.22785
1
29.6287
0.0513
1.0500
2015
0.21519
1
29.8350
0.0412
1.2800
2013
0.22785
0
27.6977
0.0600
1.0200
2014
0.22785
0
27.8810
0.0300
1.3900
2015
0.22785
0
28.0271
0.0700
1.3200
2013
0.10127
0
27.4884
0.3050
0.2856
2014
0.12658
0
27.6229
0.2845
0.3050
2015
0.16456
0
27.6686
0.1834
0.3149
2013
0.26582
1
30.6882
0.1140
0.6000
2014
0.26582
1
30.8463
0.1100
0.6600
2015
0.27848
1
30.9105
0.1130
0.6200
2013
0.30380
1
31.9889
0.0500
1.0400
2014
0.31646
1
32.0847
0.0630
1.0800
2015
0.32911
1
32.1510
0.0420
1.1300
2013
0.16456
1
28.2088
0.6700
0.8000
2014
0.17722
1
28.4335
0.3500
3.0300
2015
0.17722
1
28.3734
0.3500
1.7400
2013
0.13924
0
29.9042
0.1000
1.4900
2014
0.15190
0
29.9623
0.0400
1.5100
2015
0.16456
0
30.0596
0.1100
1.1800
2013
0.08861
0
27.2480
0.0800
0.6300
2014
0.08861
0
27.1545
-0.0100
0.6400
2015
0.08861
0
27.1536
-0.0300
0.9100
2013
0.30380
1
28.2313
0.0867
1.3200
2014
0.30380
1
28.3932
0.0880
1.2300
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SKBM

PT. Sekar Bumi, Tbk

SKLT

PT. Sekar Laut, Tbk

ULTJ

PT. Ultrajaya Milk
Industry and Trading
Company

GGRM

Gudang Garam, Tbk

HMSP

Handjaya Mandala
Sampoerna, Tbk

RMBA

Bentoel International
Investama

WIIM

Wismilak Inti Makmur,
Tbk

DVLA

Darya Varia Laborataria,
Tbk

INAF

Indofarma (Persero),
Tbk

KAEF

Kimia Farma (Persero),
Tbk

KLBF

Kalbe Farma, Tbk

MERK

Merck Indonesia, Tbk

PYFA

Pyridam Farma, Tbk

SCPI

Merck Sharp Dohme

2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013

0.30380
0.12658
0.12658
0.12658
0.11392
0.11392
0.11392
0.16456
0.16456
0.16456
0.13924
0.13924
0.13924
0.36709
0.37975
0.39241
0.15190
0.15190
0.15190
0.36709
0.36709
0.35443
0.16456
0.16456
0.17722
0.39241
0.39241
0.39241
0.20253
0.20253
0.20253
0.35443
0.35443
0.34177
0.21519
0.21519
0.21519
0.12658
0.12658
0.12658
0.11392

1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

28.6266
26.9333
27.1995
27.3625
26.4337
27.0361
26.5436
28.6648
28.7016
28.8951
31.5583
31.6953
31.7821
30.9417
30.9767
31.2689
29.8537
27.8550
30.1700
27.8372
27.9184
27.9257
27.8050
27.8431
27.9504
27.8892
27.3863
28.0587
28.5360
28.7190
28.8054
30.0572
30.1507
30.2482
27.2700
27.2978
27.1873
25.8887
25.8750
25.7981
27.5216
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0.1000
0.1170
0.1370
0.0528
0.0320
0.1080
0.0530
0.1156
0.0971
0.1478
0.0863
0.0927
0.1020
0.3950
0.2200
0.0000
-0.1289
0.1481
-0.1294
0.1090
0.0877
0.0980
0.1060
0.0840
0.0780
0.0419
0.0006
0.0009
0.0868
0.0790
0.0769
0.1696
0.1662
0.1463
0.2517
0.2900
0.3500
0.0354
0.0154
0.0258
-0.0200

1.2800
1.5000
1.0000
1.2200
1.1620
1.1620
1.4810
0.3952
0.2878
0.2654
0.7259
0.7521
0.6710
0.1700
0.3590
0.2730
9.4687
-8.3379
-5.0213
0.6000
0.5600
0.4230
0.3000
0.2800
0.4100
1.1928
1.1088
1.5876
0.5270
0.6467
0.7484
0.0701
0.0238
0.0288
0.3600
0.2532
0.2222
0.5600
0.5338
0.5802
70.8300

108

Pharma, Tbk

SIDO

Industri Jamu & Farmasi
Sido Muncul, Tbk

TSPC

Tempo Scan Pasific, Tbk

ADES

PT. Akasha Wira
International, Tbk

MBTO

Martina Berto, Tbk

MRAT

Mustika Ratu, Tbk

TCID

Mandom Indonesia, Tbk

UNVR

Unilever Indonesia, Tbk

LMPI

PT. Langgeng Makmur
Industry, Tbk

KINO
CINT

PT. Kino Indonesia, Tbk
PT. Chitose
International, Tbk

2014

0.11392

0

27.9064

-0.0500

2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2015
2014
2015

0.12658
0.50633
0.50633
0.51899
0.16456
0.16456
0.32911
0.18987
0.18987
0.18987
0.22785
0.24051
0.25316
0.17722
0.17722
0.17722
0.29114
0.29114
0.29114
0.49367
0.49367
0.49367
0.22785
0.22785
0.22785
0.27848
0.17722
0.17722

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

28.0438
28.7133
28.6683
28.6593
29.3189
29.3525
29.4691
26.8125
26.9476
27.2052
27.1396
27.1520
27.1985
26.8091
26.9354
26.9320
28.0135
28.2480
28.3644
30.2224
30.2900
30.3866
27.4352
27.4189
27.3992
28.7976
26.6234
26.6707

-0.0900
0.1380
0.1470
0.1566
0.1173
0.1036
0.1173
0.1300
0.0600
0.0500
0.0264
0.0047
-0.0217
-0.0150
0.0150
0.0020
0.1092
0.0940
0.2620
0.5370
0.5440
0.5050
0.0110
0.0050
0.0080
0.0819
0.0695
0.077
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31.0300
13.9800
0.1000
0.1000
0.1000
0.4000
0.3534
0.4000
0.6700
0.7100
0.9900
0.3555
0.3650
0.4944
0.1640
0.2990
0.3180
0.2392
0.4440
0.2140
2.1370
2.1050
2.2590
0.3600
0.5200
0.6800
0.0045
0.251
0.0021
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LAMPIRAN 3
HASIL ANALISIS DATA
Hasil Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

CSRDY

96

,089

,519

,23286

,108385

MEX1

96

0

1

,76

,429

SIZEX2

96

25,798

32,151

28,50507

1,547428

ROAX3

96

-,129

,670

,11085

,135135

DERX4

96

-31,030

70,830

1,21199

8,141201

Valid N (listwise)

96

Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test
Unstandardized
Residual
a

Test Value

-,00712

Cases < Test Value

46

Cases >= Test Value

46

Total Cases

96

Number of Runs

39

Z

-1,677

Asymp. Sig. (2-tailed)

,093

a. Median
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Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N

96

Normal Parameters

a,b

Most Extreme Differences

Mean
Std. Deviation

,0000000
,08796520

Absolute

,099

Positive

,099

Negative

-,053

Kolmogorov-Smirnov Z

,971

Asymp. Sig. (2-tailed)

,303

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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Hasil Uji Multikolineritas
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant

Std. Error
-,310

,175

MEX1

,096

,023

SIZEX2

,016

ROAX3
DERX4

a

t

Sig.

Beta

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

-1,766

,081

,379

4,179

,000

,881

1,135

,006

,225

2,491

,015

,886

1,129

,181

,070

,226

2,592

,011

,955

1,047

,000

,001

,009

,102

,919

,980

1,020

)
1

a. Dependent Variable: CSRDY

Hasil Uji Analisis Regresi Berganda
Coefficients
Model

Unstandardized

Standardized

Coefficients

Coefficients

B
(Constant

Std. Error
-,310

,175

MEX1

,096

,023

SIZEX2

,016

ROAX3
DERX4

a

t

Sig.

Beta
-1,766

,081

,379

4,179

,000

,006

,225

2,491

,015

,181

,070

,226

2,592

,011

,000

,001

,009

,102

,919

)
1

a. Dependent Variable: CSRDY
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Hasil Uji Determinasi R2
b

Model Summary
Model

R

1

R Square

,584

a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,341

,312

,089878

a. Predictors: (Constant), DERX4, SIZEX2, ROAX3, MEX1
b. Dependent Variable: CSRDY

Hasil Uji t
Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B
(Constan

Std. Error
-,310

,175

MEX1

,096

,023

SIZEX2

,016

ROAX3
DERX4

Beta
-1,766

,081

,379

4,179

,000

,006

,225

2,491

,015

,181

,070

,226

2,592

,011

,000

,001

,009

,102

,919

t)
1

a. Dependent Variable: CSRDY
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