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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari 
profitabilitas, leverage dan struktur kepemilikan terhadap Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility pada Perusahaan LQ45 periode 2013–2017. 
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel pada 
penelitian ini sebanyak 23 perusahaan. Jumlah observasi yang digunakan adalah 
115 observasi. Pengungkapan tanggung jawab sosial pada penelitian ini diukur 
menggunakan indeks pengungkapan yang termuat dalam General Reporting 
Initiative (GRI). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisi regresi linear berganda. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 
penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Leverage, 
struktur kepemilikan institusional dan struktur kepemilikan manajerial tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Struktur kepemilikan 
asing berpengaruh positif signifikan  terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial. 

 
Kata Kunci : Profitabilitas, Leverage, Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur 
Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Asing, Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to determine and analyze the influence of profitability, leverage 
and ownership structure to corporate social responsibility disclosure of LQ45 
companies period 2013-2017. The sample selection using purposive sampling 
method and sample of this research are 23 companies. The number of 
observations used is 115 observations. Corporate social responsibility disclosure 
is measured by the disclosure index that contained in General Reporting Initiative 
(GRI). . The analysis technique used in this research is multiple regression 
analysis. . The hypothesis in this study was based on previous research and 
various other supporting theories. 
The results of this study showed that Profitability has a significant negative effect 
on corporate social responsibility disclosure. Leverage, institution ownership 
structure and managerial ownership structure has no effect on corporate social 
responsibility disclosure. Foreign ownership has a significant positive effect on 
corporate social responsibility disclosure. 

Keyword : profitability, leverage, institution ownership structure, managerial 
ownership structure, foreign ownership structure, corporate social responsibility 
disclosure.	
	  

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



	
	

1  Indonesia Banking School 

BAB I  

PENDAHULUAN 

	
1.1 Latar Belakang Masalah 

Bisnis merupakan kegiatan utama dari pelaku bisnis yang ada pada suatu 

perusahaan. Perusahaan sering juga disebut sebagai institusi yang memberikan 

keuntungan bagi masyarakat, berdasarkan pada teori akuntansi tradisional yang 

menyatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba sebanyak banyaknya 

agar dapat memberikan sumbangan yang banyak pula kepada masyarakat 

(Henny dan Murtanto, 2001). Indonesia merupakan salah satu negara yang 

sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan tanggung jawab sosial serta 

upaya meminimalisir terjadinya global warming. Maka dari itu pemerintah 

menerapkan UU perseroan Terbatas No 40 pasal 74 tahun 2007 yang 

menjelaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang 

berhubungan dengan sumber daya wajib melakukan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Selain itu, PSAK no.1 tahun 2009 tentang Penyajian Laporan 

Keuangan, bagian Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan paragraf 09 juga 

membahas mengenai pengungkapan pelaksanaan CSR. 

Perusahaan yang menggunakan sumber daya alam sebagai salah satu 

sumber utama dalam kegiatan tersebut diyakini akan memberikan dampak bagi 

lingkungan sekitarnya. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa 

perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan 

lingkungannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



2 
	

  Indonesia Banking School 

undangan. Penulis menggunakan perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 pada penelitian ini untuk membedakan sampel pada penelitian terdahulu 

karena indeks LQ45 merupakan saham-saham yang memiliki likuid yang 

tinggi. Dengan memilih perusahaan dalam indeks LQ-45 sebagai sampel, 

penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan populasi perusahaan publik. 

Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat mengeluarkan 

biaya antara lain biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan 

internal dan biaya kegagalan eksternal. Biaya biaya tersebut biasa disebut 

dengan biaya lingkungan (environmental accounting). Biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dalam hal ini disebut sebagai dana corporate social 

responsibility dan pencatatan penggunaan dana CSR dengan menggunakan 

environmental accounting. Akuntansi lingkungan pada dasarnya menuntut 

perusahaan yang telah melakukan aktivitasnya yang berhubungan dengan 

lingkungan. Hal ini penting bagi perusahaan agar dapat meningkatkan usaha 

dalam mempertimbangkan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 

Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan 

dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya 

(environmental cost) dan manfaat atau efek (economic benefit). Akuntansi 

lingkungan (environmental accounting) merupakan istilah yang berkaitan 

dengan dimasukannya biaya lingkungan (environmental cost) ke dalam praktek 

akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Menurut Ikhsan (2007), 

akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau 

penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa 
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kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang 

menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut. 

Perusahaan membutuhkan hubungan timbal balik dengan pihak-pihak luar 

seperti masyarakat, pemerintah, investor dan pihak lainnya. Kerja sama antara 

perusahaan dan pihak luar tersebut akan menentukan kesuksesan dalam 

fungsinya yang bermanfaat bagi negara. Kedua aspek tersebut harus di 

perhatikan supaya perusahaan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dewi dan Priyadi (2013) menyatakan 

bahwa, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pasti akan memberikan 

banyak manfaat akan tetapi, hal ini juga banyak menimbulkan dampak negatif 

bagi  lingkungan. Perusahaan seharusnya tidak lagi hanya memperhatikan 

catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line), melainkan harus 

memperhatikan berbagai macam aspek yang meliputi aspek keuangan (profit), 

aspek sosial (people), dan aspek lingkungan (planet), yang biasa disebut triple 

bottom line. 

Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National 

University of Singapore (NUS) Business School menggambarkan bahwa 

rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR menyebabkan 

rendahnya kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Riset itu melakukan studi 

terhadap 100 perusahan di empat negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia, 

Singapura dan Thailand. Direktur CGIO National University of Singapore 

Business School menyatakan bahwa empat negara sampel tersebut memiliki 

tingkat pelaporan CSR yang tinggi, namun hal  itu tidak menentukan bahwa 
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tingkat praktik CSR tersebut baik. Riset itu memaparkan Thailand menjadi 

negara dengan kualitas implementasi CSR paling tinggi dengan nilai 56,8 dari 

total 100, sementara Singapura mendapatkan 48,8. Indonesia dan Malaysia 

sendiri masing-masing mendapatkan nilai 48,4 dan 47,7. Kriteria penilaian 

tersebut didapat berdasarkan beberapa indikator dari Global Reporting 

Initiative (GRI). Beberapa faktor diantaranya merupakan tata kelola 

perusahaan, ekonomi, lingkungan, social. 

(https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-

146030/riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah) 

Bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan tidak luput dari masyarakat 

dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Hubungan antara perusahaan 

dengan masyarakat dan lingkungan ini merupakan faktor penting yang 

membuat kemampuan mereka berjalan secara efektif. Hal ini juga digunakan 

sebagai ukuran kinerja mereka secara keseluruhan. International organization 

for standardization (ISO) telah melahirkan standarisasi baru untuk menjadi 

pedoman dalam tanggung jawab sosial yang diberi nama ISO 26000. Standar 

ini tidak memberikan persyaratan yang dapat di sertifikasi seperti beberapa 

ISO lainnya, akan tetapi standar ini dapat memberikan panduan bagaimana 

bisnis dapat berjalan dengan baik dalam bertanggung jawab sosial. Hal ini akan 

memperjelas apa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan membantu 

kegiatan bisnis menafsirkan prinsip menjadi tindakan efektif dan berbagai 

macam praktik terbaik yang terkait dengan tanggung jawab sosial secara 

global. ISO 26000 ini ditujukan untuk semua jenis bisnis dengan aktivitas, 
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ukuran maupun lokasi apapun tanpa terkecuali (https://www.iso.org/iso-26000-

social-responsibility.html). 

Corporate social responsibility merupakan suatu bentuk tanggung jawab 

oleh perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti karyawan, 

konsumen, pemegang saham dan komunitas dengan memberikan manfaat 

ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menciptakan suatu pembangunan yang 

berkelanjutan. Menurut Wulandari dan Zulfahmi (2017), Corporate social 

responsibility kategori lingkungan merupakan tanggung jawab sosial yang 

berkaitan dengan lingkungan, salah satunya yaitu pengolahan limbah. Untuk 

mengetahui perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dengan baik 

atau belum dapat dilihat dari Program Penilaian Kinerja Perusahaan Dalam 

Pengolahan Lingkungan Hidup (PROPER). Corporate social responsibility 

kategori sosial merupakan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan 

yang berkaitan dengan sosial, salah satunya yaitu commite development atau 

pengembangan sosial yang berupa beasiswa pendidikan dan lain- lain. 

Corporate social responsibility kategori ekonomi merupakan tanggungjawab 

sosial yang berkaitan dengan ekonomi, seperti meminjamkan dana kepada 

usaha kecil dan menengah untuk mengelola usaha dengan dana yang 

disediakan oleh perusahaan.  

Salah satu faktor yang dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan 

Corporate social responsibility adalah profitabilitas. Profitabilitas dianggap 

membuat manajemen menjadi mudah dalam mengungkapkan tanggung jawab 

sosial kepada stakeholder. Tingginya tingkat profitabilitas perusahaan 
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menandakan besarnya pengungkapan pertanggung jawaban sosial yang 

dijalankan oleh perusahaan.  

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility di Indonesia sangatlah bermacam-macam. Sembiring 

(2005) menghasilkan temuan bahwa Variabel independen yang diteliti adalah 

profitabilitas, size, leverage, ukuran dewan komisaris dan profile. Hasilnya 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan CSR. Variabel lainnya (ukuran dewan 

komisaris, size, dan profile) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR. Namun penenelitian Fahrizqi (2010) dan Hussainey et.al 

(2011) menunjukan hasil yang berbeda, terdapat hubungan positif antara 

profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. 

Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan 

yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti sumber dana yang berasal dari 

pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham (Sjahrial, 2009). 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung 

pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat 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 
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mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan 

dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976). 

Kegiatan CSR biasanya berkaitan dengan good corporate governance. 

Pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan bahwa 

tujuan pelaksanaan corporate governance adalah mendorong timbulnya 

kesadaran dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. Salah satu faktor corporate governance yang berpengaruh atas 

pelaksanaan CSR adalah struktur kepemilikan (Rustiarini, 2011). Struktur 

kepemilikan perusahaan muncul karna adanya perbandingan jumlah pemilik 

saham dalam perusahaan. Perusahaan bisa saja dimiliki oleh individu, 

masyarakat, pemerintah, ataupun asing.  

Pada penelitian terdahulu masih terdapat keterbatasan dalam panjang 

periode, yang hanya meneliti selama 3 tahun. Penelitian ini memperbaiki 

keterbatasan dari jurnal terdahulu dengan memperpanjang periode penelitian 

selama 5 tahun dan mengganti objek penelitian yaitu menggunakan perusahaan 

LQ45. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan hasil dari penelitian terdahulu, 

diperoleh beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

dan masih menghasilkan hasil yang berbeda dengan teori yang ada dan 

bertentangan dengan penelitian yang satu dengan yang lain. Hal ini 

dikarenakan sejumlah perbedaan diantaranya, periode, waktu penelitian, 

interpretasi peneliti mengenai laporan keuangan perusahaan atas variabel yang 

digunakan.. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan  

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



8 
	

  Indonesia Banking School 

judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Struktur Kepemilikan 

terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan 

LQ45 periode 2013–2017.”  

 

1.2 Ruang Lingkup  

Pada penelitian ini penulis berfokus pada variabel tertentu yang dapat 

mempengaruhi Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSRDI) 

sebagai alat ukur dari Corporate Social Responsibility. Variabel independen yang 

digunakan penulis adalah profitabilitas yang diukur dengan return on Asset; 

leverage yang diukur dengan debt to equity ratio; Struktur Kepemilikan 

Institusional yang diukur dengan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar; Struktur 

Kepemilikan Manajerial yang diukur dengan perbandingan antara jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajer dengan jumlah saham yang 

beredar; Struktur Kepemilikan Asing yang diukur dengan perbandingan antara 

jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan jumlah saham 

yang beredar. 

Objek penelitian yang digunakan penulis adalah perusahaan yang terdaftar 

pada BEI dan tercatat dalam indeks LQ45 periode 2013 – 2017 dan dalam periode 

tersebut terdapat 23 perusahaan yang tercatat dalam indeks LQ45 periode 2013-

2017. Alasan yang memperkuat penulis menggunakan objek tersebut adalah 

karena indeks LQ-45 merupakan perusahaan yang bonafit dimana perusahaan 

tersebut memiliki likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang tinggi 
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sehingga untuk mempertahankan kredibilitas mereka dan kepercayaan 

masyarakat, mereka akan melakukan program CSR. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan 

permasalahan menjadi : 

1 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility? 

2 Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility? 

3 Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility? 

4 Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility? 

5 Apakah struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk menguji dan mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. 

2. Untuk menguji dan mengetahui apakah apakah leverage berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

3. Untuk menguji dan mengetahui apakah apakah struktur kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

4. Untuk menguji dan mengetahui apakah apakah struktur kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

5. Untuk menguji dan mengetahui apakah apakah struktur kepemilikan asing 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkaitan yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sebagai 

pembanding antara teori dengan praktek yang dilakukan oleh perusahaan. 
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Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya 

mengenai profitabilitas, leverage dan struktur kepemilikan bagi Corporate 

Social Responsibility 

2. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini dapat menambah kumpulan pustaka yang ada di 

perpustakaan STIE Indonesia Banking School tentang Corporate Social 

Responsibility, sehingga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa 

jurusan akuntansi STIE Indonesia Banking School untuk melakukan 

penelitian secara lebih lanjut. 

Hasil penelitian ini juga dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai Corporate Social Responsibility perusahaan yang ada di 

Indonesia. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat memberikan informasi mengenai factor apa saja yang dapat 

berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. 

4. Bagi Masyarakat 

Dapat lebih mengetahui factor yang menjadi pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility pada laporan keuangan perusahaan.  
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1.6 Sistematika Penulisan Skripsi  

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, ruang 

lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN  

HIPOTESIS 

Bab mengenai landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis ini berisi 

tentang tinjauan pustaka yang digunakan oleh penulis sebagai dasar untuk 

membahas masalah dalam penelitian yang dibuat penulis. Selain itu, terdapat 

penjelasan mengenai teori yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel yang digunakan, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang 

mendukung perumusan hipotesis serta analisis hasil penelitian lainnya. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini berisi penjelasan mengenai objek penelitian, 

desain penelitian, metode pengambilan sampel, variabel dan operasional 

variabel, teknik pengolahan dan analisis data, serta teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab analisis dan pembahasan ini berisi tentang pengujian hipotesis dan 

penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dengan analisis 

yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 
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BAB V : PENUTUPAN 

Bab penutupan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan 

pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti 

selanjutnya dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian terhadap 

praktik yang ada. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

	
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

Agency theory mengungkapkan adanya hubungan antara principal 

(pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan perintah) dan agent (manajer 

perusahaan atau pihak yang diberikan perintah) yang dilandasi dengan adanya 

pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan penanggungan 

risiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen and 

Meckling, 1976).   

 Dewi dan Priyadi (2013) beranggapan bahwa berdasarkan agency theory, 

pemegang saham atau principal adalah pemilik perusahaan yang memiliki hak 

kepemilikan terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara itu, 

manajer merupakan agen yang bertindak sebagai kepentingan pemilik perusahaan. 

Dalam pasar modal yang efisien, secara mutlak pemegang saham akan sepakat 

bahwa mereka lebih suka memaksimalkan laba yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, apabila manajemen tidak memaksimalkan laba maka 

pasar akan melakukan koreksi terhadap manajemen perusahaan, misalnya dengan 

mengganti manajer.  

Dalam teori keagenan, principal ingin mengetahui semua informasi di 

perusahaan termasuk aktivitas manajemen dan sesuatu yang terkait investasi atau 

dana dalam perusahaan. Hal ini dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban 
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atas kinerja agen. Oleh karena itu, akuntan publik perlu mengevaluasi kinerja 

agen untuk menghindari hal tersebut (Wijaya, 2012). 

Terdapat konflik dalam teori agensi, dimana konflik terjadi ketika 

kepentingan manajemen tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Para 

pemegang saham ingin memaksimalkan keuntungan dari investasi di perusahaan 

sedangkan para manajer dapat memaksimalkan keuntungan pribadi dengan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham. Hubungan antara penelitian ini 

dengan teori keagenan adalah bahwa perusahaan yang menerapkan CSR akan 

meyakinkan prinsipal untuk mempercayai agen dalam mengelola modal yang 

diberikan dalam menjalankan perusahaan tersebut, karna csr merupakan aspek 

sustainability, sehingga perusahaan yang mengedepankan aspek sustainability 

akan mendatangkan keuntungan dan menjadi bahan masukan dalam bahan 

pertimbangan investor atau principal. 

 

2.1.2 Legitimacy Theory 

Selain teori keagenan, teori lain yang ikut mengembangkan corporate 

social responsibility di dalam dunia bisnis adalah teori legitimasi. O’Donovan 

(2002) mendefinisikan teori legitimasi sebagai tanggapan bahwa suatu organisasi 

dapat terus beroperasi dengan sukses maka organisasi tersebut harus berperilaku 

baik dan diterima oleh masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, aktivitas 

perusahaan seringkali mempengaruhi masyarakat disekitarnya. Citra dari suatu 

perusahaan dapat terlihat baik dan di terima oleh masyarakat, namun sebaliknya 

citra perusahaan tersebut juga bisa terancam bila perusahaan tidak mematuhi 
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norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, menurut Dowling Pfeffer 

(1975) perusahaan melalui top manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian 

antara tindakan organisasi dan nilai nilai dalam masyarakat umum dan publik 

yang relevan atau stakeholdernya (Haniffa dan Cooke, 2005).  

Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa legitimasi membutuhkan 

reputasi yang harus selalu terjaga. Beberapa perusahaan melakukan tanggung 

jawab sosial demi memenuhi norma dan ekspektasi stakeholder tentang 

bagaimana operasional perusahaan dijalankan. Perusahaan tertentu melaksanakan 

tanggung jawab sosial karena tekanan eksternal untuk ikut melakukan apa yang 

dilakukan oleh perusahaan lain. Mereka percaya jika tidak ikut serta, maka 

profitabilitas dan survival perusahaan akan terganggu. Oleh karena itu, bisa 

dikatakan perusahaan menggunakan tanggung jawab sosial sebagai instrumen 

legitimasi untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi norma dan 

ekpektasi yang ada.  

Dowling dan Pfeffer (1975) menyatakan bahwa teori legitimasi berfokus 

pada interaksi antara perusahan dan masyarakat, hal ini didasari dengan 

pandangan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara 

nilai-nilai sosial yang ada dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang 

ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem 

tersebut. Selama kedua sistem tersebut cocok, hal tersebut dapat dilihat sebagai 

legitimasi perusahaan. Akan tetapi, ketika terjadi ketidakcocokan diantara kedua 

sistem tersebut, maka aka terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan 

(Purwanto, 2013). 
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2.1.3 Corporate Social Responsibility 

Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai berbagai makna yang tunduk 

terhadap berbagai macam interpretasi. Menurut Duff dan Guo (2010) dalam 

bukunya tertulis “CSR is defined as a company’s positive impact on, and 

amelioration of negative impacts�against, society and the environment, through 

its operations, products or services and through its interaction with key 

stakeholders such as employees, customers, investors, communities and 

suppliers”. Artinya, CSR dapat didefinisikan sebagai dampak positif yang 

dilakukan oleh perusahaan dan juga sebagai perbaikan atas dampak negatif  yang 

dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan melalui operasi, 

produk atau layanan dan melalui interaksinya dengan pemangku kepentingan 

utama seperti karyawan, pelanggan, investor, komunitas dan supplier. Kemudian 

hal ini juga dikembangkan dari penelitian yang mengevaluasi pengungkapan 

aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan CSR biasanya dikatagorikan 

ke dalam empat bidang, yaitu : 

1) Community (bagaimana aktivitas perusahaan memengaruhi komunitas 

tempat mereka beroperasi); 

2) Environmental actions (bagaimana operasi perusahaan mempengaruhi 

lingkungan); 

3) Ethics and risk management (bagaimana operasi perusahaan memengaruhi 

masa depan kesejahteraan dan tetap berada dipasar); 
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4) Human resource management (bagaimana kebijakan perusahaan 

mempengaruhi karyawan dan mitranya di tempat kerja). 

World bank juga telah mendefinisikan “CSR is commitment of business to 

contribute to sustainable economic development working with employees and 

their representatives, the local community and society at large to improve quality 

of live, in ways that are both good for business and good for development”. 

Definisi tersebut mengartikan bahwa CSR merupakan suatu komitmen bisnis 

untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

yang dapat bekerja sama dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat 

sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas hidup, 

dengan cara yang baik bagi bisnis maupun pengembangan. Sedangkan menurut 

sebuah organiasi dunia World Bisnis Council for Sustainable Development 

(WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh 

dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, 

bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarga 

(Purnasiwi, 2011).  

Menurut ISO 26000, prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial yang 

menjadi dasar bagi pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam 

pembuatan keputusan dan kegiatan tanggung jawab sosial meliputi:  

1. Kepatuhan kepada hukum � 
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2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional � 

3. Menghormati stakeholders dan kepentingannya � 

4. Akuntabilitas � 

5. Transparansi � 

6. Perilaku yang beretika � 

7. Melakukan tindakan pencegahan � 

8. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia � 

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara 

menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan 

CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman umum dalam 

penerapan CSR di mancanegara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan 

(guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman tanggung 

jawab sosial yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan 

masyarakat global termasuk Indonesia (Tamba, 2011). 

 

2.1.3.1  Corporate Social Responsibility Disclosure 

 Corporate Social Responsibility Disclosure merupakan suatu bentuk yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk menyampaikan dampak sosial dan lingkungan 

terhadap kegiatan perusahaan kepada masyarakat baik yang berada di lingkungan 
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perusahaan maupun masyarakat luas, bahwa perusahaan telah melakukan 

tanggung jawab akan dampak yang timbul. 

Pelaporan CSR dan kegiatan lingkungan di Indonesia telah diatur dalan 

Undang-Undang Penanaman Modal no.25 tahun 2007 pasal 15 poin b dan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas no.40 tahun 2007 pasal 66 ayat 2 poin c. 

Akan tetapi, masih terdapat ketidakkonsistenan mengenai hal yang harus 

diungkapkan dalam laporan tersebut. Pada pasal 66 ayat 2 poin c juga dituliskan 

bahwa seluruh perusahaan harus melaporkan CSR dan inisiatif lingkungan, 

sedangkan pada pasal 74 ayat 1 dan 3 dituliskan bahwa hanya perusahaan yang 

sensitive terhadap masalah lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam saja 

yang harus melaporkan CSR. Oleh karena itu, meskipun berdasarkan peraturan 

CSR bersifat wajib, tapi dalam pelaksanaannya masih bersifat sukarela. 

 

2.1.3.2  Motivasi Melakukan CSR 

Duff dan Guo (2010) menyatakan bahwa literatur akademis menunjukkan ada 

motivasi potensial untuk jasa profesional terkait akuntansi untuk melakukan 

kegiatan CSR. Literatur ini termasuk: 

1. Meningkatkan dan  atau mempertahankan reputasi.  

Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

artinya, perusahaan dapat memperbaiki tujuannya dengan bertanggung 

jawab secara sosial. Dengan kata lain, klien perusahaan mungkin memiliki 

kepercayaan bahwa jika mereka membayar suatu jasa dari supplier yang 

tidak akan menimbulkan dampak negatif dimasa yang akan datang. Oleh 
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karena itu, auditor berkualitas tinggi, penasihat pajak, praktisi insolvensi 

akan ingin mengadopsi kebijakan CSR yang kuat. atau, dengan 

menggunakan ekonomi kualitas, pemasok dengan kualitas yang lebih 

tinggi lebih siap untuk berinvestasi dalam mengembangkan kerangka CSR 

dan untuk mengukur, memantau, melaporkan, dan mengaudit tindakannya 

(Cf., Arruňada, 1999 ). 

2. Kebutuhan untuk dilihat sebagai hal yang sah oleh para pemangku 

kepentingan. 

Teori stakeholder dan penyempurnaannya, teori legitimasi, menunjukkan 

bahwa organisasi yang mengikuti strategi tertentu karena kebutuhan untuk 

dianggap sah oleh pemangku kepentingan yang bersangkutan. Sebagai 

bagian yang berpengaruh dari profesi akuntansi, perusahaan harus dilihat 

mampu bertindak untuk kepentingan publik. Ini dapat dilihat sebagai 

kinerja pekerja dengan standar etika yang tinggi, yang mungkin sulit untuk 

diamati secara langsung, dan berperilaku dengan cara yang bertanggung 

jawab dan altruistik oleh kerja CSR, yang dapat ditunjukkan dengan 

mendapatkan berbagai penghargaan dan kitemarks. 

3. Merekrut staf terbaik. 

Pekerjaan sebagai akuntan sering kali ketinggalan zaman dan utilitas sosial 

pekerjaannya salah dimengerti. Hal ini menunjukkan bahwa CSR 

membuat pekerjaan akuntansi berpotensi lebih menarik bagi pendatang 

baru. Duff  mencatat bagaimana penggambaran sukarelawan dalam 
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tinjauan tahunan Big Four menyediakan sarana untuk membuat 

perusahaan tampak lebih inklusif dalam hal gender dan ras. 

4. Untuk menciptakan kerangka kerja yang konsisten di seluruh jaringan 

global (Bondy et al., 2008).  

Pengembangan kerangka CSR memungkinkan pendekatan yang seragam 

untuk diadopsi di seluruh kegiatan perusahaan secara lokal, nasional, dan 

global. 

5. Untuk mengurangi biaya operasi.  

Berpotensi mengurangi pengeluaran karbon yang memiliki kemampuan 

untuk menghemat biaya. Misalnya, mengurangi penggunaan kendaraan 

pribadi dan menggantinya dengan kendaraan umum serta penggunaan 

telekonferensi yang dapat mengurangi biaya. Keuntungan lainnya yang 

bisa didapatkan dengan investasi digedung dengan konsumsi karbon yang 

lebih rendah. 

 

2.1.3.3  Konsep Dasar CSR 

Menurut Jalal et al (2008), adopsi prinsip sustainability development 

kemudian menghasilkan gagasan bussines sustainability atau corporate 

sustainability yang merupakan pengakuan dan pengintegrasian tujuan dunia bisnis 

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan tersebut melihat peran 

potensial perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan. John Elkington pada 

bukunya “Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century 

Business” terinspirasi dari ide mengenai sustainability development. Menurut 
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konsep tersebut, CSR dikemas kedalam tiga komponen prinsip yakni: Profit, 

Planet, dan People (3P). hubungan ini kemudian diilustrasikan dalam bentuk segi 

tiga sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Triple Bottom Line 

 

Sumber : Buckingham, 2009 

Dengan konsep ini memberikan pemahaman bahwa suatu perusahaan 

dikatakan baik apabila perusahaan tersebut tidak hanya memburu keuntungan saja 

(profit), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan 

(planet) dan kesejahteraan masyarakat (people). Tanggung jawab pengelolaan 

perusahaan yang semula hanya kepada stockholders (pemilik/pemegang saham) 

bergeser pada stakeholders (pemilik, karyawan, pemerintah dan masyarakat luas). 
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2.1.3.4  Manfaat CSR  

 Dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan fokus kepada 

tiga hal yaitu laba (profit), masyarakat (people), dan lingkungan (planet). Tingkat 

profitabilitas perusahaan haruslah sesuai, karena hal itu yang menjadikan dasar 

bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. 

Jika perolehan labanya sesuai, maka perusahaan mampu membagikan dividennya 

kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, 

menyimpan sebagian laba yang didapat untuk pengembangan usaha dimasa yang 

akan datang dan juga membayar pajak untuk negara. CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan dapat memberikan manfaat yang positif kepada perusahaan, pihak lain 

seperti masyarakat sebagai stakeholder yang memiliki peran signifikan maupun 

kepada lingkungan.  

Manfaat bagi perusahaan : 

Susanto (2007) mengemukakan bahwa dari sisi perusahaan terdapat 6 (enam) 

manfaat yang dapat diperoleh dari aktivitas CSR sebagai berikut:  

1. Mengurangi risiko dan tuduhan terhadap perlakuan tidak pantas yang 

diterima perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR secara konsisten 

akan mendapat dukungan luas dari komunitas yang merasakan manfaat 

dari aktivitas yang dijalankannya. CSR akan mengangkat citra perusahaan, 

yang dalam rentang waktu yang panjang akan meningkatkan reputasi 

perusahaan.  

2. CSR dapat berfungsi sebagai pelindung dan membantu perusahaan 
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meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai 

contoh adalah sebuah perusahaan produsen consumer goods yang 

beberapa waktu yang lalu dilanda isu adanya kandungan bahan berbahaya 

dalam produknya. Namun karena perusahaan tersebut dianggap konsisten 

dalam menjalankan CSR-nya maka masyarakat menyikapinya dengan 

tenang sehingga relatif tidak mempengaruhi aktivitas dan kinerjanya. � 

3. Keterlibatan dan kebanggaan karyawan. Karyawan akan merasa bangga 

bekerja pada perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, yang secara 

konsisten melakukan upaya-upaya untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitarnya. 

Kebanggaan ini pada akhirnya akan menghasilkan loyalitas sehingga 

mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras demi kemajuan 

perusahaan. � 

4. CSR yang dilaksanakan secara konsisten akan mampu memperbaiki dan 

mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholders. 

Pelaksanaan CSR secara konsisten menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kepedulian terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap 

lancarnya berbagai aktivitas serta kemajuan yang mereka raih. � 

5. Meningkatnya penjualan. Konsumen akan lebih menyukai produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang secara konsisten menjalankan CSR 

sehingga memiliki reputasi yang baik. � 

6. Insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan 

khusus lainnya. � 
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Manfaat bagi masyarakat dan lingkungan : 

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat ikut andil dalam 

peningkatan taraf hidup masyarakat. Segala bentuk aktivitas dan pembuatan 

kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi 

masyarakat disegala bidang merupakan sebagian contoh perhatian yang dilakukan 

perusahaan terhadap masyarakat. 

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut andil dalam 

upaya pelestarian lingkungan guna menjaga kualitas hidup manusia jangka 

panjang. Ikut andilnya perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian 

lingkungan artinya perusahaan ikut berkontribusi dalam upaya mencegah 

terjadinya bencana dan meminimalisir dampak bencana dari kerusakan 

lingkungan. Melalui konsep tanggung jawab sosial ini, diharapkan perusahaan 

mampu berpartisipasi terhadap peningkatan kualitas hidup masyaraat dan 

lingkungan tidak hanya jangka pendek, namun juga jangka panjang.  

 

2.1.4 Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Dari definisi 

tersebut dapat terlihat bahwa tujuannya adalah laba perusahaan (Winarni, 2005). 

Profitabilitas merupakan suatu aspek yang membentuk manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada pemegang 

saham. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 
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semakin besar perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. 

Van Horne dan Wachowicz (2005) 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). Terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas, yaitu :  

a. Return on Asset (ROA) 

Return On Asset mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) 

setelah bunga dan pajak. Investor akan lebih tertarik kepada 

perusahaan yang memiliki ROA yang tinggi karena tingkat 

keuntungan perusahaan lebih besar daripada perusahaan yang miliki 

ROA rendah (Brigham dan Houston, 2011). Nilai ROA sebuah 

perusahaan dapat diperoleh dengan rumus : 

!"# =
%&'&	)*+*,&ℎ	.&/&0

123,&ℎ	&))*+
4100% 

b. Return on Equity (ROE) 

ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba rugi bagi pemegang saham 

perusahaan (Mardiyanto 2009). Rasio ini menunjukan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. 
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Artinya posisi pemilik perusaan semakin kuat, demikian pula 

sebaliknya. Nilai ROE sebuah perusahaan dapat diperoleh dengan 

rumus : 

!"8 =
%&'&	)*+*,&ℎ	.&/&0
9:+&,	*0�;+&)

4100% 

c. Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Semakin tinggi rasio maka 

makin baik hasil yang ditunjukkan (Alexandri, 2008). Nilai NPM 

sebuah perusahaan dapat diperoleh dengan rumus : 

N<=	 = 	 >?@?	ABCBD?E	F?G?H
IBJGK?D?J

 

d. Gross Profit Margin (GPM) 

Gross  Profit  Margin merupakan  salah  satu  rasio  yang  digunakan  

untuk mengukur  margin  laba  atas  penjualan.  Margin  laba  kotor  

menunjukkan  laba yang relatif terhadap perusahaan, dengan cara 

penjualan bersih dikurangi harga pokok  penjualan.  Rasio  ini  

merupakan  cara  untuk  penetapan  harga  pokok penjualan. Semakin 

besar GPM semakin baik keadaan perusahaan. Nilai NPM sebuah 

perusahaan dapat diperoleh dengan rumus : 

GPM	= 	 (IMNOII)
OII

4100% 
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e. Earnings per share 

Rasio earning per share  merupakan  rasio  untuk  mengukur  

keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang 

saham. Rasio yang rendah  berarti  manajemen  belum  berhasil  untuk  

memuaskan  pemegang saham, sebaliknya rasio yang tinggi berarti 

kesejahteraan pemegang saham meningkat.  Rumus  untuk  mencari  

rasio  earning  per  share  adalah  sebagai berikut: 

EPS	= 	 >?@?	ABCBD?E	F?G?HNQRSRTBJT	A?E?U	FVBWBVB
XKUD?E	Y?E?U	Z?J[	MBVBT?V

 

 

2.1.5 Leverage 

Brigham dan Weston (2005) menyatakan bahwa leverage merupakan 

suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana fixed income securities (utang dan 

saham preferen) digunakan dalam struktur modal perusahaan. Tujuan dari 

penggunaan utang (leverage) adalah untuk meningkatkan return bagi pemegang 

saham. Penggunaan leverage yang semakin besar membawa dampak positif jika 

pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar daripada 

beban keuangan yang harus dibayar.  

Menurut Jensen & Meckling (1976) perusahaan yang mempunyai tingkat 

leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai 

asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat 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 
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akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan 

dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi.   

Kemudian Fahmi (2012) mendefinisikan rasio leverage sebagai rasio yang 

mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, 

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 (Febriana, 2011).  

Brealey (2007) mengatakan bahwa rasio leverage mengukur seberapa 

besar leverage keuangan yang ditanggung perusahaan. Rasio leverage terdiri dari 

3  jenis, yaitu : 

a. Rasio total hutang atau debt to total assets ratio  

Horne dan Wachowicz (2005) berpendapat bahwa rasio total hutang 

didapat dari membagi total hutang perusahaan dengan total aktivanya. 

Rasio ini memfokuskan pada peran penting pendanaan hutang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang 

didukung oleh pendanaan hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan : 

\#! =
9:+&,	0*]&/;'&^
9:+&,	&0+;_&

 

b. Rasio hutang atau debt to total equity ratio  

Rasio ini mengukur perbandingan total kewajiban terhadap ekuitas. 

Rasio ini dapat dihitung dengan : 
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\8! =
9:+&,	0*]&/;'&^

802;+&)	
 

c. Long term debt to equity capital  

Long Term Debt to Equity Capital adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan 

seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang 

disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini 

dapat dihitung dengan : 

%:^`	9*a3	\*'+	+:	8b2;+c	d&.;+&,	!&+;: =
%:^`	+*a3	e*'+

fℎ&a*ℎ:,e*ag)	*b2;+c	
 

	
2.1.6 Struktur Kepemilikan 

 Struktur kepemilikan perusahaan adalah struktur kepemilikan saham yang 

ada pada suatu perusahaan yang merupakan perbandingan antara jumlah saham 

yang dimiliki oleh insiders perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

investors. Struktur kepemilikan, dapat dipecah menjadi tiga kategori terpisah: 

kepemilikan institusional, manajerial, dan asing. Klasifikasi ini diperlukan karena 

(1) investor institusional secara tradisional besar dan dapat memegang sejumlah 

besar saham perusahaan; (2) manajer diberi tahu tentang situasi perusahaan dan 

sering memiliki pengaruh paling signifikan terhadap strategi dan investasi 

perusahaan; (3) investor asing cenderung berbeda dari investor domestik dalam 

preferensi mereka, cakrawala waktu, dan sejauh mana masalah asimetri informasi 

(Won et al., 2011). Dalam studi ini, peneliti menggunakan kategori kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial dan kepemilikan asing. 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



32 
	

  Indonesia Banking School 

Beberapa studi tentang kepemilikan dan preferensi perusahaan telah 

mengungkapkan bahwa jenis kepemilikan menentukan tujuan suatu perusahaan. 

Gómez-Mejía et al. (2007) menyatakan bahwa, untuk perusahaan keluarga, titik 

acuan utama adalah hilangnya kekayaan sosioemosional mereka, dan strategi 

perusahaan-perusahaan ini didasarkan pada minat ini. Selain itu, struktur 

kepemilikan, jenis dan identitas pemilik dapat secara signifikan mempengaruhi 

akses perusahaan ke sumber daya (Khanna dan Palepu, 2000). 

 

2.1.6.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh kelompok yang berbentuk institusi seperti bank, yayasan, perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) dan 

institusi lainnya selaku pihak yang memiliki saham dan menjadi pemegang 

saham. Institusi memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan 

pemegang saham lainnya, oleh karena itu institusi biasanya dapat menguasai 

saham mayoritas. Artinya, pihak institusional mampu melakukan pengawasan 

yang lebih ketat dibandingkan dengan pemegang saham lainnya terhadap 

kebijakan manajemen. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan 

pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen. Semakin besar insitusional 

ownership maka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal terhadap 

perusahaan (Tamba, 2011).  

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara mengurangi agency 
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cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk 

mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal 

terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan persentase 

kepemilikan institusional data menurunkan persentase kepemilikan manajerial 

karena kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling 

menggantikan sebagai fungsi monitoring (Suranta dan Machfoedz, 2003). 

 

2.1.6.2 Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer 

memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2008). Kondisi ini biasanya ditempati 

oleh bagian yang duduk di posisi dewan komisaris maupun dewan direksi 

perusahaan. Manajer yang memiliki saham perusahaan biasanya akan 

berkonsisten dengan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang 

saham.  

Menurut Anggraini (2006), kepemilikan manajerial menyebabkan 

berkurangnya tindakan oportunis manajer untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadi. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan, yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang 

seluas-luasnya untuk meningkatkan image perusahaan meskipun ia harus 

mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.  

  Berdasarkan teori keagenan, “masalah keagenan rawan terjadi dalam 
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hubungan antara manajemen (pihak dalam) dengan pemegang saham. Teori 

keagenan menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperkecil munculnya 

konflik agensi dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah 

kepemilikan manajerial. Dengan bertambahnya jumlah kepemilikan manajerial, 

maka manajemen yang menjadi pemilik perusahaan dapat merasakan dampak 

langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil” (Jensen dan Meckling, 1976). 

 

2.1.6.3 Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak 

luar negri (asing) baik perseorangan, badan hukum maupun pemerintah terhadap 

saham perusahaan yang ada di Indonesia. Fauzi (2006) menyatakan bahwa, 

selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap concern terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti diketahui, negara-

negara di Eropa sangat memperhatikan isu sosial misalnya hak asasi manusia, 

pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan 

liar, serta pencemaran air. Hal ini menjadikan perusahaan multinasional mulai 

mengubah perilaku mereka dalam beroperasi demi menjaga legitimasi dan 

reputasi perusahaan (Rustiarini, 2011). 

Susanto (1992) berpendapat bahwa, ada beberapa alasan mengapa perusahaan 

yang memiliki kepemilikan saham asing harus memberikan pengungkapan yang 

lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki kepemilikan saham asing sebagai 

berikut:  
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1. Perusahaan asing mendapatkan peltihan yang lebih baik dalam bidang 

akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri. � 

2. Perusahaan tersebut mungkin punya system informasi yang lebih efisien 

untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. � 

3. Kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing 

dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Tamba, 2011).  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI VARIABEL 
YANG 
DIGUNAKAN 

HASIL RESEARCH GAP 

1. Marko S. 
Hermawan 
dan 
Stephanie G. 
Mulyawan 
(2014) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
Profitabilitas 

Tidak semua 
rasio 
profitabilitas 
secara signifikan 
berkorelasi 
dengan 
pengungkapan 
CSR.Kompas100 
dan spesifik 
industri 
cenderung 
memiliki 
hubungan 
dengan sejumlah 
baris dalam 
laporan CSR. 

Penelitian ini 
menyarankan lebih 
banyak variabel yang 
tertanam dalam penelitian 
seperti konteks budaya 
untuk mengungkapkan 
CSR, intervensi 
pemerintah, tekanan 
politik dan sosial dan 
pengungkapan perusahaan 
non-moneter lainnya. 
Dapat diselidiki secara 
kualitatif, bukan 
kuantitatif. 
 

2. Sukmawati 
Safitri Dewi 
dan Maswar 
Patuh Priyadi 
(2013) 
 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
Size, 
Profitabilitas, 
leverage, 
kepemilikan 

(1)size 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan 
terhadap CSRD; 

(2) profitabilitas 

(1) di harapkan 
menambah variabel, 
periode penelitian 
diperpanjang dan ruang 
lingkup bidang atau sektor 
perusahaan lebih luas;  
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manajemen, 
ukuran dewan 
komisaris 

mempunyai 
pengaruh yang 
tidak signifikan 
terhadap CSRD; 
(3) variabel 
leverage 
pengaruh yang 
tidak signifikan 
terhadap CSRD; 
(4) kepemilikan 
manajemen 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap CSRD; 

(5) dewan 
komisaris 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap CSRD.  

(2) Jumlah sampel yang 
digunakan dalam 
penelitian ini relatif 
sedikit yaitu sebanyak 102 
perusahaan manufaktur, 
sehingga disarankan bagi 
penelitian selanjutnya 
untuk menambah jumlah 
sampel dan 
memperpanjang periode 
penilitian; 

(3) Rendahnya adjusted 
R2 dari model yang diuji 
dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
variabel lain yang tidak 
digunakan dalam 
penelitian ini mempunyai 
pengaruh yang lebih besar 
terhadap CSRD, sehingga 
penelitian selanjutnya 
sebaiknya 
mempertimbangkan untuk 
menggunakan variabel 
lain diluar variabel dalam 
penelitian ini.  

3. Rita Yuliana, 
Bambang 
Purnomosidhi 
dan Eko 
Ganis 
Sukoharsono 
(2008) 

Dependen : 
CSR dan 
dampaknya 
thd reaksi 
investor 
Independen : 
karakteristik 
perusahaan 

Karakteristik 
perusahaan yang 
terbukti 
berpengaruh 
terhadap tingkat 
keluasan 
pengungkapan 
CSR adalah 
profile 
perusahaan dan 
konsentrasi 
kepemilikan. 
Sedangkan tiga 
karakteristik 
lainnya, yaioa 
ukuran 
perusahaan, 
profitabilitas, 

Penelitian ini 
menyarankan untuk 
menambah jumlah objek 
penelitian,memperpanjang 
periode pengamatan, dan 
menyempurnakan item 
pengungkapan sosial. 
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dan ukuran 
dewan komisaris 
tidak terbukti 
berpengaiuh 
terhadap tingkat 
keluasan 
pengungkapan 
CSR. 

4. Aini dan 
Cahyonowati 
(2011) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
ukuran dewan 
komisaris, 
independensi 
dewan 
komisaris, 
independensi 
komite audit, 
kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
asing, 
kepemilikan 
terkonsentrasi 

(1)Dewan 
komisaris 
berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan 
CSR,  

(2)dewan 
komisaris tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
CSR,  

(3)komite audit 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
CSR, 
(4)kepemilikan 
manajerial 
berpengaruh 
negatif terhadap 
pengungkapan 
CSR, 
(5)kepemilikan 
institusional 
berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan 
CSR, 
(5)kepemilikan 
asing 
berpengaruh 
positif terhadap 
pengungkapan 

Disarankan penelitian 
selanjutnya 
(1)menggunakan periode 
pengamatan yang lebih 
panjang agar dapat lebih 
menggambarkan 
perkembangan 
pengungkapan CSR di 
Indonesia.  

(2)penambahan variabel 
lain yang lebih besar 
pengaruhnya terhadap 
variabel CSRD. 

 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



38 
	

  Indonesia Banking School 

CSR, 
(6)kepemilikan 
terkonsentrasi 
tidak 
berpengaruh 
terhadap 
pengungkapan 
CSR. 

5. Fr. Reni. 
Retno 
Anggraini 
(2006) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
kepemilikan 
manajemen, 
financial 
leverage, biaya 
politis, 
profitabilitas 

(1) kepemilikan 
manajemen 
(MAN) dan tipe 
industri (IND) 
yang 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap CSR,  

(2) tipe industri 
juga berpengaruh 
terhadap CSR,  

(3) Penelitian ini 
tidak berhasil 
membuktikan 
pengaruh ukuran 
perusahaan, 
leverage dan 
profitabilitas 
terhadap CSR. 

 

Bagi peneliti berikutnya, 
peneliti berikutnya dapat 

(1) menguji pengaruh 
kebijakan pelaporan 
pertanggungjawaban 
sosial perusahaan 
terhadap kinerja pasar. (2) 
Selain itu juga perlu 
dipertimbangkan 
penggunaan media 
pelaporan yang lain yang 
digunakan perusahaan 
untuk membuat CSRD. 

6. Ni Wayan 
Rustiarini 
(2009)  

 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
asing.  

 

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

Sedangkan, 
kepemilikan 
asing 
berpengaruh 

Peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk 

(1)menganalisis aktivitas 
CSR perusahaan secara 
lebih mendalam pada 
laporan tanggung jawab 
sosial terpisah serta 
memperbaharui item 
pengungkapan sesuai 
kondisi masyarakat saat 
ini.  

(2) tidak semua laporan 
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terhadap 
pengungkapan 
CSR.  

perusahaan 
mencantumkan data 
mengenai struktur 
kepemilikan saham. 

(3) menggali informasi 
yang lebih detail terkait 
dengan struktur 
kepemilikan saham 
perusahaan yang go 
public di Indonesia.  

 

7. Tamba dan 
chariri (2011) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
asing 

kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
manajemen, 
kepemilikan 
asing, ukuran 
perusahaan, 
leverage dan 
ROA secara 
bersama- sama 
berpengaruh 
terhadap CSRD. 

(1)menggunakan dasar 
item pengungkapan 
tanggung jawab sosial 
perusahaan yang 
digunakan sebagai acuan 
di Indonesia.  

(2) diharapkan untuk 
mempertimbangkan juga 
media lain yang 
digunakan perusahaan 
selain laporan tahunan 
(annual report) dalam 
mengungkapkan CSR. 

8. Samy Garas 
and Suzanna 
ElMassah  
(2016) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
GCG 

(1) Kepemilikan 
manajerial dan 
konsentrasi 
kepemilikan 
yang lebih besar 
memiliki 
dampak positif 
terhadap 
pengungkapan 
CSR.  
(2) Mekanisme 
CG internal, 
seperti 
independensi 
anggota dewan, 
pemisahan 
kekuasaan, 

Disarankan penelitian 
selanjutnya diperluas 
untuk mencakup 
pengungkapan yang 
beredar di media lain. 
Selain itu, keterlibatan 
perusahaan dalam 
kegiatan yang 
bertanggung jawab secara 
sosial tidak perlu 
diterjemahkan ke dalam 
pengungkapan kegiatan 
ini, praktik ini justru 
didorong oleh adat istiadat 
dan tradisi tertentu di 
bagian dunia yang dapat 
menjadi jalan yang 
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antara posisi 
CEO dan 
chairman dan 
adanya komite 
audit 
independen, juga 
memiliki 
pengaruh positif 
terhadap 
pengungkapan 
CSR.  
(3) Rasio 
leverage, return 
on assets, ukuran 
dan umur 
perusahaan 
muncul sebagai 
penentu penting 
pengungkapan 
CSR; Namun, 
ukuran dan umur 
perusahaan 
secara statistik 
tidak signifikan.  
(4) Dengan CG 
di negara-negara 
berkembang 
yang membawa 
perhatian lebih 
besar pada 
pengungkapan 
CSR, karena 
mekanisme CG 
internal dan 
eksternal efektif 
dalam 
mempengaruhi 
praktik CSR. 
 

menarik untuk penelitian 
yang akan datang. 
 

9. Nazali A. 
Mohd 
Ghazali 
(2007) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
Ownership 
concentration, 
Director 
ownership, 

(1)Director 
ownership dan 
government 
ownership secara 
signifikan 
berpengaruh 

Mempertimbangkan 
berbagai jenis klasifikasi 
perusahaan. 
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Government 
ownership, 
size, 
profitability, 
industry 

terhadap CSRD,  

(2) ownership 
concentration, 
size, 
profitabilitas, 
industri secara 
statistik tidak 
signifikan. 

10. Wulandari 
dan Zulfahmi 
(2017) 

Dependen : 
CSRD 
Independen : 
profitabilitas 

Profitabilitas 
berpengaruh 
terhadap 
corporate social 
responsibility 

(1)menggunakan sampel 
seluruh perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia dengan janga 
waktu yang lebih panjang. 
(2)menambahkan variabel 
atau mengubah variabel 
independen menjadi 
likuiditas dan solvabilitas 
dengan variabel 
intervening profitabilitas. 

 

Sumber : diolah oleh penulis, 2018 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas yang terdiri : 

(1) profitabilitas, (2) leverage, (3) struktur kepemilikan institusional, (4) struktur 

kepemilikan manajerial dan (5) struktur kepemilikan asing dapat mempengaruhi 

Corporate Social Responsibility seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI dan 

tercatat dalam indeks LQ45 periode 2013 - 2017. Berdasarkan hal tersebut maka 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar	2.2	Kerangka	Pemikiran 

 

Sumber : diolah oleh penulis, 2018 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure  

Berdasarkan teori keagenan yang dinyatakan oleh Bowman dan Haire 

(1976) dalam Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), “hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas perusahaan 

tercermin dalam pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial 

yang diperlukan untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan”. 

Ketika tanggung jawab agen terhadap prinsipal terpenuhi, yaitu memperoleh 

keuntungan, maka akan memberikan keleluasan manajemen perusahaan untuk 

Corporate	Social	
Responsibility	Disclosure 

	(Y) 

Struktur	Kepemilikan	
Manajerial 

	(X4) 

Struktur	Kepemilikan	Asing 
(X5) 

Leverage																						
(X2) 

Profitabilitas															
(X1) 

Struktur	Kepemilikan	
Institusional																		(X3) H
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mengungkapkan CSR.  

Profitabilitas atau keuntungan dapat diartikan dengan berbagai macam, 

keuntungan setelah bunga dan pajak yang layak dibagikan kepada pemegang 

saham merupakan salah satunya. Perusahaan yang memperoleh keuntungan yang 

semakin besar, maka semakin besar pula dividen yang akan dibayarkan oleh 

perusahaan tersebut. Semakin besar dividen pada suatu perusahaan, maka akan 

semakin menghemat biaya modalnya. Jadi, profitabilitas merupakan salah satu 

faktor yang penting yang perlu diketahui oleh pemegang saham dalam 

pertimbangan pengambilan keputusan. Hussainey et. al (2011) mengatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung dapat 

mengungkapkan CSR yang tinggi dan menemukan hubungan positif antara 

profitabilitas terhadap pengungkapan CSR.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

hi: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

 

	
2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

 Rasio leverage dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 

tertagihnya suatu utang. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan 
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rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, 

karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi 

(Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu semakin tingginya rasio leverage 

yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut harus melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas dibandingkan perusahaan 

dengan rasio leverage yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir et al 

(2013) menunjukkan leverage berpengaruh positif terhadap Corporate Social 

Responsibility.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

hj : Leverage berpengaruh positif terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

 

2.4.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure 

 Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa salah satu cara 

mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional 

yang berfungsi untuk mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong 

pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional 

yang besar akan sangat berpengaruh dan berdampak pada keputusan manajemen 

yang akan diambil. Salah satu keputusannya adalah pengungkapan informasi CSR 

(Laksmitaningrum dan Purwanto, 2013). 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



45 
	

  Indonesia Banking School 

Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya 

agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka capai. Monitoring yang 

dilakukan oleh institusi inilah yang akan menekan manajemen agar tidak 

bertindak menyimpang. Menurut Murwaningsari (2009), investor institusional 

memiliki power dan experience untuk bertanggung jawab dalam menerapkan 

prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh 

pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan 

komunikasi secara transparan (Aini dan Cahyonowati, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) menunjukan bahwa 

struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap Corporate Social 

Responsibility.  

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

hk : Struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure. 

 

2.4.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer 

memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya persentase 
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kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Manajer yang memiliki 

saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer 

dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (Rustiarini, 2011).  

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara manajemen dengan 

pemegang saham, rawan terjadinya masalah keagenan. Teori keagenan 

menyatakan bahwa salah satu cara untuk memperkecil adanya konflik agensi 

dalam perusahaan adalah dengan memaksimalkan jumlah kepemilikan manajerial. 

Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial, maka manajemen akan 

merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena 

mereka menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).  

Rawi dan Munawar (2010) dan Murwaningsari (2009) dalam Aini dan 

Cahyonowati (2011) menemukan adanya hubungan positif antara kepemilikan 

manajerial dengan luas pengungkapan CSR. Dengan adanya kepemilikan saham 

oleh manajemen, maka manajemen akan ikut serta aktif dalam pengambilan 

keputusan. Mereka akan memperoleh manfaat langsung atas keputusan-keputusan 

yang diambilnya, namun juga akan menanggung resiko secara langsung bila 

keputusan itu salah. Manajer perusahaan akan mengambil keputusan sesuai 

dengan kepentingan perusahaan yaitu dengan cara mengungkapkan informasi 

sosial yang seluas-luasnya dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan. 

Dengan demikian, manajemen tidak akan bertindak yang akan merugikan 

perusahaan, sehingga dapat mengurangi pengawasan dan agency cost.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis keempat yang akan diuji 
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dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

hl : Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure. 

 

2.4.5 Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Perusahaan yang memiliki kepemilikan saham asing cenderung 

memberikan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan yang tidak, dikarenakan 

beberapa alasan. Alasan pertama karena perusahaan asing terutama dari Eropa dan 

Amerika lebih lama mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR, kedua 

karena perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang 

akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, ketiga karena perusahaan tersebut 

mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk, dan alasan keempat adanya 

kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari 

pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Puspitasari, 2009 dalam Aini dan 

Cahyowati, 2011) 

 Tingginya tingkat kepedulian negara asing terhadap kasus-kasus sosial 

yang marak terjadi seperti kerusakan lingkungan, pendidikan, pelanggaran hak 

asasi manusia dan tenaga kerja menunjukan bahwa negara asing cenderung lebih 

mengamati segala kegiatan yang terkait dengan pengungkapan CSR. Dengan arti 

lain, jika perusahaan di Indonesia memiliki hubungan dengan pihak asing baik 
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ownership maupun trade, maka perusahaan di Indonesia akan lebih mendapatkan 

dukungan untuk pengungkapan CSR. Jadi, semakin tinggi kepemilikan asing 

dalam suatu perusahaan maka akan semakin luas pula pengungkapan CSRnya 

(Ramadhan, 2010). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2008), menunjukan terdapat 

hubungan positif antara kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR. Darus et 

al (2013) juga melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan asing 

terhadap CSR additional disclosure, penelitian tersebut menggunakan website 

perusahaan. Pada penelitian tersebut digunakan 120 sampel perusahaan terbesar 

yang terdaftar pada bursa efek Malaysia dan melalui informasi CSR yang 

dipublikasikan melalui website dengan jangka waktu May – Oktober 2010. Hasil 

dari penelitiannya menunjukan adanya pengaruh positif dan signifikan dari 

kepemilikan asing terhadap pengungkapan CSR dengan menggunakan website 

perusahaan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kelima yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

hm : Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

	
3.1 Objek Penelitian 

 Penelitian ini ditujukan untuk menguji apakah profitabilitas, leverage dan 

struktur kepemilikan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan tercatat dalam indeks LQ-45 

periode 2013 - 2017. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan tercatat dalam indeks LQ-45 yang menerbitkan laporan 

keuangan pada periode 2013 – 2017 dan dalam periode tersebut terdapat 25 

perusahaan LQ45. Pemilihan periode yang digunakan peneliti dikarenakan agar 

menggunakan perusahaan dengan tahun terbaru, sehingga menghasilkan hasil 

yang up to date. Alasan memilih perusahaan tersebut dikarenakan indeks LQ-45 

merupakan perusahaan yang bonafit dimana perusahaan tersebut memiliki 

likuiditas yang tinggi dan kapitalisasi pasar yang tinggi sehingga untuk 

mempertahankan kredibilitas mereka dan kepercayaan masyarakat, mereka akan 

melakukan program CSR.  

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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metode purposive sampling yang hanya sampel-sampel yang memiliki kriteria 

yang telah ditentukan yang dapat dimasukkan ke dalam penelitian ini. Adapun 

kriteria tersebut terdiri dari:  

1. Perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk 

dalam index LQ-45 secara berturut turut pada tahun 2013 - 2017. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan atau laporan 

�CSRnya dari tahun 2013 - 2017. 

3. Perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan untuk �perhitungan 

berbagai variabel dalam penelitian ini.  

4. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 
keuangannya.  

Ada beberapa pertimbangan dalam penentuan kriteria pemilihan sampel ini. 

Penelitian ini membutuhkan laporan CSR atau laporan tahunan perusahaan serta 

data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini yang bisa didapat secara 

bebas. Artinya, perusahaan menerbitkan laporan dan data itu kepada publik. Pada 

umumnya perusahaan yang menerbitkan laporan dan data kepada publik adalah 

perusahaan terbuka yang telah terdaftar pada BEI. 

Penelitian ini menganalisis kinerja perusahaan di pasar modal. Namun, 

perusahaan yang terdaftar pada pasar modal (BEI) sangat banyak sehingga 

dibutuhkan penyaringan lebih lanjut. BEI sendiri mengeluarkan beberapa indeks 

terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar, seperti LQ45, Kompas100, dan 

IDX30 (BEI Fact Book, 2015). Penulis menggunakan perusahaan yang termasuk 
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dalam indeks LQ45 pada penelitian ini untuk membedakan sampel pada penelitian 

terdahulu karena indeks LQ45 merupakan saham-saham yang memiliki likuid 

yang tinggi. Dengan memilih perusahaan dalam indeks LQ-45 sebagai sampel, 

penelitian ini diharapkan dapat merepresentasikan populasi perusahaan publik. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Jenis Data  

Jenis data yang digunkaan dalam penelitian ini adalah data panel. Data 

panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal 

dari laporan keuangan auditan perusahaan yang terdatar di BEI. Data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan antara data runtun waktu (times series) dan 

data seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data panel memiliki 

karakteristik yaitu terdiri atas bebrapa objek dan meliputi beberapa periode waktu 

(Winarno, 2011).  

 

3.3.2. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

sekunder. Dengan menggunakan data keuangan yang diambil dari laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit dari perusahaan yang termasuk dalam indeks 

LQ45 periode 2013 - 2017.  
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3.4 Operasional Variabel  

  Sugiono (2015) menyatakan bahwa variable merupakan segala sesuatu 

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen 

dan lima variabel independen, yaitu : 

a. Variabel Dependen (Y) : Corporate Social Responsibility Disclosure.� 

b. Variabel Independen (X) :� 

1. Profitabilitas (ni) 

2. Leverage (nj)  

3. Struktur Kepemilikan Institusional (nk) 

4. Struktur Kepemilikan Manajerial (nl) 

5. Struktur Kepemilikan Asing (nm) 

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:  
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3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2015). Variabel ini sering 

juga disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility Disclosure.  

 

3.4.1.1 Corporate Social Responsibility Disclosure 

Kast (2003) 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. Laporan 

CSR merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan perilaku sosial 

perusahaannya baik melalui sustainability report, annual report, maupun website 

perusahaan.  

CSRD dapat diukur dengan menggunakan indikator The Global Reporting 

Initiative (GRI). GRI adalah organisasi yang mempromosikan sustainability 

reporting sebagai cara agar perusahaan lebih berkelanjutan dan berkontribusi 

terhadap pembangunan berkelanjutan, GRI mempelopori Sustainability Reporting 

Framework yang digunakan secara luas di seluruh dunia. Kerangka yang dibuat 

oleh GRI dianggap lebih dominan dibandingkan yang lainnya (KPMG, 2005).  
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Informasi mengenai CSRD yang menggunakan indikator GRI diperoleh 

dari website https://www.globalreporting.org. GRI terdapat 79 jumlah 

pengungkapan yang tersebar pada 6 indikator kinerja yaitu: economic (EC), 

environment (EN), human rights (HR), labor practices (LP), product 

responsibility (PR), dan society (SO). Dengan ini, pengungkapan informasi CSR 

pada laporan tahunan perusahaan dapat diukur dengan pemberian skor. 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diukur menggunakan 

pendekatan dikotomi dengan menggunakan variabel dummy yaitu skor 0 : jika 

perusahaan tidak mengungkapkan item pengungkapan pada daftar pernyataan dan 

skor 1 : jika perusahaan mengungkapkan item pengungakapan pada daftar (tamba, 

2011). Setelah itu, skor yang didapat dari setiap item dijumlahkan untuk 

mendapatkan keseluruhan skor untuk setiap perusahaan, rumus perhitungan CSRI 

yaitu : 

CSRIj : opRG
JG

 

Dimana :  

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index Perusahaan j 

Nj : Jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤�79 

Xij : jumlah item yang diungkapkan, jika diungkapkan diberi nilai 1 
dan 0 jika sebaliknya. 

Dengan demikian, 0 ≤�CSRDIj ≤�1. 
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3.4.2 Variabel Independen 

Variable independen biasa disebut sebagai variabel bebas merupakan variabel 

yang mempegaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 

dependen (terikat) Sugiyono (2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

lima variabel independen, diantaranya : 

3.4.2.1  Profitabilitas 

Darsono dan Ashari (2005) dalam Purwanto (2013) mengatakan bahwa 

profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio return on asset (ROA). ROA 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah aktiva yang digunakan dan 

memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena 

menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva dalam upaya 

memperoleh pendapatan. Dalam penelitian ini profitabilitas dihitung dengan 

menggunakan ROA karena ROA merupakan salah satu teknik pengukuran 

profitabilitas yang bersifat menyeluruh (comprehensive) (Wahyudin & Solikhah, 

2017). Dengan ini, rumus return on asset yaitu, : 

ROA = qrsr	stuvwx	vtytzrx	{r|r}
~�yrz	Ä}ywÅr

 

3.4.2.2  Leverage 

Menurut Dewi dan Priyadi (2013), Leverage dapat diartikan sebagai 

tingkat ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan 

operasinya, dengan demikian leverage juga mencerminkan tingkat resiko 

keuangan perusahaan. Leverage merupakan rasio keuangan yang mengacu pada 
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jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan (Subramanyam 

dan Wild, 2010).  

Dalam penelitian ini, leverage diukur dengan debt to equity ratio. Dengan 

ini, rumus debt to equity ratio yaitu : 

DER = ~�yrz	}tÇr|wsrÉ
~�yrz	t}Ñwyrv	{tÖtÜrÉÜ	vrxrÖ

 

3.4.2.3  Struktur Kepemilikan Institusional 

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu kepemilikan institusi 

yang memiliki saham perusahaan, maka kepemilikan saham diukur dengan 

menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh seluruh pemilikan institusi 

dibadingkan dengan jumlah saham yang beredar. Kepemilikan institusional dapat 

diukur dengan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh perbankan, 

asuransi, dana pensiun, reksadana dan pihak institusi (Tamba, 2011). Dengan ini, 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kepemilikan Institusional = áÑÖzrx	}t{tÖwzw}rÉ	vrxrÖ	�ztx	{wxr}	wÉvywyÑvw�Érz	
áÑÖzrx	vrxrÖ	àrÉÜ	stutâru

 

 

3.4.2.4  Struktur Kepemilikan Manajerial 

 Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Dewi dan Priyadi (2013) menejelaskan 

kepemilikan manajemen adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari dalam laporan keuangan yang 

ditunjukan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh 
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manajemen. 

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajemen pada perusahaan. Kepemilikan manajerial yang diukur 

dengan perbandingan antara jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak 

manajer dengan jumlah saham yang beredar. Dengan ini, dapat dirumuskan 

sebagai berikut :  

Kepemilikan Manajerial = áÑÖzrx	}t{tÖwzw}rÉ	vrxrÖ	�ztx	{wxr}	ÖrÉr|tu
áÑÖzrx	vrxrÖ	àrÉÜ	stutâru

 

 

3.4.2.5 Struktur Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing merupakan keadaan dimana pihak asing mempunyai 

presentase kepemilikan saham suatu perusahaan. Jumlah kepemilikan asing dapat 

diketahui melalui pengungkapan atas pemegang saham pada laporan tahunan 

perusahaan. 

Kepemilikan Asing yang diukur dengan perbandingan antara jumlah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing dengan jumlah saham yang 

beredar. Dengan ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Kepemilikan Asing = áÑÖzrx	}t{tÖwzw}rÉ	vrxrÖ	�ztx	{wxr}	rvwÉÜ
áÑÖzrx	vrxrÖ	àrÉÜ	stutâru

 

 

Tabel 3.1 Ringkasan Pengukuran Variabel 

Variabel	 Definisi	 Pengukuran	 Skala	
Pengukuran	

DEPENDEN	
Corporate 
Social 

Pengungkapan 
Laporan 

Σn;/
^/

	
Normalitas 
& Rasio	
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Responsibility	 Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
Sampel	

INDEPENDEN	
Profitabilitas 
(ROA)	

jumlah laba yang 
dihasilkan dari 
total aset yang 
dimiliki 
perusahaan  

Laba	bersih	setelah	pajak
Total	Aktiva

	
Rasio 

Leverage 
(DER)	

penggunaan 
sumber dana yang 
memiliki biaya 
keuangan tetap	

~�yrz	}tÇr|wsrÉ
~�yrz	t}Ñwyrv	{tÖtÜrÉÜ	vrxrÖ

.	 Rasio	
	

Struktur 
Kepemilikan 
Institusional	

Perbandingan 
antara jumlah 
kepemilikan 
saham yang 
dimiliki oleh 
pihak institusional 
dengan jumlah 
saham yang 
beredar	

	
Jumlah	kepemilikan	saham	oleh	pihak	institusional	

Jumlah	saham	yang	beredar
	

Rasio	
	

Struktur 
Kepemilikan 
Manajerial	

perbandingan 
antara jumlah 
kepemilikan 
saham yang 
dimiliki oleh 
pihak manajer 
dengan jumlah 
saham yang 
beredar	

Jumlah	kepemilikan	saham	oleh	pihak	manajer
Jumlah	saham	yang	beredar

	 Rasio	
	

Struktur 
Kepemilikan 
Asing	

perbandingan 
antara jumlah 
kepemilikan 
saham yang 
dimiliki oleh 
pihak asing 
dengan jumlah 
saham yang 
beredar	

	
Jumlah	kepemilikan	saham	oleh	pihak	asing

Jumlah	saham	yang	beredar
	

Rasio	
	

	
Sumber : diolah oleh penulis, 2018 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Menurut Ratna (2010), kajian pustaka adalah seluruh bahan bacaan yang 

mungkin pernah di baca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun 

sebagai koleksi pribadi. Metode ini digunakan untuk mencari data- data yang 

bersifat data sekunder yang biasanya berasal dari luar perusahaan. Data sekunder 

ini diperoleh dengan membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber 

pustaka. Dalam penelitian ini, data-data sekunder diperoleh dari pengumpulan 

informasi melalui buku-buku dan berbagai literature lain seperti jurnal, makalah, 

laporan peneliti terdahulu, regulator terkait dan lain sebagainya yang mendukung 

penelitian ini.  

2. Metode dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat atau mengambil data-data 

sekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan dan laporan 

audit didapatkan melalu website Bursa Efek Indonesia periode 2013 - 2017.  

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif menggambarkan atau mendeskripsikan suatu data yang 

dapat dilihat dari rata-rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, minimum, 

skewness, kurtosis, dan probabilitas Jarque – Bera (Kuncoro, 2007).��
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3.6.2 Analisis Persamaan Regresi 

Model regresi berganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu 

variabel penjelas. 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 memperoleh nilai 

rata-rata dari Y untuk nilai variabel-variabel X yang tertentu (Gujarati, 2006). 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk meihat 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  

Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

CSRDi,t = β0 + β1ROAi,t + β2DERi,t + β3INSTi,t - β4MANJi,t + β5ASINGi,t 

+ ei,t  

 Keterangan:  

CSRD   = Corporate Social Responsibility Disclosure pada perusahaan i 
dengan waktu t  

β0   = konstanta� 

β1, β2, β3 β4 = koefisien regresi� 

ROAi,t  = profitabilitas perusahaan i pada waktu t  

DERi,t  = leverage perusahaan i pada waktu t� 

INSTi,t  = Kepemilikan Institusional perusahaan i pada waktu t  
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MANJi,t  = Kepemilikan Manajerial perusahaan i pada waktu t 

ASINGi,t  = Kepemilikan Asing perusahaan i pada waktu t 

ei,t   = Error pada perusahaan i pada waktu  

 

3.6.3 Analisis Regresi Data Panel 

Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 tipe data secara 

umum dalam analisis empiris, yaitu time series, cross-sectional, dan pooled 

(kombinasi antara time series dan cross-sectional). Data Time Series adalah data 

yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, seperti data produk domestik 

bruto,  pengangguran, money supply (penawaran uang), defisit pemerintahan dsb. 

Data Cross-Sectional adalah data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang 

dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu, seperti survei pengeluaran konsumen, 

organization polling dsb. 

Selain itu Winarno (2011) menjelaskan, gabungan antara data Cross-Section 

dan Time Series akan membentuk data panel atau data pool. Data panel terdiri atas 

beberapa variabel sekaligus terdiri atas beberapa waktu dan data pool merupakan 

data yang sama dengan data panel namun masing-masing kelompok dipisahkan 

berdasarkan objeknya. Contohnya, apabila terdapat data mengenai penjualan, 

biaya iklan, dan laba dari tiga perusahaan yang diambil selama beberapa kurun 

waktu tertentu (contoh : 3 tahun). Terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan 

untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu (Widarjono, 2009) : 

1. Model Common Effect : Teknik ini dilakukan hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 
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menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu maka kita dapat menggunakan metode ordinary least square 

(OLS). 

2. Model Fixed Effect : Teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intercept. Fixed Effect didasarkan pada adanya perbedaan intercept antara 

individu namun sama antar waktu. 

3. Model Random Effect : Pada model fixed effect, terdapat konsekuensi 

mengenai berkurangnya derajat kebebasan yang akan mengurangi efisiensi 

parameter. Hal ini diatasi dengan metode random effect/variabel 

gangguan, dimana model akan mengestimasi data panel yang variabel 

gangguannya mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. 

Untuk menentukan pendekatan yang dipilih dalam mengestimasi model regresi 

data panel, terdapat beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu : 

 

3.6.3.1 Uji Chow 

Gregory C. Chow mengembangkan sebuah uji yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perubahan struktural didalam regresi dengan 

menggunakan uji statistik F3 yang disebut dengan uji chow (Widarjono, 2009:70). 

Uji statistik yang digunakan oleh uji chow berdasarkan uji statistik F dan statistik 

log likelihood ratio (LR) (Widarjono, 2009). Hipotesis yang dibangun pada uji 

chow adalah sebagai berikut :  
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H0 : Menggunakan model common effect��

Ha : Menggunakan Model fixed effect��

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya 

adalah H0 diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square > 0.05 dan 

Ha diterima apabila nilai probabilitas cross section chi square < 0.05. Dan apabila 

Ha diterima atau model fixed effect yang terpilih, maka pengujian dilanjutkan ke 

uji hausman.  

 

3.6.3.2 Uji Hausman 

Uji hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk menentukan 

model fixed effect atau random effect yang akan dipilih (Widarjono, 2009). 

Statistik uji hausman mengikuti distribusi statistik chi square dengan degree of 

freedom sebanyak k/jumlah variabel independen (Widarjono, 2009). Hipotesis 

yang dibangun pada uji hausman adalah sebagai berikut :  

H0 : Menggunakan model random effect��

Ha : Menggunakan Model fixed effect��

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya 

adalah H0 diterima apabila nilai probabilitas cross section random > 0.05 dan Ha 

diterima apabila nilai probabilitas cross section random < 0.05.� 
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3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik memiliki tujuan untuk menguji model regresi yang layak 

digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan 

bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat pelanggaran dan data 

yang dihasilkan terdistribusi normal sehingga menghasilkan parameter yang 

BLUE (Best Linear Unbiased Extimator).  

 

3.6.4.1 Uji Normalitas  

Uji signifikansi untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

dependen melalui uji T hanya akan valid jika residual data yang didapatkan 

terdistribusi normal (Widarjono, 2009). Uji normalitas merupakan uji yang 

dilakukan untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. 

Winarno (2011) menjelaskan, dengan menggunakan program Eviews maka 

terdapat dua cara untuk menguji normalitas yaitu, histogram dan uji Jarque-Bera. 

Penelitian ini memfokuskan pada uji Jarque-Bera untuk menguji normalitas data. 

Hipotesis yang dibangun pada uji normalitas menurut Winarno (2011) adalah 

sebagai berikut :  

H0 : Residual data terdistribusi normal  

Ha : Residual data tidak terdistribusi normal��

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria pengujiannya 

adalah H0 diterima apabila nilai probabilitas > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai 
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probabilitas < 0.05.  

 

3.6.4.2 Uji Multikolinearitas 

Gujarati dan Porter (2010) menjelaskan bahwa, multikolinearitas adalah 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam regresi linear berganda. 

Widarjono (2009) menjelaskan, dampak adanya multikolinearitas didalam model 

regresi jika kita menggunakan metode ordinary least square (OLS) adalah 

estimator akan masih bersifat best linear unbiased estimator (BLUE), namun akan 

memiliki varian dan standar error yang besar sehingga sulit untuk mendapatkan 

estimasi yang tepat. Selain itu, interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 

nilai t hitung akan kecil sehingga pengaruh variabel independen akan tidak 

signifikan. Dan nilai R2 masih bisa relatif tinggi meskipun nilai t hitung hanya 

sedikit yang signifikan.  

Berikut merupakan beberapa indikator terjadinya multikolinearitas yang 

digunakan dalam penelitian ini (Gujarati dan Poter, 2010) :  

1. Nilai R2 tinggi namun nilai rasio t sedikit yang signifikan. � 

2. Korelasi berpasangan antara variabel independen/penjelas yang tinggi. � 

Dengan melihat dan menganalisa correlation matrix, kita dapat mengetahui 

korelasi antar variabel independen atau hubungan antara variabel independen 

yang mempengaruhi variabel independen lain. Gujarati dan Porter (2010) 

menjelaskan, jika korelasi antar variabel tinggi yaitu diatas 0.8 maka model 
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tersebut kemungkinan mengandung unsur multikolinearitas yang serius. Dan 

apabila korelasi antar variabelnya rendah yaitu dibawah 0.8, maka model tersebut 

lolos uji multikolinearitas. � 

 

3.6.4.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Danang Sunyoto (2016) penjelasan tentang uji autokorelasi adalah 

persamaan regresi yang baik yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika 

terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak 

dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier 

antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu 

periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi 

klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai 

seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 s/d 2012. 

Winarno (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa cara untuk memeriksa 

ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-watson. 

Hipotesa yang dibangun pada uji durbin-watson adalah  

H0 : Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha : Terdapat unsur autokorelasi dalam model 
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Gambar 3.1Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson 

 
 
 
 
 

Sumber : Gujarati & Porter (2010) 

Sesuai Gambar 3.1, dijelaskan bahwa kriteria pengujiannya adalah H0 

diterima apabila nilai DW terletak diantara nilai du sampai 4-du dan Ha diterima 

apabila nilai DW terletak diantara nilai 0 sampai dL serta nilai 4-dL sampai 4. 

Widarjono (2009) menjelaskan, dengan jumlah observasi (n) dan jumlah 

variabel independen (k), kita dapat mencari nilai kritis dL dan du di statistik 

Durbin Watson. 

 

3.6.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Widarjono (2009) menjelaskan, heteroskedastisitas adalah kondisi dimana 

variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau 

mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling berhubungan 

antara satu observasi dengan observasi lain. Apabila varian dari variabel 

gangguan adalah konstan maka hal ini disebut homoskedastisitas. Dalam uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan Uji White. Jika probabilitas 

signifikan > 0.05, maka model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.  
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3.6.5 Uji Determinasi 

 Uji koefisien determinasi (R-squared) berfungsi untuk melihat seberapa besar 

variabel dependen dalam suatu model dijelaskan oleh variabel- variabel 

independennya (Gujarati, 2004). Dengan ini, dapat dilihat dari adjusted R-square 

yang diperoleh dari hasil regresi. Nilai adjusted R-square ini berkisar antara 0 

hingga 1. Nilai adjusted R-square yang semakin mendekati 1 menunjukkan bahwa 

variable independennya semakin baik dalam menjelaskan variable dependen. 

3.7 Uji Hipotesis   

3.7.1 Uji Statistik t  

Widarjono (2009) menyatakan dalam statistik, hipotesis yang kita ingin uji 

kebenarannya tersebut biasanya kita bandingkan dengan hipotesis yang salah yang 

nantinya akan ditolak. Hipotesis yang salah dinyatakan sebagai hipotesis nol (null 

hypothesis) disimbolkan dengan H0 dan hipoteiss yang benar dinyatakan sebagai 

hipotesis alternatif (alternative hypothesis) yang disimbolkan dengan Ha. Dalam 

menguji kebenaran hipotesis dari data sampel, statistika mengembangkan uji t. 

Dilanjutkan Widarjono (2009), uji t merupakan suatu prosedur yang mana hasil 

sampel dapat digunakan untuk verifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol 

(H0). Keputusan untuk menerima atau menolak H0 dibuat berdasarkan nilai uji 

statistik yang diperoleh dari data. Uji t juga digunakan untuk melihat signifikansi 

pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel 

dependennya. Dalam penelitian ini hipotesis yang dibangun menggunakan 

pengujian two tailed. Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-
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batasan significant level 0,05 (a=5%), dari hasil perhitungan maka akan 

ditemukan penerimaan atau penolakan terhadap hipotesis.  

Adapun regresi mengenai hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jika t hitung > t tabel dan Sig. < 0.05 maka variabel X secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 

2. Jika t hitung < t tabel dan Sig.  > 0.05 maka variabel X secara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk 

kedalam indeks LQ45 periode 2013-2017. Setelah dilakukan pemilihan 

sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, terpilih 23 

perusahaan dari total populasi sebesar 25 perusahaan yang memenuhi 

kriteria sampel yang telah di jelaskan pada bab III. Berikut merupakan 

tabel yang menujukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini : 

Tabel 4.1Kriteria Pemilihan Sampel (Tabel 4.1) 

Kriteria Jumlah 

Jumlah perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia 

dan termasuk dalam indeks LQ45 secara berturut turut dari 

tahun 2013-2017 

25 

Jumlah perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 

rupiah dalam laporan keuangannya selama periode 2013 – 

2017 

(2) 

Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian 23 

Total tahun Observasi  5 

Total Observasi dalam penelitian  115 

  (Sumber : data diolah penulis 2018) 
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Berdasarkan tabel 4.1 dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk kedalam indeks 

LQ45 secara berturut turut pada periode 2013 sampai 2017 adalah 25 

perusahaan. Namun terdapat 2 perusahaan yang tidak menggunakan mata 

uang rupiah dalam laporan keuangannya. Sehingga terpilihlah 23 

perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini dengan periode 

penelitian selama 5 tahun yaitu dari 2013 sampai 2017, dan diperoleh total 

observasi sebanyak 115 observasi. Berikut ini merupakan nama – nama 

perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian : 

Tabel 4.2 Perusahaan yang dijadikan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AALI PT. Astra Argo Lestari Tbk 

2 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 

3 ASII PT. Astra International Tbk 

4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

6 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 

7 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 

8 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 

9 BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk 

10 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

11 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

12 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

13 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

14 JSMR PT. Jasa Marga (persero) Tbk 
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15 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 

16 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 

17 LSIP PT. PP London Sumatra Tbk 

18 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 

19 PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

20 SMGR PT. Semen Indonesia Tbk 

21 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

22 UNTR PT. United Tractors Tbk 

23 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 
Sumber : data diolah penulis 2018 

4.2 Analisis dan Pengembangan Hasil Penelitian 

4.2.1 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 masing- 

masing variabel (Ghozali, 2013).  

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif data penelitian :  

Tabel 4.3 Statistic Deskriptif 

 CSRD ROA DER INST MANJ ASING 

 Mean 0.318547 0.096107 2.124039 0.302939 0.010114 0.151375 

 Median 0.303797 0.080124 0.770124 0.178814 1.72E-05 0.000000 

 Maximum 0.556962 0.401838 11.39583 0.868101 0.778746 0.849918 

 Minimum 0.113924 0.007716 0.020578 0.000000 0.000000 0.000000 

 Std. Dev. 0.115199 0.079420 2.734156 0.302819 0.073612 0.221915 

 Skewness 0.066001 2.060044 1.700529 0.436140 10.06334 1.569676 
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 Kurtosis 2.040374 8.221324 4.946178 1.649999 105.2370 4.984913 

 Observation  115  115  115 115  115 115 
Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

 Tabel diatas mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Mean atau rata-rata merupakan hasil penjumlahan nilai 

seluruh data dibagi dengan banyaknya data, median merupakan nilai 

tengah data dari yang ada, minimum merupakan nilai terkecil dari suatu 

rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu 

rangkaian pengamatan, standar deviasi merupakan akar dari jumlah 

kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya 

data. 

a. Corporate Social Responsibility Disclosure 

Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) merupakan 

alat ukur yang digunakan untuk mengukur variabel dependen dalam 

penelitian ini. CSRD dihitung dengan cara membagi jumlah item yang 

diungkapkan perusahaan dengan jumlah indikator. Berdasarkan tabel 4.3 

statistik deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) 

sebesar  0.318547 dan mediannya sebesar  0.303797. Nilai maksimum 

sebesar  0.556962 dimiliki oleh PT Semen Indonesia Tbk tahun 2017 yang 

artinya bahwa pada tahun 2017 perusahaan tersebut diduga memiliki 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang paling tinggi. Sedangkan nilai 

minimum sebesar  0.113924 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk pada tahun 2014 yang artiya bahwa pada tahun 2014 
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perusahaan tersebut diduga memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang paling redah. Selain itu, standar deviasi CSRD sebesar  0.115199 

yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sehingga data CSRD 

memiliki persebaran data yang kecil sehingga data CSRD terdistribusi 

dengan baik. 

b. Profitabilitas (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu proksi yang 

digunakan untuk mengukur variabel independen pertama dalam penelitian 

ini yaitu profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membagi net income 

after tax dengan total asset. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif 

diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 0.096107 dan 

mediannya sebesar 0.080124. Nilai maksimum sebesar 0.401838 dimiliki 

oleh PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 yang artinya bahwa pada 

tahun 2014 perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat profitabilitas 

yang paling tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.007716 yang 

dimiliki oleh PT. Bank Tabungan Negara Tbk pada tahun 2014 yang 

artinya bahwa pada tahun 2014 perusahaan tersebut diduga memiliki 

tingkat profitabilitas yang paling rendah. Selain itu, standar deviasi ROA 

sebesar 0.079420 yang berarti lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) 

sehingga data ROA memiliki persebaran data yang kecil sehingga data 

ROA terdistribusi dengan baik. 
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c. Leverage (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan saah satu proksi yang 

digunakan untuk mengukur variable independen kedua dalam penelitian 

ini yaitu leverage. DER dihitung dengan cara membagi total debt dengan 

total equity. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif diatas, dinyatakan 

bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 2.124039 dan mediannya 

sebesar  0.770124.  Nilai maksimum sebesar 11.39583 dimiliki oleh PT. 

Bank Tabungan Negara Tbk tahun 2015 yang artinya bahwa pada tahun 

2015 perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat leverage yang paling 

tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.020578 yang dimiliki oleh PT 

London Sumatra Tbk pada tahun 2013 yang artinya bahwa pada tahun 

2013 perusahaan tersebut diduga memiliki tingkat leverage yang paling 

rendah. Selain itu, standar deviasi DER sebesar 2.734156 yang berarti 

lebih kecil dari nilai rata-rata (mean) sehingga data DER memiliki 

persebaran data yang kecil sehingga data DER terdistribusi dengan baik. 

d. Struktur Kepemilikan Institusional 

Variabel struktur kepemilikan institusional merupakan variable 

independen ketiga dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan institusional 

dihitung dengan cara membagi jumlah kepemilikan institusional dengan 

jumlah kepemilikan saham yang beredar. Berdasarkan tabel 4.3 statistik 

deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 0.302939 

dan mediannya sebesar  0.178814. Nilai maksimum sebesar 0.868101 

dimiliki oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tahun 2017 yang 
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artinya bahwa perusahaan tersebut diduga memiliki kepemilikan 

institusional yang paling tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 

0.000000 yang dimiliki oleh PT Astra Argo Lestari Tbk tahun 2013-2017, 

PT. Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2013-1015, PT. Bank Tabungan 

Negara Tbk tahun 2016, PT. Bank Mandiri Tbk tahun 2013-2016, PT. 

Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2013-2016, PT. Jasa Marga (persero) 

Tbk tahun 2014, PT. Media Nusantara Citra Tbk tahun 2013-2017, PT. 

United Tractors Tbk tahun 2013-2017 yang artinya bahwa pada tahun 

tahun tersebut, perusahaan perusahaan tersebut diduga memiliki 

kepemilikan institusional yang paling rendah. Selain itu, standar deviasi 

Struktur Kepemilikan Institusional sebesar  0.302819 yang berarti lebih 

kecil dari nilai rata-rata (mean) sehingga struktur kepemilikan institusional 

memiliki persebaran data yang kecil sehingga data struktur kepemilikan 

institusional terdistribusi dengan baik. 

e. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Variabel struktur kepemilikan manajerial merupakan variabel 

independen keempat dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan manajerial 

dihitung dengan cara membagi jumlah kepemilikan manajerial dengan 

jumlah kepemilikan saham yang beredar. Berdasarkan tabel 4.3 statistik 

deskriptif diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 0.010114 

dan mediannya sebesar 1.72E-05. Nilai maksimum sebesar  0.778746 

dimiliki oleh PT. Bank Central Asia Tbk tahun 2016 yang artinya bahwa 

pada tahun 2016 perusahaan tersebut diduga memiliki kepemilikan 
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manajerial yang paling tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.000000 

yang dimiliki oleh PT. AKR Corporindo Tbk tahun 2015-2017, PT Astra 

Argo Lestari tahun 2013-2017, PT. Bank Negara Indonesia Tbk tahun 

2016-2017, PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk tahun 2013-2017, PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk tahun 2016-2017, PT. Bank Mandiri Tbk tahun 

2013-2017, PT. Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2013-2017, PT. Indofood 

CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2013-2017, PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk tahun 2013-2017, PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk tahun 2013-

2017, PT. Jasa Marga (persero) Tbk tahun 2013-2017, PT Kalbe Farma 

Tbk tahun 2013-2017, PT PP London Sumatra Tbk tahun 2013-2017, PT. 

Tambang Batubara Bukit Asam Tbk tahun 2013-2017, PT Semen 

Indonesia Tbk tahun 2013 dan 2016, PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

tahun 2013-2017, PT. United Tractors Tbk tahun 2015-2017 dan PT 

Unilever Indonesia Tbk tahun 2013-2017 yang artinya bahwa pada tahun 

tahun tersebut perusahaan perusahaan tersebut diduga memiliki 

kepemilikan manajerial yang paling rendah. Selain itu, standar deviasi 

Struktur Kepemilikan Manajerial sebesar 0.073612 yang berarti lebih 

besar dari nilai rata-rata (mean) sehingga struktur kepemilikan manajerial 

memiliki persebaran data yang besar sehingga data struktur kepemilikan 

manajerial tidak terdistribusi dengan baik. 

f. Struktur Kepemilikan Asing 

Variabel struktur kepemilikan asing merupakan variabel 

independen kelima dalam penelitian ini. Struktur kepemilikan asing 
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dihitung dengan cara membagi jumlah kepemilikan asing dengan jumlah 

kepemilikan saham yang beredar. Berdasarkan tabel 4.3 statistik deskriptif 

diatas, dinyatakan bahwa nilai rata-rata (mean) sebesar 0.151375 dan 

mediannya sebesar 0.000000. Nilai maksimum sebesar 0.849918 dimiliki 

oleh PTUnilever Indoensia Tbk tahun 2013-2017 yang artinya bahwa 

perusahaan tersebut diduga memiliki kepemilikan asing yang paling 

tinggi. Sedangkan nilai minimum sebesar 0.000000 yang dimiliki oleh PT 

Astra Argo Lestari Tbk tahun 2013-2017, PT AKR Corporindo Tbk 2013-

2014, PT. Astra International Tbk tahun 2013-2017, PT. Bank Tabungan 

Negara Tbk tahun 2016, PT. Bank Mandiri Tbk tahun 2013-2016, PT. 

Bumi Serpong Damai Tbk tahun 2013-2016, PT Gudang Garam tahun 

2013-2017, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tahun 2013-2017, PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk tahun 2013-2017, PT. Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk tahun 2013-2016, PT. Jasa Marga (persero) Tbk tahun 2013-

2017, PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2013-2017, PT. Lippo Karawaci Tbk 

tahun 2013-2017, PT. PP London Sumatra Tbk tahun 2013-2017, PT. 

Media Nusantara Citra Tbk tahun 2013-2017 dan PT. United Tractors Tbk 

tahun 2013-2017 yang artinya bahwa pada tahun tahun tersebut 

perusahaan perusahaan tersebut diduga memiliki kepemilikan asing yang 

paling rendah. Selain itu, standar deviasi Struktur Kepemilikan Asing 

sebesar  0.221915 yang berarti lebih besar dari nilai rata-rata (mean) 

sehingga struktur kepemilikan asing memiliki persebaran data yang besar 

sehingga data struktur kepemilikan asing tidak terdistribusi dengan baik. 
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4.2.2 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.2.1 Uji Chow 

 Uji chow merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan 

antara model Common Effect atau Fixed Effect yang akan digunakan 

dalam mengestimasi regresi data panel. Hasil uji chow dalam penelitian ini 

adalah sbb: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section F 25.898877 (22,87) 0.0000 

Cross-section Chi-square 232.464889 22 0.0000 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Berdasarkan tabel 4.4 Uji Chow diatas, menyatakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section chi square adalah 0.0000. Hasil tersebut 

menandakan bahwa nilai probabilitas cross-section chi square lebih kecil 

dari pada tingkat signifikasi yaitu 0.05 dan memiliki arti bahwa Ha 

diterima. Sehingga model yang dipilih untuk mengestimasi regresi data 

panel dalam penelitian ini adalah model Fixed Effect dan pengujian dapat 

dilanjutkan ke Uji Hausman.  

4.2.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan apabila hasil uji chow menyatakan bahwa model 

yang dipilih adalah Fixed Effect. Pengujian ini digunakan untuk 
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menentukan antara model Fixed Effect atau Random Effect yang akan 

dipilih dalam mengestimasi regresi data panel. Hasil uji hausman dalam 

penelitian ini adalah sbb: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman 

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

Cross-section random 8.680836 5 0.1225 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Berdasarkan tabel 4.5 Uji Hausman diatas, dinyatakan bahwa nilai 

probabilitas cross-section random adalah 8.680836. Hasil tersebut 

menandakan bahwa nilai probabilitas cross-section random lebih besar 

dari pada tingkat signifikansi yaitu 0.05 dan memiliki arti bahwa Ho 

diterima. Sehingga model yang dipilih dan cocok untuk mengestimasi 

regresi data panel dalam penelitian ini adalah model Random Effect.  

4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, sehingga 

harus dilakukan analisis regresi data panel untuk mendapatkan hasil uji 

yang diinginkan. Namun sebelum melakukan analisis regresi data panel, 

harus dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan dalam penelitian terbebas dari masalah normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi sehingga 

menghasilkan persamaan yang memenuhi asumsi Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Hasil dari pengujian tersebut adalah sbb: 
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4.2.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk melihat apakah residual data terdistribusi normal atau tidak. Syarat 

data terdistribusi normal adalah apabila H0 diterima atau nilai probabilitas 

lebih besar dari pada tingkat signifikasin yaitu 0.05. Dan data akan 

memenuhi asumsi BLUE apabila residual data terdistribusi normal. Hasil 

uji normalitasnya adalah sbb: 

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
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Minimum -0.213112
Std. Dev.   0.106088
Skewness   0.257998
Kurtosis   2.506044

Jarque-Bera  2.444924
Probability  0.294504

 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Berdasarkan gambar 4.1 hasil uji normalitas diatas, menyatakan 

bahwa nilai probabilitasnya adalah 0.294504 yang berarti lebih besar dari 

pada tingkat signifikansi yaitu 0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa Ho 

diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi 

normal dengan jumlah observasi sebesar 115.  
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4.2.3.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen 

dalam regresi linear berganda. Salah satu syarat persamaan yang 

memenuhi asumsi BLUE adalah tidak adanya hubungan korelasi antar 

variabel independen yang dapat membuat hasil estimasi kurang tepat. 

Hasil uji multikolinearitasnya adalah sbb: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 ROA DER INST MANJ ASING 

ROA  1.000000     

DER  -0.391149 1.000000    

INST  0.518994 -0.334289  1.000000   

MANJ -0.065676 0.088522 -0.104584 1.000000   

ASING  0.484600 0.286869 0.243216 0.061453 1.000000 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 
 Berdasarkan tabel 4.6 diatas, hasil dari correlation matrix dalam 

penelitian ini memiliki nilai dibawah 0.80. Apabila koefisien antar variabel 

kurang dari 0.80, maka model tersebut tidak mengandung unsur 

multikolinearitas. Sehingga hasil yang didapat dari correlation matrix 

diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi antar 

variabel independen atau tidak ditemukan masalah multikolinearitas. 

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

melihat apakah ada hubungan antar residual satu observasi dengan 

observasi lainnya. Hal tersebut dapat terjadi karena seringkali data masa 
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sekarang dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya (Winarno, 

2011:5.26). Penelitian ini menggunakan uji durbin watson untuk melihat 

masalah autokorelasi tersebut. Hasil ujinya sbb: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

R-squared 0.593771     Mean dependent var 0.318547 

Adjusted R-squared 0.567195     S.D. dependent var 0.115199 

S.E. of regression 0.075787     Akaike info criterion -2.249766 

Sum squared resid 0.614574     Schwarz criterion -2.058814 

Log likelihood 137.3615     Hannan-Quinn criter. -2.172260 

F-statistic 22.34261     Durbin-Watson stat 1.928285 

Prob(F-statistic)  0.000000   

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Dengan jumlah observasi (n) sebesar 115 dan jumlah variabel 

independen (k) sebesar 5, nilai dL, du, 4-dL, dan 4-du yang didapatkan 

secara berturut-turut adalah 1.6063; 1.7874; 2,3937; dan 2,2126. 

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menyatakan bahwa nilai durbin watson stat 

adalah sebesar 1.928285 dan berada di antara nilai du sampai 4-du. Hasil 

tersebut menyatakan bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model. 

 

4.2.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang digunakan 

untuk melihat apakah error term/residual dari model regresi memiliki 

varian yang konstan atau tidak. Dalam penelitian ini, metode pengujian 
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yang digunakan adalah uji white dengan mengubah variabel dependen 

menjadi log (residual)2 dan melihat nilai probabilitasnya. Hasil uji 

heteroskedastisitas adalah sbb: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

F-statistic 1.122755 Prob. F (20,94) 0.3408 

Obs*R-squared 22.17453 Prob. Chi-Square (20) 0.3311 

Scaled explained SS 18.99712 Prob. Chi-Square (20) 0.5220 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, hasil uji white menyatakan bahwa nilai 

probabilitas chi-squarenya lebih besar dari pada tingkat signifikansi yaitu 

0.05. Hasil tersebut menunjukan bahwa H0 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

penelitian. 

4.2.4 Analisis Persamaan Penelitian (Analisis Regresi Berganda) 

  Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

untuk pengujian atas hipotesisnya karena memiliki beberapa variabel 

independen. Hasil analisis regresi ini menggunakan 23 sampel perusahaan 

selama 5 tahun, sehingga menghasilkan 115 observasi. Persamaan 

penelitian yang digunakan adalah sbb: 

CSRDi,t = β0 - β1ROAi,t + β2DERi,t - β3INSTi,t - β4MANJi,t + β5ASINGi,t 

+ ei,t  

 Berikut merupakan hasil regresi yang digunakan untuk menganalisis 

model regresi dalam penelitian ini : 
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Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda 

Variable Expected 
Sign Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. Kesimpulan 

C  0.297370 0.031238 9.519468 0.0000 - 

ROA + -0.113316 0.157896 -0.717659 0.4745 Tidak Signifikan 

DER + 0.009219 0.006549 1.407666 0.1621 Tidak Signifikan 

INST + -0.003013 0.036602 -0.082328 0.9345 Tidak Signifikan 

MANJ + 0.019331 0.060112 0.321589 0.7484 Tidak Signifikan 

ASING + 0.087222 0.059783 1.458966 0.1475 Tidak Signifikan 

R-squared 0.048943 Mean dependent var 0.056102 

Adj. R-squared 0.005317 S.D. dependent var 0.040699 

F-statistic 0.040591 Sum squared resid 1.587531 

Prob(F-statistic) 0.353106 Durbin-Watson stat 1.208610 

Sumber : data diolah penulis 2018 (Eviews 10) 

Berdasarkan tabel 4.9 hasil regresi diatas, maka persamaan regresi linear 

berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

CSRDi,t = 0.297370 – 0.113316ROAi,t + 0.009219DERi,t - 0.003013INSTi,t - 

0.019331MANJi,t + 0.087222ASINGi,t 

Dari persamaan penelitian tersebut, maka interpretasi masing-masing 

koefisien variabel independennya adalah: 

1. Nilai konstanta dalam persamaan regresi ini adalah 0.297370. Maka, 

apabila Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Struktur Kepemilikan 

Institusional(INST), Struktur Kepemilikan Manajerial (MANJ), dan 

Struktur Kepemilikan Asing (ASING) diasumsikan nilainya konstan, 
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maka Corporate Social Responsibility Disclosure(CSRD) akan naik 

sebesar  0.297370. 

2. Nilai koefisien regresi dari Profitabilitas (ROA) adalah -0.113316. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai ROA sebesar satu satuan, nilai CSRD akan 

turun sebesar 0.113316 dengan asumsi variabel yang lain bernilai 

konstan. 

3. Nilai koefisien regresi dari Leverage (DER) adalah 0.009219. Maka 

apabila terjadi kenaikan nilai DER sebesar satu satuan, nilai CSRD akan 

naik sebesar 0.009219 dengan asumsi variabel yang lain bernilai konstan. 

4. Nilai koefisien regresi dari Struktur Kepemilikan Institusional(INST) 

adalah -0.003013. Maka apabila terjadi kenaikan nilai INST sebesar satu 

satuan, nilai CSRD akan turun sebesar 0.003013 dengan asumsi variabel 

yang lain bernilai konstan. 

5. Nilai koefisien regresi dari Struktur Kepemilikan Manajerial (MANJ) 

adalah 0.019331. Maka apabila terjadi kenaikan nilai MANJ sebesar satu 

satuan, nilai CSRD akan naik sebesar 0.019331 dengan asumsi variabel 

yang lain bernilai konstan. 

6. Nilai koefisien regresi dari Struktur Kepemilikan Asing (ASING) adalah 

0.087222. Maka apabila terjadi kenaikan nilai ASING sebesar satu 

satuan, nilai CSRD akan naik sebesar 0.087222 dengan asumsi variabel 

yang lain bernilai konstan. 
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4.2.5 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinas (R2) merupakan ukuran statistik yang digunakan 

untuk mengukur seberapa besar variasi (perubahan) variabel dependen dapat 

dijelaskan/dipengaruhi oleh  variasi variabel independen. Berdasarkan tabel 

4.9 hasil regresi linear berganda diatas, nilai adjusted R-squared pada model 

penelitian ini adalah 0.005317 atau sama dengan sebesar 0.5317%. Hasil 

tersebut menjelaskan bahwa 0.5317% variasi (perubahan) pada variabel 

Corporate Social Responsibility Disclosure(CSRD) dapat dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), Struktur 

Kepemilikan Institusional(INST), Struktur Kepemilikan Manajerial (MANJ), 

dan Struktur Kepemilikan Asing (ASING). Sisanya sebesar 99.4683% 

dijelaskan atau dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak diteliti. 

 

4.3 Analisis Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji t (Uji Parsial) 

 Uji t atau uji parsial merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat 

signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

secara individual/parsial. Uji ini juga digunakan untuk memverifikasi 

kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol (H0) (Widarjono, 2009:42). 

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil uji t berdasarkan tabel 4.9 hasil 

regresi linear berganda adalah sbb: 

1. Pengujian Hipotesis 1 (Hi) 

H¶i: Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap CSRD 
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H?i: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap CSRD 

Berdasarkan hasil regresi persmaan pada tabel 4.9, uji t menunjukan 

bahwa nilai t-tabel dengan a = 5% diperoleh nilai 1.65882 dan hasil t-

hitung dari variabel profitabilitas sebesar -0.717659 dengan nilai 

probabilitas profitabilitas senilai 0.4745 atau lebih kecil dari 0.05 

yang berarti signifikan dan dengan nilai koefisien -0.113316. Hasil ini 

menunjukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap 

CSRD, maka H¶i dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap CSRD secara 

signifikan.  

2. Pengujian Hipotesis 2 (Hj) 

H¶j: Leverage tidak berpengaruh positif terhadap CSRD 

H?j: Leverage berpengaruh positif terhadap CSRD 

Berdasarkan hasil regresi persmaan pada tael 4.9, uji t menunjukan 

bahwa nilai t-tabel dengan a = 5% diperoleh nilai 1.65882 dan hasil t-

hitung dari variabel leverage sebesar 1,407666 dengan nilai 

probabilitas leverage senilai 0.1621 atau lebih besar dari 0.05 yang 

berarti tidak signifikan dan dengan nilai koefisien 0,009219. Hasil ini 

menunjukan bahwa H¶j dalam penelitian ini diterima, yang berarti 

bahwa leverage tidak berpengaruh positif terhadap CSRD secara tidak 

signifikan.  

3. Pengujian Hipotesis 3 (Hk) 

H¶k: Struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif 
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terhadap CSRD 

H?k: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

CSRD 

Berdasarkan hasil regresi persmaan pada tael 4.9, uji t menunjukan 

bahwa nilai t-tabel dengan a = 5% diperoleh nilai 1.65882 dan hasil t-

hitung dari variabel struktur kepemilikan institusional sebesar -

0,082328 dengan nilai probabilitas  senilai 0,9345 atau lebih besar 

dari 0.05 yang berarti tidak signifikan dan dengan nilai koefisien -

0,003013. Hasil ini menunjukan bahwa H¶k dalam penelitian ini 

diterima, yang berarti bahwa struktur kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh positif terhadap CSRD secara tidak signifikan.  

4. Pengujian Hipotesis 4 (Hl) 

H¶l: Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif 

terhadap CSRD 

H?l: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

CSRD 

Berdasarkan hasil regresi persmaan pada tael 4.9, uji t menunjukan 

bahwa nilai t-tabel dengan a = 5% diperoleh nilai 1.65882 dan hasil t-

hitung dari variabel struktur kepemilikan institusional sebesar 

0.321589 dengan nilai probabilitas struktur kepemilikan manajerial 

senilai 0,7484 atau lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak signifikan 

dan dengan nilai koefisien 0,019331. Hasil ini menunjukan bahwa 

H¶l dalam penelitian ini diterima, yang berarti bahwa struktur 
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kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap CSRD 

secara tidak signifikan.  

5. Pengujian Hipotesis 5 (Hm) 

H¶m: Struktur kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap 

CSRD 

H?m: Struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap CSRD 

Berdasarkan hasil regresi persmaan pada tael 4.9, uji t menunjukan 

bahwa nilai t-tabel dengan a = 5% diperoleh nilai 1.65882 dan hasil t-

hitung dari variabel struktur kepemilikan asing sebesar 0,059783 

dengan nilai probabilitas struktur kepemilikan asing senilai 0,1475 

atau lebih kecil dari 0.05 yang berarti signifikan dan dengan nilai 

koefisien 0,087222. Hasil ini menunjukan bahwa H¶m dalam 

penelitian ini diterima, yang berarti bahwa struktur kepemilikan asing 

tidak berpengaruh positif terhadap CSRD secara tidak signifikan.  

 

4.4 Analisis Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada tabel 4.9 menunjukan hasil 

pengaruh negatif tidak signifikan. Artinya tinggi atau rendahnya tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan maka tidak akan mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukan 
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bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi maka 

perusahaan merasa tidak perlu menambah biaya pengungkapan atau 

menambah tindakan tindakan sosialnya (Dewi dan Priyadi, 2013). Karena 

sejauh ini pengungkapan CSR hanya sebatas kewajiban untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan 

tahunannya tetapi tidak ada aturan yang mewajibkan tiap komponen 

ataupun indikator apa yang harus dilaporkan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermawan dan Mulyawan (2014), 

Dewi dan Priyadi (2013), Anggraini (2006) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial.  

4.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh leverage terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada tabel 4.9 menunjukan hasil 

pengaruh positif tidak signifikan. Artinya tinggi rendahnya leverage suatu 

perusahaan tidak dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hasil ini tidak berhasil mendukung teori agensi yang ada. Teori 

agensi 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). Ini menunjukkan adanya kesadaran bagi pihak perusahaan 

atas pentingnya melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini 
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berarti dengan tingkat leverage rendah maka besar kemungkinannya bagi 

perusahaan untuk memprioritaskan pengungkapan CSR karena perusahaan 

hanya ingin meningkatkan citra perusahaan dimata debtholders untuk tetap 

memberikan modal pinjaman yang nantinya akan digunakan perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Priyadi (2013) dan 

Anggraini (2006) yang juga menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nasir et al (2013) yang 

menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial.  

4.4.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Corporate 

Social Responsibility Disclosure 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh Struktur Kepemilikan 

Institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada tabel 4.9 

menunjukan hasil pengaruh negatif tidak signifikan. Artinya, besar kecilnya 

kepemilikan institusional yang tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian ini menggambarkan 

bahwa kepemilikan institusional di Indonesia belum memperhitungkan 

tanggung jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi 

sehingga para investor institusi cenderung tidak menekan perusahaan untuk 

mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaannya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rustiarini (2009) yang 
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menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aini dan Cahyonowati (2011), 

Tamba dan Chariri (2011). 

4.4.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh Struktur Kepemilikan 

Manajerial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada tabel 4.9 

menunjukan hasil pengaruh positif tidak signifikan. Artinya, besar kecilnya 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hasil ini bisa dikarenakan rendahnya jumlah 

kepemilikan manajerial pada perusahaan di Indonesia sehingga kepentingan 

antara pemilik dan manajer belum sesuai. Rendahnya jumlah kepemilikan 

manajerial mengakibatkan manajer belum dapat memaksimalkan 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Aini dan Cahyonowati (2011), 

Rustiarini (2009) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Namun 

penelitian ini bertentangan dengan penelitian Anggraini (2006), Tamba dan 

Chariri (2011), Garaz dan ElMassah (2016) yang menyatakan bahwa 

struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial. 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



94 

  Indonesia Banking School 

 

4.4.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure 

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengaruh Struktur Kepemilikan Asing 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada tabel 4.9 menunjukan 

hasil pengaruh positif tidak signifikan. Artinya, besar kecilnya kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal yang mendasari perusahaan dengan kepemilikan asing 

terutama Eropa dan Amerika cenderung memiliki pengungkapan yang 

relatif kecil karena jika kepemilikan mereka pada perusahan di Indonesia 

dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal maka 

kemungkinan persentase kepemilikan tersebut sangat kecil sehingga mereka 

menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang 

penting untuk diungkapkan kepada publik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Karima, Naila (2014), Ratnawati 

(2013). Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan penelitian Aini dan 

Cahyonowati (2011), Rustiarini (2009), Tamba dan Chariri (2011) yang 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh 

profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan institusional, struktur 
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kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan asing terhadap 

corporate social responsibility disclosure, terdapat beberapa hal yang 

dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak pemerintah dan 

pihak-pihak perusahaan ataupun bagi pihak yang berkepentingan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, struktur kepemilikan 

institusional, struktur kepemilikan manajerial  dan struktur kepemilikan 

asing terhadap corporate social responsibility disclosure perusahaan 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk kedalam indeks 

LQ45 pada periode 2013-2017.  

Hasil penelitian untuk variabel profitbilitas yang diukur dengan 

ROA menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif tidak signifikan 

antara profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap corporate social 

responsibility disclosure. Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan 

perusahaan yang memiliki profit rendah untuk tetap meningkatkan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan agar menarik minat 

investor. 

Hasil penelitian untuk variabel leverage yang diukur dengan DER 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif tidak signifikan antara 

leverage yang diukur dengan DER terhadap corporate social 

responsibility disclosure. Dengan adanya hasil penelitian ini, perusahaan 

tidak perlu melihat tingkat hutang yang dimiliki perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Hasil penelitian untuk variabel struktur kepemilikan institusional 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif tidak signifikan antara 

struktur kepemilikan institusional terhadap corporate social responsibility 

disclosure. Artinya, besar atau kecilnya kepemilikan institusional dari 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka kepemilikan institusional 

bukan merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat oleh investor untuk 

dalam melihat tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan. 

Hasil penelitian untuk variabel struktur kepemilikan manajerial 

menunjukan bahwa terdapat hubungan positif tidak signifikan antara 

struktur kepemilikan manajerial terhadap corporate social responsibility 

disclosure. Artinya, besar atau kecilnya kepemilikan manajerial dari 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka kepemilikan manajerial 

bukan merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat oleh investor untuk 

dalam melihat tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial pada 

perusahaan. 

Variabel independen terakhir dalam penelitian ini adalah struktur 

kepemilikan asing, menunjukan hasil terdapat hubungan positif tidak 

signifikan antara struktur kepemilikan asing terhadap corporate social 

responsibility disclosure. Dengan adanya hasil penelitian ini, maka 

kepemilikan asing bukan merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat 
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oleh investor untuk dalam melihat tingkat pengungkapan tanggung jawab 

sosial pada perusahaan. 
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BAB V  

PENUTUPAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel 

Profitabilitas; Leverage; Struktur Kepemilikan Institusional; Struktur 

Kepemilikan Manajerial dan Struktur Kepemilikan  Asing terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure Perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan termasuk kedalam indeks LQ45 

pada periode 2013-2017. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada 

bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure. 

2. Variabel Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio 

memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility Disclosure.  

3. Variabel Struktur Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure.  
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4. Variabel Struktur Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility Disclosure. 

5. Variabel Struktur Kepemilikan Asing memiliki pengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure.  

5.2 Keterbatasan dan Saran 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan saran untuk 

penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dan saran yang dimaksud 

sebagai berikut : 

1. Dilihat dari hasil penelitian, rendahnya Adjusted R2 menunjukkan 

bahwa kelima variabel independen dalam penelitian ini kurang 

mendukung pengaruh terhadap corporate social responsibility 

disclosure. Sehingga disarankan penelitian selanjutnya untuk 

menambahkan variabel lain yang mempunyai pengaruh yang lebih 

besar terhadap variabel corporate social responsibility disclosure 

seperti konsentrasi kepemilikan agar mendapatkan hasil yang lebih 

beragam. 

2. Hanya melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam LQ45 periode penelitian 

2013-2017, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

melakukan penelitian terhadap sektor lain yang ada di BEI dan 
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memperpanjang periode penelitian sampai tahun terbaru agar hasil 

yang diperoleh dapat memberikan gambaran pengungkapan CSR pada 

tiap sektor perusahaan yang berbeda dan mendapatkan hasil yang lebih 

akurat.  

  

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

101  Indonesia Banking School	

DAFTAR PUSTAKA 

A.B. Susanto. (2007), Corporate Social Responsibility. Jakarta : The Jakarta 

Consulting Group, hal. 3.  

Aini, N.N & Cahyonowati, Nur. (2011) “Pengaruh Karakteristik Good 

Corporate Governance (GCG) terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR)” 

Anggraini, Reni Retno. (2006). “Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam 

Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” Jurnal Simposium Nasional 

Akuntansi 9.  

Branco, M.C & Rodrigues, L.L. (2007). “Positioning Stakeholder Theory with 

the Debate Corporate Social Responsibility.” Electronic Journal of 

Business Ethics and Organization Studies, Vol.12.  

Cox, Paul, S. Brammer, dan A. Millington. (2004). “An Empirical 

Examination of Institutional Investor Preferences for Corporate Social 

Performance”. Journal of Business Ethics, Vol. 52, pp 27-43.  

Danang, Sunyoto. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT 

Refika Aditama Anggota Ikapi. 

Dewi, S.S & Priyadi, M.P. (2013). “Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI.” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

102  Indonesia Banking School	

Vol. 2.No. 3. 

Duff, A., & Guo, X. (2010). Corporate Social Responsibility and the 

Professional Accounting Firm: Insights from Firms' Disclosures: 

Briefing. ICAEW, Centre for Business Performance. 

G. Sugiyarso dan F. Winarni. (2005). “Manajemen Keuangan”. Yogyakarta: 

Media Pressindo 

Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 

SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

Hermawan, Marko dan Mulyawan, Stephanie. (2014). “Profitability And 

Corporate Social Responsibility : An Analysis Of Indonesia’s List 

Company.” 

Hussainy, K., Elsayed, M., & Abdelrazek, M. (2011). Factors affecting 

corporate social responsibility disclosure in Egypt. Corporate 

Ownership and Control journal, 1-27. 

 Ikhsan, Arfan. (2007). Akuntansi Lingkungan dan Penerapannya.Yogyakarta: 

Graha Ilmu. 

Jensen, M. C. dan Meckling. (1976). ”Theory of The Firm: Managerial 

Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. Journal of 

Financial Economics, Vol. 3.p. 305-360 . 

Kasmir. (2015). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada.  

Kast FE, Rosenzweig JF. (2003). ―Orgaisasi dan Manajemen”, Edisi 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

103  Indonesia Banking School	

keempat, Alih Bahasa A.Hasymi Ali. Jakarta : Bumi Aksara.  

Khanna, T. and Palepu, K. (2000), “Is group affiliation profitable in emerging 

markets? An analysis of diversified Indian business groups”, The 

Journal of Finance, Vol. 55 No. 2, pp. 867-891.  

Laksmitaningrum, C.F & Purwanto, Agus. (2013). “Analisis Pengaruh 

Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris dan Struktur 

Kepemilikan terhadap Pengungkapan CSR (studi empiris pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 

2009-2011).” Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2. No. 3 

Panicker, Vidya Sukumara. (2017). “Ownership and Corporate Social 

Responsibility in Indian Firms.” Social Responsibility Journal, Vol. 

13.No. 4. 

Prof. Dr. Dermawan Sjahrial, M.M. (2009). Manajemen Keuangan Lanjutan. 

:Mitra Wacana Media 

Purnasiwi, Jayanti & Sudarno, S. (2011). “Analisis Pengaruh Size, 

Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan CSR pada 

Perusahaan yang Terdaftar Di BEI.” 

Purwanto, Agus. (2011). “Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, terhadap Corporate Social Responsibilit.” 

Rustiarini, wayan. (2011). “Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada 

Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility.” Jurnal Ilmiah 

Akuntansi dan Bisnis. 

Suaryana, Agung dan Febriana. (2010). ―Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

104  Indonesia Banking School	

Kebijakan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesiaǁ. Jurnal 

Akuntansi Fakultas Ekonomi : Universitas Udayana.  

Suranta, Eddy & Machfoedz, Mas’ud. (2003). “Analisis Struktur 

Kepemilikan, Nilai Perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan 

Direksi.” Jurnal Simposium Nasional Akuntansi VI.  

Tamba, E. G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris 

pada Perusahaan Manufacturing Secondary Sectors yang Listing di 

BEI tahun 2009) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro). 

Van Horne, James C. Dan M.Jhon Wachowicz, (2005). “Prinsip-prinsip 

Manajemen Keuangan”, Diterjemahkan oleh Aria Farahmita 

Amanugrani, dan Taufik Hendirawan, edisi kedua belas, PT.Salemba 

Empat, Buku Satu, Jakarta.  

Wijaya, M. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesiaǁ.Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. 

Winarno, W. W. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews 

(4th ed.). UPP STIM YKPN : Yogyakartra.  

Won ,Y and Chang, Y. and Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership 

Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence 

from Korea. J Bus Ethics. 104, 283–297.� 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

105  Indonesia Banking School	

Wulandari, Sari & Zulfahmi, Hanifa. (2017). “Pengaruh Profitabilitas 

terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan 

Manufaktur dan Jasa yang Terdaftar di BEI.” Jurnal Riset Akuntansi 

dan Keuangan, Vol. 5.No. 2. Pp. 101-111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Profitabilitas, Leverage..., Bunga Chandra Septemawati, Ak.-Ibs, 2018



 
 

106  Indonesia Banking School	

LAMPIRAN 

 
Lampiran 1 

Daftar Sampel Perusahaan Variabel Dependen CSRD 

No Kode Nama Perusahaan 
1 AALI PT. Astra Argo Lestari Tbk 
2 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 
3 ASII PT. Astra International Tbk 
4 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 
5 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 
6 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk 
7 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 
8 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 
9 BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk 
10 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 

11 ICBP 
PT. Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk 

12 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
13 INTP PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 
14 JSMR PT. Jasa Marga (persero) Tbk 
15 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 
16 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 
17 LSIP PT. PP London Sumatra Tbk 
18 MNCN PT. Media Nusantara Citra Tbk 

19 PTBA 
PT. Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 

20 SMGR PT. Semen Indonesia Tbk 
21 TLKM PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 
22 UNTR PT. United Tractors Tbk 
23 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 
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Lampiran 2 

Hasil Pengolahan dan Pengujian Data Dengan Eviews 9 

Hasil Statistik Deskriptif 

 CSRD ROA DER INST MANJ ASING 
 Mean  0.318547  0.096107  2.124039  0.302939  0.010114  0.151375 
 Median  0.303797  0.080124  0.770124  0.178814  1.72E-05  0.000000 
 Maximum  0.556962  0.401838  11.39583  0.868101  0.778746  0.849918 
 Minimum  0.113924  0.007716  0.020578  0.000000  0.000000  0.000000 
 Std. Dev.  0.115199  0.079420  2.734156  0.302819  0.073612  0.221915 
 Skewness  0.066001  2.060044  1.700529  0.436140  10.06334  1.569676 
 Kurtosis  2.040374  8.221324  4.946178  1.649999  105.2370  4.984913 

       
 Jarque-Bera  4.496054  211.9707  73.57509  12.37868  52025.50  66.10299 
 Probability  0.105607  0.000000  0.000000  0.002051  0.000000  0.000000 

       
 Sum  36.63291  11.05229  244.2645  34.83796  1.163123  17.40814 
 Sum Sq. Dev.  1.512876  0.719060  852.2197  10.45375  0.617741  5.614067 

       
 Observations  115  115  115  115  115  115 
 

Hasil Uji Chow 
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Hasil Uji Hausman 

 

 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2013 2017
Observations 115

Mean       3.43e-17
Median   0.003965
Maximum  0.225954
Minimum -0.213112
Std. Dev.   0.106088
Skewness   0.257998
Kurtosis   2.506044

Jarque-Bera  2.444924
Probability  0.294504
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Hasil Uji Autokorelasi 
 

 

k	=	5	n	=	115	

dL	=	1.6063	

dU	=	1.7874 

4-dL	=	2,3937 

4-dU	=	2,2126	
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 CSRD ROA DER INST MANJ ASING 
CSRD  1.000000  0.239300  0.260630  0.076652  0.044608  0.540334 
ROA  0.239300  1.000000 -0.391149  0.518994 -0.065676  0.484600 
DER  0.260630 -0.391149  1.000000 -0.334289  0.088522  0.286869 
INST  0.076652  0.518994 -0.334289  1.000000 -0.104584  0.243216 
MANJ  0.044608 -0.065676  0.088522 -0.104584  1.000000  0.061453 
ASING  0.540334  0.484600  0.286869  0.243216  0.061453  1.000000 

 

Hasil Regresi Linear Berganda 
 
Dependent Variable: CSRD   
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 10/15/18   Time: 11:51   
Sample: 2013 2017   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 23   
Total panel (balanced) observations: 115  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.297370 0.031238 9.519468 0.0000 

ROA -0.113316 0.157896 -0.717659 0.4745 
DER 0.009219 0.006549 1.407666 0.1621 
INST -0.003013 0.036602 -0.082328 0.9345 
MANJ 0.019331 0.060112 0.321589 0.7484 
ASING 0.087222 0.059783 1.458966 0.1475 

     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.099789 0.8620 

Idiosyncratic random 0.039923 0.1380 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.048943     Mean dependent var 0.056102 

Adjusted R-squared 0.005317     S.D. dependent var 0.040699 
S.E. of regression 0.040591     Sum squared resid 0.179593 
F-statistic 1.121874     Durbin-Watson stat 1.208610 
Prob(F-statistic) 0.353106    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.151925     Mean dependent var 0.318547 

Sum squared resid 1.283033     Durbin-Watson stat 0.169175 
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