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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh variabel ukuran
perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR).
Pengungkapan CSR diukur dengan teknik scoring, dengan menjumlahkan
CSR yang dilaporkan perusahaan dalam laporan tahunan dan membandingkan jumlah
yang dilaporkan perusahaan berdasarkan penilaian Global Reporting Initiative (GRI).
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan sampel penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45 periode
2010-2014. Hipotesis penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai
teori pendukung lainnya yang kemudian dianalisa menggunakan program software
Eviews 7.
Hasil penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan
terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran dewan komisaris dan profitabilitas
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata kunci: Ukuran perusahaan, ukuran
pengungkapan Corporate Social Responsibility

dewan

komisaris,
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profitabilitas,

ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the impact or corporate measurement variabel,
commissioner measurement and the profitability of Corporate Social Responsibility
(CSR) disclosure.
CSR disclosure is measure with scoring technique by compiling CSR
programs that are reported by companies in the annual report and comparing them
by using GRI indicators. This research uses purposive sampling method, namely the
listed manufacturing companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with index
LQ45 during 2010-2014. The hypothesis of this research is based on the previous
research and other supporting theories in which analyzed by using software Eviews
7.
The result of this research is company measurement is not that significant to
CSR disclosure, while commissioner measurements and profitability positively
significant to CSR disclosure.
Key words: Corporate measurement, commissioner measurement, profitability,
Corporate Social Responsibility disclosure
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Di zaman modern seperti saat ini, konsumsi masyarakat atas kebutuhan barang

dan jasa semakin besar. Hal ini terlihat dari perubahan kebutuhan sekunder menjadi
kebutuhan primer, seperti telepon genggam yang dahulu merupakan kebutuhan
sekunder karena termasuk barang mewah tetapi seiring dengan perkembangan zaman
dan teknologi, hal tersebut sudah menjadi kebutuhan primer. Dengan perubahan
kebutuhan, banyak pencari keuntungan terutama di bidang bisnis dan manufaktur yang
memanfaatkan peluang tersebut untuk meningkatkan kegiatan mereka sehingga
mendorong perusahaan untuk melakukan banyak inovasi dan perubahan, baik secara
internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti
melakukan pemasaran di media (televisi, radio, media masa, media sosial, dll) sampai
melakukan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan posisi yang diinginkan di mata
konsumen dan mencapai target pasar.
Indonesia juga mengalami perkembangan bisnis yang pesat, ditandai dengan
munculnya berbagai macam perusahaan baik makro maupun mikro, sehingga
perusahaan-perusahaan yang sejenis harus bersaing untuk memperoleh konsumen
sebanyak smungkin agar profit yang dihasilkan tinggi. Namun, kegiatan perusahaan
biasanya terlalu berfokus pada profit tanpa terlalu memikirkan dampak yang akan
terjadi pada masyarakat dan lingkungan akibat kegiatan produksi perusahaan.
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Salah satu perusahaan yang memberikan dampak pada masyarakat dan
lingkungan adalah perusahaan manufaktur, karena kegiatan perusahaan tersebut
adalah memproduksi barang yang akan dijual kepada masyarakat, sehingga mau tidak
mau perusahaan pasti menghasilkan limbah dalam proses produksinya. Terlebih lagi,
perusahaan manufaktur biasanya berlokasi dekat dengan pemukiman warga. Hal
tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah,
air, udara, dan lain-lain yang membuat masyarakat dirugikan. Hal tersebut diatur oleh
pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Peseroan
Terbatas. Dalam Peraturan ini, Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang atau
berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial dan lingkungan perusahaan tersebut memproduksi dan menjual barang sesuai
dengan kebutuhan konsumen. Dengan adanya undang-undang tersebut, perusahaan
harus bertanggung jawab atas kegiatan produksinya dengan mengadakan kegiatan
sosial, seperti mengadakan program reboisasi, program air bersih, membangun dan
merenovasi sekolah, memberikan beasiswa pendidikan, dan lain-lain, sehingga
masyarakat mendukung kegiatan produksi perusahaan karena merasa perusahaan juga
ikut berkontribusi dalam memajukan daerah tersebut.
Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat dan
lingkungan disebut juga dengan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung
jawab sosial yang didefinisikan sebagai keharusan perusahaan untuk menambah
dampak dan nilai positif kepada stakeholder dan mengurangi dampak negatif dari
kegiatan perusahaan (Ferrell et al, 2008). Untuk dapat mengatur kegiatan perusahaan
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terkait dengan CSR, maka dibutuhkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata
kelola perusahaan yang terdiri dari lima aspek, yaitu transparency, accountability,
responsibility, independency, dan fairness. Keterkaitan antara CSR dan GCG adalah
transparency dan responsibility. Terkait dengan responsibility karena perusahaan
harus bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan yang merugikan masyarakat dan
lingkungan, serta terkait dengan transparency karena perusahaan diharuskan untuk
menyajikan laporan tahunan secara rinci dan sesuai dengan apa yang telah dicapai
perusahaan. Menurut

Wijaya (2012), (Corporate Social Responsibility / CSR)

dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi
dan legal kepada pemegang saham, tapi juga kewajiban terhadap pihak -pihak lain
yang berkepentingan. Selain itu, saat ini investor tidak hanya melihat sisi keuangan
perusahaan, karena telah bermunculan kategori saham-saham pada indeks-indeks
pasar modal yang melaporkan kegiatan CSR (Oktariani, 2013).Selain diwajibkan,
perusahaan juga merasa tidak ada salahnya melakukan kegiatan CSR karena hal
tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata stakeholders (Permana, 2012).
Kegiatan CSR pada laporan tahunan merupakan salah satu bentuk informasi
yang dilihat oleh para investor dan stakeholder selain laporan keuangan. Berdasarkan
laporan yang diterbitkan perusahaan, maka investor dan stakeholders dapat
mengetahui ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka laporan
keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang disajikan untuk pengguna semakin
luas dan lengkap. Karena menurut Untari (2010), perusahaan yang lebih besar
mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial
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yang dibuat perusahaan dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk
menyebarkan informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Sehingga laporan tahunan juga dapat dijadikan tolak ukur dalam pengambilan
keputusan bagi para investor untuk ikut berinvestasi dan para stakeholders untuk ikut
berkontribusi dalam kegiatan produksi.
Berkaitan dengan kelengkapan laporan tahunan perusahaan, kerjasama antara
pihak manajemen dan pemegang saham tidak terlalu baik, karena biasanya pada
prakteknya, antara pihak manajemen dan pemegang saham memiliki asimetri
informasi atau hanya salah satu pihak yang mengetahui informasi mengenai
perusahaan lebih banyak dan biasanya pihak tersebut adalah manajemen perusahaan.
Hal ini menurut Sembiring (2005), semakin besar suatu perusahaan maka biaya
keagenan yang muncul juga semakin besar.Biaya keagenan dapat dijelaskan
berdasarkan teori agensi, yaitumenurut Sari et al (2011) merupakan teori yang
menjelaskan hubungan antara principal dan agen. Dimana principal (pemegang
saham) dan agen (manajamen) melakukan kerjasama kontrak dengan kewajiban
masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Kewajiban manajemen adalah melaporkan
keadaan dan kegiatan perusahaan kepada pemegang saham. Sedangkan kewajiban
pemegang saham adalah memberikan bayaran kepada manajemen sesuai kontrak,
sehingga menurut Perwira dan Hadiprajitno (2013) tata kelola perusahaan dianggap
mampu mengatasi masalah keagenan dengan pengawasan yang intensif terhadap
perilaku oportunis manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi
untuk kepentingan mereka sendiri.
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Untuk mengurangi masalah konflik agensi, perusahaan dapat membentuk
dewan komisaris.Menurut Wahyu dan Apriwenni (2012), berdasarkan teori agensi,
dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang
bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Salah satu sisi positif
membentuk dewan komisais adalah karena perusahaan diwajibkan untuk merekrut
seseorang yang independen untuk menjadi anggota dewan komisaris independen.
Pernyataan

di

atas

juga

diperkuat

dengan

adanya

peraturan

OJK

No.

33/POJK.04/2014 tentang regulasi perseroan terbatas yang menyebutkan bahwa pihak
dewan komisaris harus independen. Tetapi pembentukan dewan komisaris harus
selektif, dilihat dari keinginan, kapasitas, dan integritas masing-masing individu
untuk mencapai transparasi dan pengungkapan yang lebih luas, serta dapat
mengawasi pihak manajemen sekaligus memberikan arahan, semakin banyak anggota
dewan komisaris yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan, maka ukuran dewan
komisaris dapat digunakan sebagai tolak ukur CSR karena berkaitan dengan teori
keagenan, dengan melaporkan laporan keuangan yang lebih lengkap maka
setidaknya manajemen dapat mengurangi masalah keagenan yang rawan muncul
antara hubungan manajer dan pemegang saham (Laksmitaningrum dan Purwanto,
2013).
Sesuai dengan tujuan utama didirikannya perusahaan adalah untuk
memperoleh profit maksimum demi kesejahteraan pemegang saham. Dengan target
profit yang tinggi, perusahaan meningkatkan kegiatan produksinya. Sehingga
semakin tinggi kegiatan produksi perusahaan, maka tingkat polutan yang dihasilkan
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perusahaan juga semakin tinggi. Tingkat aktivitas perusahaan yang tinggi sepintas
dapat menjelaskan kondisi perusahaan yang baik dengan asumsi profit perusahaan
yang telah dihasilkan dan akan dihasilkan kembali cukup tinggi. Dengan profit yang
cukup tinggi, maka kegiatan CSR semakin banyak. Sehingga menurut Wahyu dan
Apriwenni (2012), kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang tinggi
akan semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab
sosialnya untuk mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari stakeholders. Dengan
banyaknya kegiatan dan pengungkapan CSR perusahaan, konsumen tetap akan lebih
loyal dan konsumen baru pun akan sangat mudah didapatkan. Maka dari itu, kegiatan
CSR beserta pengungkapannya dapat dikatakan sebagai strategi jangka panjang
perusahaan, karena efek yang didapatkan perusahaan bertahap. Tetapi keuntungan
atas kegiatan dan pengungkapan CSR juga dapat didapatkan dalam jangka panjang,
hanya saja semua tergantung pada kapasitas SDM yang bekerja di perusahaan untuk
mempertahankan posisi di mata investor dan stakeholder.
Penelitian

mengenai

variabelpengaruh

ukuran

perusahaan

terhadap

pengungkapan CSR telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang berbedabeda, seperti penelitian Wahyu dan Apriwenni (2012), serta Mutia et al (2011)
menunjukkan hasil yang positif, sedangkan Laksmitaningrum dan Purwanto (2013)
menunjukan hasil yang negatif. Ditemukan pula hasil yang berbeda atas penelitian
mengenai variabel ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR, seperti
penelitian Wahyu dan Apriwenni (2012), serta Sari et al (2012) yang menunjukkan
hasil negatif. Sedangkan penelitian Oktariani (2013), Lamia et al (2014),
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Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), serta Mutia et al (2011) menunjukkan hasil
positif. Sama halnya dengan pembahasan variabel sebelumnya, penelitian mengenai
variabel profitabilitas terhadap pengungkapan CSR menunjukkan hasil yang berbedabeda, seperti penelitian Oktaria (2013), Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan
Purwanto (2013), serta Mutia et al (2011) menunjukkan hasil positif. Sedangkan
penelitian yang menunjukkan hasil negatif adalah penelitian Wahyu dan Apriwenni
(2012), serta Saputro dan Raharja (2014).
Penelitian ini adalah modifikasi dari beberapa penelitian sebelumnya dengan
mengumpulkan penelitian terkait dan menghasilkan judul baru. Yang membedakan
penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah rumus yang dipakai untuk menguji
variabel profitabilitas.Dalam jurnalnya, Mutia et al (2011) menggunakan rumus
Earning Per Share, sedangkan penelitian ini akan menggunakan rumus Net Profit
Margin (NPM). Peneliti menggunakan rumus ini karena berdasarkan teori, NPM
merupakan presentase nilai profit margin sebenarnya atas kegiatan operasionalnya
dari sebuah perusahaan dengan membagi laba bersih dan total penjualan.
Dikarenakan hasil penelitian sebelumnya yang berbeda-beda, maka peneliti
tertarik untuk membahas lebih jauh materi mengenai Corporate Social Responsibility
dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komposisi Dewan Komisaris, dan
Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Perusahaan diharapkan dapat melakukan dan mengungkapan kegiatan CSR secara
lengkap.Dengan banyaknya tindakan CSR yang dilakukan dan dilaporkan dalam
laporan tahunan, membuat perusahaan mendapatkan berbagai dukungan baik dari
pemerintah, masyarakat, investos, bank, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan,
sehingga perusahaan dapat melakukan kegiatan operasionalnya dalam jangka
panjang.
Terdapat regulasi dalam melakukan kegiatan CSR yaitu UU No. 40 Pasal 74
Tahun 2007 tentang perusahaan yang melibatkan sumber daya alam dalam kegiatan
operasionalnya harus melakukan tindakan sosial.
Permasalahan yang terjadi adalah kegiatan operasional perusahaan memiliki
eksternalitas negatif yang dirasakan berbagai pihak, teruatama masyarakat yang
berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.diharapkan perusahaan dengan aset
yang semakin besar, jumlah dewan komisaris yang cukup dan memadai, serta profit
yang besar dapat melakukan kegiatan sosialnya dan melaporkannya secara rinci
dalam laporan tahunan.
1.3 Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini, penulis akan memberikan batasan masalah yang akan dibahas
selanjutnya. Pembatasan penilaian CSR disesuaikan dengan standar GRI (Global
Reporting Initiative) terdapat 78 penilaian dalam kegiatan CSR.Serta dalam
perhitungan rasio profitabilitas, peneliti menggunakan rasio NPM.
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1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka perumusan
masalah pada penelitian ini adalah :
1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada
perusahaan manufaktur LQ45 periode 2010-2014?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR
pada perusahaan manufaktur LQ45 periode 2010-2014?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada
perusahaan LQ4 periode 2010-2014?
1.5 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh:
1. Ukuran

perusahaan

terhadap

pengungkapan

Corporate

Social

Responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45
periode 2010-2014.
2. Ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45
periode 2010-2014.
3. Profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di LQ45 periode 20102014
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1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara
lain :
1. Bagi penulis, untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai ilmu
yang telah dipelajari dan menggunakan ilmu tersebut dalam landasan berpikir
atas penelitian.
2. Bagi Akademisi, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu
akuntansi terutama ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan
profitabilitas mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan tanggung
jawab sosial perusahaan.
3. Bagi praktisi bisnis, memberikan pemahaman mengenai seberapa pentingnya
pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan bisnis
dimasa yang akan datang.
1.7 Sistematika Penulisan
Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:


BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab ini, peneliti menuliskan garis besar dari mengenai penelitian yang
diambil dan gambaran teori yang terkait dengan materi penelitian yang
diambil. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu landasan teori, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai kerangka teori permasalahan
yang diambil untuk dijadikan judul. Teori-teori yang didapat berasal dari buku
dan literature yang sebelumnya sudah meneliti permasalahan yang terkait
dengan judul yang diambil peneliti.Serta literature yang berkaitan dengan
materi ini dijadikan acuan untuk membuat hipotesis.



BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini, peneliti menguraikan tentang data atau variabel yang
digunakan, metode pengumpulan data, dan alat analisis yang digunakan.



BAB IV HASIL PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan deskripsi objek
penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependendan independen yang
digunakan dalam penelitian tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dan
identitas sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga
menguraikan tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan
teknik analisi yang digunakan dalam penelitian ini.

 BAB V KESIMPULAN
Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan juga saransaran.


DAFTAR PUSTAKA

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran..., Amalia Lulu Qonita, Ak.-IBS, 2016

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Agensi
Konsep teori agensi adalah menjelaskan hubungan antara principal dan manajemen
(agen), (Sari et al, 2011). Dalam perusahaan, shareholder merupakan principa dan
Chief Executive Officer (CEO) sebegai agen yang direkrut oleh principal, dengan
harapan CEO dapat bekerja untuk dapat mencapai tujuan perusahaan (Anthony dan
Govindarajan, 2007). Wewenang dan tanggung jawab antara agen dan principal diatur
dalam kontrak dan persetujuan bersama (Djuitaningsih dan Marsyah, 2012).
Berdasarkan teori agensi, principal berharap pihak manajemen dan karyawan rekanan
perusahaan dapat bekerja sama untuk dapat mencapai tujuan perusahaan (Brooks dan
Dunn, 2010). Perusahaan membuat sistem reward and punishment dengan harapan
pihak manajemen dan karyawan mendapatkan motivasi dalam mencapai tujuan
perusahaan. Tetapi pada kenyataannya, Brooks dan Dunn (2010) menambahkan bahwa
perusahaan tidak cukup hanya dengan menerapkan sistem reward and punishment,
tetapi juga harus menerapkan etika dalam meraih reward.
Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemendan
principal. Menurut Terzaghi (2012) contoh nyata yang dominan terjadi dalam
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kegiatan perusahaan dapat disebabkan karena pihak agensi memiliki informasi
keuangan yang lebih baik daripada pihak prinsipal (keunggulan informasi),
sedangkan dari pihak principal boleh jadi memanfaatkan kepentingan pribadi atau
golongannya

sendiri

(self-interest)

karena

memiliki

keunggulan

kekuasaan

(discretionary power).
Pihak manajemen yang memiliki lebih banyak pengetahuan mengenai
perusahaan pada prakteknya tidak memberikan seluruh informasi kepada principal,
sehingga terjadi asimetri informasi. Asimetri informasi dalam teori agensi adalah
perbedaan luas informasi mengenai perusahaan yang dimiliki pihak manajemen lebih
banyak dibandingkan dengan principal. Sehingga menurut Susanti dan Riharjo (2013)
principal perlu menciptakan suatu sistem yang dapat memonitor perilaku agen supaya
bertindak sesuai dengan harapannya. Untuk menindaklanjuti perbedaan kepentingan
ini diperlukan adanya agency cost, contohnya berupa biaya pengawasan terhadap
manajemen dan biaya mempekerjakan auditor independen.
2.1.2 Teori Legitimasi
Teori legitimasi

adalah teori

yang menjelaskan alasan perusahaan

mengungkapkan CSR. Menurut Iswandika et al (2014) teori legitimasi meyakini
bahwa sebuah organisasi (khususnya perusahaan) akan mampu untuk bertahan lama
dan berkelanjutan jika komunitas disekitarnya memiliki persepsi dan keyakinan
bahwa organisasi tersebut beroperasi dalam sistem nilai yang sama dan diterima oleh
komunitas tersebut. Dalam kata lain, perusahaan harus mengikuti norma yang ada
dalam masyarakat dan ikut melibatkan masyarakat dalam proses produksi, agar
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masyarakat menilai baik perusahaan. Menurut Khan et al (2012) dalam Perwira dan
Hadiprajitno (2013) motivasi perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder dan bisa
melanjutkan aktivitasnya selama organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya
seperti

mengelola

limbah

berbahaya,

mengurangi

dampak

polusi,

dan

mensejahterakan warga sekitar pabrik.
2.1.3 Teori Stakeholder
Stakeholder menurut Lawrence, Weber, dan Post (2005) dalam Agoes dan
Ardana (2009) merupakan semua pihak (orang atau lembaga) yang mempengaruhi
keberadaaan perusahaan dan atau dipengaruhi oleh tidakan perusahaan. Dalam ruang
lingkup bisnis, stakeholder merupakan customer, investor dan pemegang saham,
lain-lain yang berhubungan dengan perusahaan atau dengan kata lain terlibat dalam
proses produksi perusahaan, operasional, pemasaran, industri, dan hasil (outcome)
(Ferrell et al, 2008). Sehingga Agoes dan Ardana (2009) dalam bukunya megatakan
bahwa menyadari keberadaan perusahaan sangat ditentukan oleh para pemangku
kepentingan, maka para eksekutif perusahaan mulai menyadari pentingnya
melakukan proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan dan analisis
pemangku kepentingan. Agoes dan Ardana (2009) menambahkan pertimbangan
dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan stakeholder. Sehingga
menurut

pendapat

Gray

(1994:53)

dalam

Terzaghi

(2012)

kelangsungan

hidupperusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut
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harus dicarisehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan
tersebut
2.2 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan luas pengungkapan CSR.Semakin
besar ukuran perusahaan, maka pemegang saham biasanya memiliki inisiatif agar
perusahaan melakukan tindakan social (Wahyu dan Apriwenni, 2012). Badjuri (2011)
menyatakan bahwa perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan.
Terdapat 3 (tiga) kriteria perusahaan berdasarkan ukurannya, yaitu perusahaan
kecil, mikro, dan menengah. Hal ini telah diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 tentang
usaha mikro, kecil, dan menengah. Pembahasan mengenai kriteria ukuran perusahaan
terdapat di pasal 6, yaitu sebgai berikut:
1. Kriteria Usaha Mikro
a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat

usaha; atau
b) Memiliki

hasil

penjualan

tahunan

paling

banyak Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
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2. Kriteria usaha kecil
a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha
b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00
(tiga

ratus

juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah
a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha; atau
b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Beberapa peneliti, seperti Wahyu dan Apriwenni(2012), dan Mutia et al (2011)
penelitian ini diukur dengan menggunakan :
SIZE = Ln Total Aktiva
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2.3 Ukuran Dewan Komisaris
Dewan komisaris menurut Lamia et al (2014) merupakan merupakan inti dari
pelaksanaancorporate governance. Perusahaan yang baik adalah perusahaan dengan
implementasi GCG yang baik.Pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan GCG yaitu
perusahaan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip GCG,
anatara lain transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness.
Salah satu mekanisme GCG adalag dewan komisaris.Menurut KNKG (2006) dalam
Paramita dan Marsono (2014) dewan komisaris merupakan organ perusahaan dan
bertugas dalam pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta
memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dengan adanya dewan
komisaris, maka secara tidak langsung memaksa perusahaan dalam memberikan
informasi keuangan meupun non keuangan kepada pihak eksternal maupun internal
(Iswandika et al, 2014). Dewan komisaris perusahaan publik telah diatur dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04./2014. Sesuai dengan peraturan
OJK tersebut, keanggotaan dewan komisaris dapat dijelaskan dalam pasal 20, yaitu:
1. Dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua anggota dewan komisaris.
Dalam hal dewan komisaris terdiri dari dua orang anggota dewan
komisaris, satu diantaranya adalah komisaris independen.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri lebih dari dua orang anggota dewan
komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari
julah seluruh anggota dewan komisaris.
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3. Satu diantara anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama
atau presiden komisaris.
Dalam pasal 20 disebutkan bahwa salah satu anggota dewan komisaris harus
independen. Definisi dari komisaris independen tersebut menurut Lamia et al (2014)
merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota
dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya
untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan.
Persyaratan untuk menjadi dewan komisaris independen juga dibahas dalam
peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 21 ayat 2, yaitu:
1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan,
atau mengawasi kegiatan Emiten atau perusahaan public tersebut
dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan
kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau perusahaan publik
pada periode berikutnya.
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada
emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan
publik, anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pemegang
saham utama emiten atau perusahaan publik tersebut.
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4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak
langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau
perusahaan publik tersebut.
Selain mengatur keanggotaan dewan komisaris dan persyaratan dewan
komisaris independen, peraturan OJK juga membahas tugas, tanggung jawab, dan
wewenang dewan komisaris yang tercantum dalam pasal 28, antara lain:
1. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung
jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau perusahaan
publik dan memberi nasihat kepada direksi
2. Dalam kondisi tertentu, dewan komisaris wajib menyelenggarakan
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan
anggaran dasar.
3. Anggota dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh
tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dewan komisaris wajib
membentuk komite audit dan komite lainnya.
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5. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadao kinerja komite
yang

membantu

pelaksanaan

tugas

dan

tanggung

jawabnya

sebagaimana dimaksud pada ayat 4 setiap akhir tahun buku.
Berdasarkan penjelasan mengenai dewan komisaris sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia yang telah dijelaskan, maka dewan komisaris memiliki kekuatan
dan wewenang yang besar dalam setiap tindakan dalam pengambilan keputusan
perusahaan. Semakin banyak anggota dewan komisaris yang kompeten, maka luas
pengungkapan CSR akan semakin besar dan mendorong transparasi akan
pengungkapan laporan tersebut.
Mutia et al (2011), Sari et al (2013), Oktariani (2013), serta Paramita dan
Marsono (2014) dalam penelitiannya mengukur pengaruh ukuran dewan komisaris
terhadap pengungkapan CSR dengan banyaknya jumlah anggota dewan komisaris
yang dimiliki oleh perusahaan.
2.4 Profitabilitas
Profitabilitas merupakan sebuah analisis rasio yang terdapat dalam analisis
laporan keuangan. Menurut Subramanyam dan Wild (2008) terdapat 5 alat dalam
analisis laporan keuangan, antara lain:
1. Analisis laporan keuangan komparatif
Analisis ini digunakan untuk menelaah neraca, laporan laba rugi atau laporan
arus kas secara berurutan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang diukur
dalam analisis ini biasanya adalah perubahan saldo antar periode. Sebagai
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contoh perubahan saldo kas piutang yang meningkat karena penjualan yang
meningkat, dan juga meningkatkan biaya dalam pengiriman barang, hal ini
harus ditelaah lebih lanjut.
2. Analisis laporan keuangan common size
Analisis ini dapat disebut dengan analisis vertikal karena analisis laporan
keuangan common size berguna dalam memahami pembentuk internal laporan
keuangan. Sebagai contoh, dalam menilai likuiditas aset lancar, dapat
diketahui bahwa terdapat beberapa komponen dalam aset lancar, seperti
persediaan dengan proporsi aset lancar terhadap persediaan, bukan proporsi
persediaan terhadap total aset.
3. Analisis rasio
Terdapat tiga area penting dalam analisis rasio, yaitu
a) Analisis kredit


Likuiditas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendek



Struktur modal dan solvabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang.

b) Analisis profitabilitas


Tingkat pengembalian atas investasi, yaitu untuk menilai
kompensasi keuangan pada penyedia pendanaan ekuitas dan
hutang.
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Kinerja operasi, yaitu untuk mengevaluasi margin laba dari
aktivitas operasi.



Pemanfaatan aset, yaitu untuk menilai efektivitas dan intensitas
aset dalam menghasilkan penjualan atau perputaran (turnover).

c) Valuasi, yaitu untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan
4. Analisis arus kas
Digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sumber dan penggunaan
dana
5. Valuasi
Model ini biasanya mengacu pada estimasi nilai sekarang (present value),
karena sebuah entitas lebih menyukai konsumsi saat ini daripada konsumsi
masa depan. Sebagai contoh hasil dari obligasi adalah pembayaran pokok dan
bunga, sedangkan tingkat diskontonya adalah bunga yang berlaku (yield to
maturity).
Dari penjelasan ringkas mengenai alat analisis laporan keuangan, yang akan
dibahas lebih lanjut adalah mengenai analisis rasio, yaitu lebih tepatnya analisis rasio
profitabilitas karena analisis ini berkaitan dengan variabel independen penelitian.
Profitabilitas gambaran kegiatan operasional perusahaan dalam satu periode,
karena memang perusahaan didirikan dengan tujuan pertama yaitu untuk
meningkatkan profitnya. Cara untuk mengetahui baik atau buruknya profit sebuah
perusahaan, dapat dilihat dari rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk
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memastikan pendapatan perusahaan atau operasionalnya sesuai memenuhi target
sesuai dengan periode yang ditentukan (Weygandt et al, 2010). Selain untuk
mengukur tingkat kesuksesan sebuah perusahaan, profitabilitas juga dapat
mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakannya, seperti dalam melakukan
tindakan CSR dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Dengan tingginya profit
yang diperoleh perusahaan, diharapkan akan meningkatkan kegiatan CSR yang
dilakukan perusahaan (Oktariani, 2013). Menurut Wahyu dan Apriwenni (2012)
hubungan yang positif menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam
meningkatkan laba yang tinggi akan semakin memotivasi perusahaan untuk
mengungkapkan tanggung jawab sosialnya untuk mendapatkan legitimasi dan nilai
positif dari stakeholders.
Dalam bukunya, Subramanyam dan Wild (2010) menyebutkan terdapat 3 jenis
cara mengukur profitabilitas, serta terdapat rumus pada masing-masing jenis
profitabilitas, antara lain :
1. Tingkat Pengemgbalian Invetasi
a. Return On Asset
Laba bersih + beban bunga × (1 − tarif pajak)
Rata − rata total aset
b. Return On Common Equity
Laba bersih
Rata − rata ekuitas pemegang saham
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2. Kinerja Operasi
a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
Penjualan − Harga pokok penjualan
Penjualan
b. Margin Laba Operasi (Operating Profit Margin)
Laba Operasi
Penjualan
c. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)
Laba bersih
Penjualan
3. Pemanfaatan Aset
a. Perputaran Kas (Cash Turnover)
Penjualan
Rata − rata kas dan setara kas
b. Perputaran Piutang Usaha (Account Receivable Turnover)
Penjualan
Rata − rata piutang
c. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover)
Harga pokok penjualan
Rata − rata persediaan
d. Perputaran Modal Kerja (Working Capital Turnover)
Penjualan
Rata − rata modal kerja
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e. Perputaran Aset Tetap (PPE Turnover)
Penjualan
Rata − rata aset tetap
f. Perputaran Total Aset (Total Asset Turnover)
Penjualan
Rata − rata total aset
Beberapa peneliti sebelumnya telah membahas mengenai hubungan profitabilitas
terhadap pengungkapan CSR dengan rumus dan hasil yang berbeda-beda.Seperti
penelitian yang dilakukan Mutia et al (2011) memiliki hasil yang positif dengan
menggungkan rumus EPS. Lamia et al (2014) memiliki hasil positif dengan
menggunakan rumus ROE. Sedangkan penelitian milik Wahyu dan Apriwenni (2012)
memiliki hasil yang negatif. Dikarenakan NPM digunakan untuk mengetahui
presentase nilai penjualan sebenarnya, maka penelitian mengenai variabel ini akan
menggunakan rumus NPM. Rumus NPM menurut Subramanyam dan Wild (2010)
adalah:
Net Profit Margin =

Laba bersih
Penjualan

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR)
Terdapat pro dan kontra dengan adanya kegiatan perusahaan, terutama di
sekitar lingkungan pemukiman masyarakat, sehingga dibutuhkan etika dalam
berbisnis. Etika bisnis adalah ilmu yang mempelajari tentang standar norma yang
berfokus pada perusahaa, organisasi, aktivitas-aktivitasnya (Velasquez, 2012). Salah
satu bagian dari etika bisnis adalah melakukan kegiatan CSR yang merupakan bentuk
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perwujudan dari standar atau norma yang berlaku, dan ekspektasi yang menunjukkan
perhatian utama kepada stakeholder, termasuk konsumen, karyawan, shareholders,
supplier, perusahaan pesaing, dan komunitas (Ferrell et al, 2008). Iswandika et al
(2014) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate

Social

Responsibility (CSR) adalah konsep yang mengungkapkan sebuah perusahaan
memiliki

berbagai

bentuk

tanggung

jawab

terhadap

seluruh

pemangku

kepentingannya (stakeholders ) serta lingkungannya. Mereka menambahkan tanggung
jawab tersebut mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga CSR
memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan berkelanjutan.Selama perusahaan
ikut melibatkan masyarakat dalam kegiatan produksinya, mengikuti norma-norma
yang berlaku, serta memberikan kontribusi atas kerugian lingkungan dan sosial,
masyarakat akan ikut mendukung kegiatan perusahaan dan membuat perusahaan itu
bertahan lama. Selain itu menurut Utami (2011) terdapat 4 (empat) ruang lingkup
CSR, yaitu:
1. Klasifikasi yang melibatkan masyarakat
Mencakup aktivifitas yang dilakukan dengan tujuan memajukan taraf
hidup masyarakat.
2. Klasifikasi sumber daya manusia
Mencakup aktivitas dengan tujuan meningkatkan kualitas karyawan yang
berpengaruh terhadap kinerja dalam bekerja
3. Klasifikasi sumber daya fisik dan sumbangan lingkungan
Memberikan kontribusi dalam program pelestarian lingkungan
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4. Klasifikasi sumbangan produk dan jasa
Memperhatikan kualitas, keamanan, dan nilai lebih produk atau jasa yang
diberikan kepada masyarakat.
Terdapat 4 (empat) level atas CSR menurut Ferrell et al (2008), yaitu:
1. Economic responsibility
Perusahaan dituntut untuk dapat memperoleh profit agar perusahaan
dapat memberikan benefit terhadap apa yang telah diinvestasikan oleh
para investor dan pemegang saham, membuka lapangan pekerjaan,
dan memiliki kontribusi kepada ekonomi.
2. Legal
Perusahaan harus mematuhi hokum dan aturan yang berlaku.
3. Business Ethics
Mematuhi peraturan yang ada seperti mematuhi hokum dan standar
yang mengatur sikap dan tindakan dalam dunia bisnis.
4. Philanthropic responsibility
Mengacu pada tindakan perusahaan yang ikut berkontribusi dalam
kesejahteraan sosial.
2.6 Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)
Pengungkapan CSR merupakan bentuk laporan yang dibuat oleh perusahaan
dalam rangka menyampaikan dampak sosial dan lingkungan atas kegiatan perusahaan
kepada masyarakat tertentu (yang berada di lingkungan perusahaan) dan masyarakat
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luas, dimana perusahaan telah melakukan bertanggung jawab atas dampak
tersebut.Laporan ini menurut Nor Hadi (2011) di dalam Marzully dan Priantinah
(2012) berisi laporan program-program sosial dan lingkungan perseroan yang
dilaksanakan selama tahun buku berakhir. Pengungkapan ini sangat penting agar
masyarakat mengetahui tanggung jawab yang dilakukan perusahaan, karena
masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kegiatan
perusahaan secara berkesinambungan. Sesuai dengan pernyataan Susanti dan Riharjo
(2013) dengan melakukan praktik dan pengungkapan CSR, perusahaan akan
mendapatkan manfaat antara lain, peningkatan penjualan, memperkuat brand
positioning, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta
meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.
Dalam

sebuah

penelitian,

Utami

(2011)

menggunakan

penilaian

pengungkapan CSR sesuai dengan Global Initiative Report (GRI) yang terdapat 78
komponenterkait dengan CSR. Komponen-komponen tersebut akan dijabarkan dalam
tabel 2.1.
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Tabel 2.1
Komponen-komponen pengungkapan CSR
Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengluaran riset dan pengembangan
Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan
polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber daya
alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan kertas
Penggunaan material daur ulang
Lingkungan
Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat
perusahaan
Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
Kontribusi dalam seni yang bertujuan memperindah lingkungan
Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah
Pengolahan limbah
Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan
Perlindungan lingkungan hidup
Menggunakan energi secara efisien
Memanfaatkan barang bekas untuk konsumsi energy
Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
Energi
Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
Peningkatan efisiensi energi dari produk
Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
Kebijakan energi perusahaan
Mengurangi Polusi, iritasi atau risiko dalam lingkungan kerja
Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
Kesehatan Statistik keselamatan tenaga kerja
dan
Menaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
Keselamatan
Menerima pengahargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
Tenaga
Menetapkan Suatu komite keselamatan kerja
Kerja
Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
Pelayanan kesehatan tenaga kerja

Sumber : Data sekunder diolah oleh penulis
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Tabel 2.1
Komponen-komponen pengungkapan CSR (Lanjutan)

Lain-Lain
Tenaga
Kerja

Perekrutan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas
Pengungkapan presentase atau jumlah tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas
pada tingkat manajerial
Tujuan perekrutan tenaga kerja wanita atau disabilitas dalam pekerjaan
Program untuk pengajuan tenaga kerja wanita atau penyandang disabilitas
Pelatihan tenaga kerja melalui program kerja tertentu di tempat kerja
Memberi bantuan keuangan kepada para pekerja untuk program pendidikan
Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang ada pada tahap
proses
Mengungkapkan rencana kepemilikan rumah atau karyawan
Mengungkapkan aktivitas untuk aktivitas rekreasi
Mengungkapkan presentasi gaji untuk pension
Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan
Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
Mengungkapkan tingkat manajerial yang ada
Mengungkapkan disposisi staff, dimana staff ditempatkan
Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja, dan usia mereka
Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan per tenaga kerja
Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja
Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain
Mengungkapan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam
meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja
Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan
perusahaan
Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
Peningkatan kondisi kerja secara umum
Informasi reorganisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja
Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja

Sumber : Data sekunder diolah oleh penulis
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Tabel 2.1
Komponen-komponen pengungkapan CSR (Lanjutan)

Produk

Keterlibatan
masyarakat

Umum

Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan termasuk pengemasannya
Pengungkapan gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk
Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
Pengungkapan bahwa produk memenuhi standar keselamatan
Membuat produk lebih aman untuk konsumen
Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
Pengungkapan peningkatan kebersihan / kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan
produk
Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan
penghargaan
Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (misalnya ISO
9000)
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat,
pendidikan, dan seni
Tenaga kerja penuh waktu dari mahasiswa atau pelajar
Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
Membantu riset medis
Sponsor untuk konverensi pendidikan, seminar, atau pameran seni
Membiayai program beasiswa
Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
Pengungkapan tujuan atau kebiajakan perusahaan secara umum berkaitan dengan
tanggung jawab sosial kepada masyarakat
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang
disebutkan diatas

Sumber : Data sekunder diolah oleh penulis
Mutia et al (2011), Iswandika et al (2014), Paramita dan Marsono (2014),
Djuitaningsih dan Marsyah (2012), Utami (2011), Sembiring (2005), dan Sari et al
(2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dihitung dengan :
CSRIj =

Σ𝑋𝑖𝑗
𝑛𝑗

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran..., Amalia Lulu Qonita, Ak.-IBS, 2016

32

Keterangan :
CSRIj

=

Corporate Social Responsibility Index perusahaan

nj

=

Jumlah komponen untuk perusahaan j

Ʃ Xij

=

1 = jika komponen I diungkapkan, 0 = jika tidak diungkapkan dan
dijumlahkan

2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian Wahyu dan Apriwenni (2012) dengan judul “Pengaruh Mekanisme
Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Luas
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009” memiliki tiga
variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen penelitian ini
adalah

mekanisme

corporate

governance,

ukuran

perusahaan,

dan

Profitabilitas.Sedangkan variabel dependennya adalah luas pengungkapan corporate
social responsibility. Hasil penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Oktariani (2013) dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Publik,
Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan Terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial” memiliki empat variabel independen, antara
lain kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan umur
perusahaan, serta memiliki satu variabel dependen, yaitu pengungkapan tanggung
jawab social perusahaa. Hasil dari penelitian ini kepemilikan publik dan umur
perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab social,
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sedangkan ukuran dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial.
Penelitian

Sariet

al

(2013)

dengan

judul

“Pengaruh

Kepemilikan

Konstitusional, Komposisi Dewan Komisaris, Kinerja Perusahaan Terhadap Luas
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di dalam Sustainability Report
pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI” memiliki tiga variabel
independen, antara lain kepemilikan konstitusional, komposisi dewan komisaris, dan
kinerja perusahaan, serta memiliki satu variabel dependen, yaitu luas pengungkapan
CSR. penelitian ini juga memiliki variabel bebas yaitu ROE (Return On Equipment).
Hasil penelitian ini adalah kepemilikan konstitusional dan ROE berpengaruh terhadap
luas pengungkapan CSR, sedangkan komposisi dewan komisaris dan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR.
Penelitian Lamia et al (2014) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, Porsi Kepemilikan Saham Publik, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap
Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dalam Laporan Tahunan Perusahaan
Food & Beverage yang Listing di Bursa Efek Indonesia” memiliki empat variabel
independen, antara lain profitabilitas, leverage, porsi kepemilikan saham publik, dan
ukuran dewan komisaris, serta memiliki satu variabel dependen, yaitu pengungkapan
CSR. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, porsi kepemilikan saham
publik, dan ukuran dewan komisaris perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR.
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Penelitian Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) dengan judul “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)” memiliki
tiga variabel independen, antara lain karakteristik perusahaan, ukuran dewan
komisaris, dan struktur kepemilikan, serta memiliki satu variabel dependen
pengungkapan CSR. Penelitian ini juga memiliki variabel bebas, yaitu profitabilitas,
likuiditas,

leverage,

ukuran

perusahaan,

struktur

kepemilikan

institusional,

kepemilikan manajerial, dan struktur kepemilikan asing.Hasil dari penelitian ini
adalah profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris, dan struktur kepemilikan
asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.Sedangkan leverage, ukuran
perusahaan, struktur kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Penelitian Saputro dan Raharja (2014) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas,
Tipe Perusahaan, dan Kepemilikan Manajemen Terhadap Pengungkapan Sosial
Berdasarkan ISO 26000 (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan dan
Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2012)” memiliki tiga variabel
independen, antara lain profitabilitas, tipe perusahaan, kepemilikan manajemen, serta
memiliki variabel dependen pengungkapan sosial.Penelitian ini juga memiliki
variabel bebas, yaitu umur perusahaan.Hasil dari penelitian ini adalah profitabilitas,
tipe perusahaan, dan kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap
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pengungkapan sosial, sedangkan umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan sosial.
Penelitian Mutia et al (2014) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan,
Profitabilitas, dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate
Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia” memiliki tiga variabel independen, antara lain ukuran perusahaa,
profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris, serta memiliki satu variabel dependen,
yaitu pengungkapan CSR. Hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan,
profitabilitas,

dan

ukuran

dewan

komisaris

memiliki

pengaruh

terhadap

pengungkapan CSR.
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu
No
1

Peneliti
Ika Wahyu S.D
dan Prima
Apriwenni
(2012)

Variabel
Dependen
Luas
pengungkapan
CSR

Independen
Mekanisme
GCG, ukuran
perusahaan,
dan
profitabilitas

Hasil Penelitian
Ukuran perusahaan
berpengaruh positif
signifikan terhadap luas
pengungkapan CSR.
Sedangkan mekanisme
GCG dan profitabilitas
berpengaruh negatif

Perbedaan
Dalam penelitian
ini, peneliti tidak
menggunakan
variabel
mekanisme GCG

Sumber : Diolah Oleh Penulis
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Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
2

Wulantika
Oktariani (2013)

Luas
Kepemilikan
pengungkapan publik, ukuran
CSR
dewan
komisaris,
profitabilitas,
dan umur
perusahaan

3

Ari Retna Sari,
Sutrisno, dan
Eko Ganis
Sukoharsono
(2013)

Luas
Kepemilikan
pengungkapan konstitusional,
CSR
komposisi
dewan
komisaris, dan
kinerja
perusahaan

4

Fathia Vivie
Lamia, Zierman,
dan Yunieta
Anisma (2014)

Luas
Profitabilitas,
pengungkapan leverage, porsi
CSR
kepemilikan
saham publik,
dan ukuran
dewan
komisaris

5

Chintya Fadila
Luas
Laksmitaningrum pengungkapan
dan Agus
CSR
Purwanto (2013)

Karakteristik
perusahaan,
ukuran dewan
komisaris, dan
struktur
kepemilikan

Ukuran dewan
komisaris dan
profitablitas
berpengaruh positif
signifikan,
sedangkan umur
perusahaan dan
kepemilikan publik
berpengaruh negatif
Kepemilikan
konstitusional dan
ROE berpengaruh
positif signifikan,
sedangkan
komposisi dewan
komisaris
berpengaruh negatif

Seluruh variabel
independen
berpengaruh positif
signifikan terhadap
pengungkapan CSR

Ukuran dewan
komisaris dan
struktur kepemilikan
berpengaruh positif
signifikan,
sedangkan
karakteristik
perusahaan
berpengaruh negatif

Dalam penelitian
ini, peneliti tidak
menggunakan
variabel umur
perusahaan dan
kepemilikan publik

Dalam penelitian
ini, peneliti tidak
menggunakan
variabel
kepemilikan
konstitusional, dan
pengukuran
kinerja
perusahaan
menggunakan
NPM
Dalam penelitian
ini, peneliti tidak
menggunakan
variabel leverage
dan porsi
kepemilikan
saham publik
Dalam penelitian
ini, peneliti tidak
menggunakan
variabel
karakteristik
perusahaan dan
struktur
kepemilikan

Sumber : Diolah oleh penulis
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Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)
6 Temmy
Deny
Saputro
dan
Raharja
(2014)

Luas
Profitabilitas,
pengungkapan kepemilikan
CSR
manajerial,
dan tipe
perusahan

Kepemilikan manajerial
berpengaruh positif
signifikan, sedangkan
profitabilitas dan tipe
perusahaan berpengaruh
negatif

Dalam penelitian ini,
peneliti tidak
menggunakan
variabel kepemilikan
manajerial dan tipe
perusahaan

7 Evi Mutia,
Zuraida,
dan Devi
Andriani
(2012)

Luas
Ukuran
pengungkapan perusahaan,
CSR
profitabilitas,
dan ukuran
dewan
komisaris

Seluruh variabel
independen berpengaruh
positif signifikan terhadap
pengungkapan CSR

Dalam penelitian ini,
peneliti
menggunakan
sampel perusahaan
manufaktur LQ45
dan alat ukur
profitabilitas
menggunakan NPM

8 Fariati dan
Dr. Waseso
Segoro
(2013)

Luas
Ukuran
pengungkapan perusahaan,
CSR
profitabilitas,
leverage,dan
ukuran dewan
komisaris

Seluruh variabel
independen berpengaruh
positif signifikan terhadap
pengungkapan CSR

Dalam penelitian ini,
peneliti tidak
menggunakan
variabel leverage

Sumber : Diolah Oleh Penulis
2.8 Kerangka Pemikiran
Mutia (2011) menyatakan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau
dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan

dan

menitikberatkan

padakeseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Perusahaan yang besar biasanya akan melakukan tindakan CSR yang besar dan
melaporkannya secara rinci. Hal ini mebuaat perusahaan terhindar dari tekanan publik
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dan dalam jangka panjang akan memperoleh citra yang baik dalam masyarakat
(Fariati dan Segoro, 2013).
Ukuran dewan komisaris perusahaan merupakan wujud kredibilitas perusahan
dalam kinerjanya.Telah dijelaskan dalam landasarn teori tugas dan dewan komisaris,
salah satunya adalah mengawasi manajemen perusahaan dalam menjalankan
perusahaan. Ukuran dan struktur dewan komisaris yang telah ditentukan oleh
peraturan OJK No. 33 POJK/04/2014 dengan salah satu tujuannya adalah agar
perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku di
masyarakat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan dan mengungkapkan
tindakan CSR yang telah dilakukan.
Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu pertimbangan investor untuk
berinvestasi pada suatu perusahaan, karena profitabilitas perusahaan menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Tetapi tidak hanya itu, menurut
Mutia (2011) para pemegang saham membutuhkan informasi sejauh mana perusahaan
dapat menggunakan pendapatan yang dimiliki untuk membiayai kegiatan operasional
perusahaan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Kerangka pemikkiran ini
dapat dilihat pada gambar 2.1
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Gambar 2.1 (kerangka pemikiran)

H1

+

Ukuran perusahaan

-

H2

Ukuran dewan
komisaris

+

Pengungkapan CSR

-

+

H3

Profitabilitas
-

Sumber :Diolah oleh penulis

2.9 Pengembangan Hipotesis
Bagi perusahaan, melakukan kegiatan CSR dan melaporkannya ke dalam
laporan tahunan bukan sebuah kewajiban atas peraturan pemerintah, melainkan
sebuah kebutuhan untuk menarik investor, menjaga loyalitas konsumen, dan
mendapatkan konsumen baru.
2.9.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR
Ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan pihak
eksternal dalam mengambil keputusan untuk mendukung kegiatan perusahaan.
Semakin besar perusahaan, maka informasi mengenai reputasi perusahaan tersebut
lebih mudah didapat. Menurut Mutia et al (2011) perusahaan besar memiliki
kemampuan untuk merekrut karyawan yang ahli, serta adanya tuntutan dari

Indonesia Banking School
Pengaruh Ukuran..., Amalia Lulu Qonita, Ak.-IBS, 2016

40

pemegang saham dan analis, sehingga perusahaan besar memiliki insentif untuk
melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil.
Sedangkan menurut Wahyu dan Apriwenni (2013) Ukuran perusahaan yang lebih
besar tidak akan lepas dari tekanan, dengan aktivitas operasi yang lebih besar dan
memberikan pengaruh besar kepada masyarakat akan membuat pemegang saham
lebih memperhatikan program sosial perusahaan sehingga pengungkapan tanggung
jawab sosialnya akan semakin luas. Wahyu dan Apriwenni (2013), Mutia et al
(2011), serta Fariati dan Segoro (2013) membuktikan bahwa ukuran perusahaan
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.Tetapi masih ada peneliti yang
membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
CSR.Sesuai dengan penjelasan diatas dan hasil penelitian yang tidak konsisten, maka
hipotesis adalah:
Ho : Ukuran perusahaan berpengaruh negatifsignifikan terhadap
pengungkapanCSR
Ha : Ukuran perusahaan berpengaruh positifsignifikan terhadap
pengungkapanCSR
2.9.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan CSR
Besar atau kecilnya ukuran dewan komisaris dapat dilihat dari jumlah anggota
dewan komisaris. Fungsi dewan komisaris adalah mengawasi pihak manajemen
dalam mengelola perusahaan, sehingga dapat mengetahui apakah manajemen
mengelola perusahaan secara benar atau tidak. Sesuai dengan hasil penelitian
Laksmitaningrum (2013) bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif
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terhadap luas pengungkapan CSR. Karena dewan komisaris harus tetap menjaga
reputasi perusahaan atau menaikkan reputasi perusahaan. Dengan luasnya
pengungkapan CSR yang dilaporkan perusahaan, maka secara langsung dapat
meningkatkan reputasi. Hal ini berdampak baik bagi perusahaan karena semakin
banyak pihak eksternal yang ingin ikut berkontribusi dalam kegiatan perusahaan.
Penelitian

yang

dilakukan

oleh

Oktariani

(2013),

Lamia

et

al

(2014),

Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro
(2013) membuktikan adanya pengaruh atas ukuran dewan komisaris terhadap
pengungkapan CSR. Walaupun peneliti lainnya seperti Wahyu dan Apriwenni (2012),
dan Sari et al (2013) memiliki hasil yang negatif atas variabel ini. Maka hipotesis
penelitian ini adalah :
H0 :Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap
Pengungkapan CSR
Ha :Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap
Pengungkapan CSR
2.9.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR
Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki dengan menghasilkan laba yang tinggi.Selain
itu, pihak eksternal juga melihat kinerja perusahaan dalam mengelola profit untuk
kegiatan internal atau eksternal perusahaan. Dengan profit yang tinggi, diharapkan
perusahaan dapat mengalokasikan profit tersebut untuk melakukan kegiatan CSR
untuk memperoleh dampak jangka panjang. Terdapat beberapa peneliti terdahulu
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seperti Oktariani (2013) dan Laksmitaningrum (2013) yang membuktikan bahwa
profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.Walaupun memang
peneliti lain seperti Wahyu dan Apriwenni (2012) memiliki hasil yang negatif atas
variabel ini. Maka sesuai dengan penjelasan sebelumnya, hipotesis penelitian ini
adalah :
H0: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR
Ha : Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat
pada indeks LQ45 periode 2010-2014. Metode yang digunakan untuk menentukan
sample adalah metode purposive sampling agar mendapatkan sample perusahaan
sesuai dengan kriteria yang yg diinginkan. Adapun kriteria perusahaan yang
digunakan adalah perusahaan menufaktur yang tercatat pada indeks LQ45 periode
2010-2014.
3.2 Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode
purposive sampling atau dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria penilaian
dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45 secara
berturut-turut periode 2010 – 2014.
2. Perusahaan telah mempublikasikan laporan tahunan yang telah di audit
periode 2010 – 2014.
3. Perusahaan memiliki semua data yang diperlukan secara lengkap selama
berlangsungnya penelitian.
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3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian
Penelitian ini merupakan tipe penelitian kuantitatif.Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah tersedia pada suatu
sumber yang akurat. Data tersebut merupakan laporan tahunan masing-masing
perusahaan-perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang tercatat pada indeks
LQ45 periode 2010-2014 dan telah terpilih sebagai sampel penelitian. Data ini
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory dengan alamat Gedung Bursa
Efek Indonesia, lantai 1 tower 2, jalan Jendral Sudirman Kavling 52 -53 Jakarta
12190, serta situs resmi di http://www.idx.co.id.
3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:
1. Penelitian kepustakaan (Library Reasearch)
Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan teori-teori sebagai landasan
teori penelitian yang diperoleh melalui buku bacaan, jurnal, skripsi terdahulu,
literature, serta regulasi yang terkait dengan penelitian, sehingga dapat
membantu peneliti dalam proses penelitian.
2. Metode dokumentasi
Penelitian ini dilakukan dengan cara mencatat dan mengunduh data-data
sekunder yang relevan. Data-data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa
Efek Indonesia periode 2010 – 2014.
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3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Untuk mencapai tujuan penelitian, variabel-variabel yang digunakan adalah
sebagai berikut :
3.5.1 Variabel Dependen
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate
Social Responsibility. Check list dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan yang mencakup tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi,
kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan
masyarakat dan umum. Sesuai dengan pernyataan Hannifa et al (2005) dalam Mutia
(2011) pendekatan untuk menghitungnya menggunakan metode scoring yaitu setiap
komponen CSR dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan dan diberi
nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya penilaian dari setiap komponen
dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus
perhitungan CSR menurut peneliti terdahulu seperti Wahyu dan Apriwenni (2012),
Oktariani (2013), Sari et al (2013), Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan
Purwanto (2013), Saputro dan Raharja (2014), Mutia et al (2011), serta Fariati dan
Segoro (2013) adalah :

CSRIj =

Σ𝑋𝑖𝑗
𝑛𝑗

Keterangan :
1. CSRIj
2. nj
3. Ʃ Xij

= Corporate Social Responsibility Index perusahaan
= Jumlah komponen untuk perusahaan j
= Total seluruh penilaian komponen
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3.5.2Variabel Independen
Terdapat beberapa variabel independen dari penelitian ini, yaitu ukuran
perusahaan yang sesuai dengan penelitian Wahyu dan Apriwenni (2013),
Lakmistaningrum dan Purwanto (2013), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro
(2013)diukur dengan rumus “SIZE = Ln Total Aktiva”,
Ukuran dewan komisaris menurut Wahyu dan Apriwenni (2012), Oktariani
(2013), Sari et al (2013), Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013),
Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro (2011) diukur dengan melihat banyaknya
jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan.
Menurut Subramanyam dan Wild (2010), terdapat 11 cara dalam mengukur
profitabilitas. Peneliti terdahulu memakai rumus yang berbeda-beda, tetapi yang akan
dipakai dalam penelitian ini adalah rumus NPM karena NPM menggambarkan nilai
presentase real pada profit margin perusahaan. Sehingga peneliti ingin meneliti NPM
dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap pengungkapan CSR dengan rumus :
Net Profit Margin =

Laba bersih
Penjualan

3.5.3 Operasional Variabel
Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai
berikut:
a) Pengungkapan CSR
Perhitungan pengungkapan CSR dengan memberi score pada setiap komponen
CSR yang diungkapkan perusahaan lalu dijumlahkan. Score dari penjumlahan
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komponen CSR dibagi dengan total pengungkapan CSR berdasarkan ketentuan
GRI. Metode penelitian ini dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya
seperti Wahyu dan Apriwenni (2012), Oktariani (2013), Sari et al (2013),
Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Saputro dan
Rahajra (2014), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro (2013).
Perhitungan ini dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut:

CSRIj =

𝚺𝐗 𝐢𝐣
𝐧𝐣

Keterangan :
4. CSRIj
5. nj
6. Ʃ Xij

= Corporate Social Responsibility Index perusahaan
= Jumlah item untuk perusahaan j
= 1 = jika item I diungkapkan, 0 = jika tidak diungkapkan, lalu
Dijumlahkan

b) Ukuran Perusahaan
Penilaian besar kecilnya sebuah perusahaan dapat dinilai berdasarkan nilai
aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar nilai aset perusahaan maka
akan semakin besar ukuran perusahaan. Hal ini dikatakan oleh beberapa
peneliti terdahulu seperti Wahyu dan Apriwenni (2013), Lakmistaningrum
dan Purwanto (2013), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro (2013).
Dalam menghitung besarnya nilai aset perusahaan dapat digunakan rumus:
SIZE = Ln(Total Aktiva)
c) Ukuran dewan komisaris
Dewan komisaris merupakan tingkatan tertinggi dalam GCG. Terdapat dua
jenis dewan komisaris, yaitu dewan komisaris perusahaan dan dewan
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komisaris independen. Dengan adanya dewan komisaris yang ada dalam
perusahaan, diharapkan perusahaan dapat meraih tujuan dan dapat memenuhi
kewajiban perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, tak terkecuali
masyarakat. Agar dewan komisaris dapat bekerja secara maksimal, tentu
dibutuhkan beberapa orang untuk menjadi anggota dewan komisaris. Dalam
menghitung ukuran dewan komisaris, perhitungannya dapat diukur dengan
menjumlahkan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan. Metode ini
dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu Oktariani (2013), Sari et al
(2013), Lamia et al (2014), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Mutia et
al (2011), serta Fariati dan Segoro (2013).
d) Profitabilitas
Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mengelola sumber daya yang dimiliki agar mendapatkan profit yang
maksimal. Profit yang tinggi juga sangat dilihat oleh para pemangku
kepentingan perusahaan dalam melihat perkembangan yang dialami
perusahaan.

Dalam

menentukan

proitabilitas

perusahaan,

peneliti

menggunakan metode analisis rasio profitabilitas dengan menentukan net
profit margin perusahaan. Metode yang sama juga dilakukan oleh peneliti
terdahulu seperti Wahyu dan Apriwenni (2012). Rumus net profit margin
menurut Subramanyam dan Wild (2010) adalah :
Net Profit Margin =

Laba bersih
Penjualan
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Tabel 3.1
Operasional Variabel
No

Definisi
Variabel
Dependen
1 Pengungkapan Pengungkapan CSR merupakan
CSR (CSR)
bentuk laporan yang dibuat oleh

Indikator

CSRIj =

perusahaan dalam rangka
menyampaikan dampak sosial dan
lingkungan atas kegiatan perusahaan
kepada masyarakat tertentu (yang
berada di lingkungan perusahaan) dan
masyarakat luas, dimana perusahaan
telah melakukan bertanggung jawab
atas dampak tersebut.

Independen
2 Ukuran
perusahaan
(SIZE)

Ket.

Σ𝑋𝑖𝑗

Rasio

𝑛𝑗

Penilaian dalam menentukan besar at
au kecilnya perusahaan

LN(Total Aset)

3 Ukuran dewan
komisaris
(DK)

Variabel yang menunjukkan seluruh
anggota dewan komisaris

Ʃ Dewan Komisaris

Rasio

4 Profitabilitas
(NPM)

Merupakan salah satu analisis rasio yang
digunakan untuk menilai
keberlangsungan perusahaan dengan
menilai margin laba aktivitas operasi

Laba bersih

Rasio

NPM =

Penjualan

Sumber : Diolah oleh penulis
3.6 Metode Penelitan
3.6.1 Regresi Data Panel
Data panel merupakan gabungan antara data cross section dan time series.
Menurut Jaya & Sunengsih (2009) dalam Pangestika (2015), analisis regresi data
panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk mengamati
hubungan antara satu variabel terikat (dependent variable) dengan satu atau lebih
variabel bebas (independent variable). Dilanjutkan menurut Nachrowi dan Usman
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(2006) terdapat tiga macam model, yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect
Model (FEM), dan Random Effect Model (MER), yaitu:
a. Pooled Least Square (PLS)
Untuk menguji pada model ini, kita harus menggabungkan dua data, antara data
cross section dan data time series. Kemudian data ini digabungkan dan diperlakukan
sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan
metode OLS.
b. Fixed Effect Model (Model Efek Tetap)
Adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model
memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Atau dengan kata lain, intercept
ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu.
c. Random Effect Model (Model Efek Random)
Pada model efek random, perbedaan antar individu dan antar waktu diakomodasi
lewat error.Teknik juga memperhitungkan bahwa error mungkin berkolerasi
sepanjang time series dan cross section.
Dalam Winarno (2011) terdapat 2 langkah untuk menguji data panel, yaitu:
1. Chow Test
Uji ini digunakan untuk melihat kesamaan koefisien (Ghozali, 2013). Hipotesis
menurut Widarjono (2009):
Ho = Menggunakan model common effect
Ha = Menggunakan model fixed effect
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Kriteria pengujian adalah Ho diterima apabila pengungkapan CSR pada cross
section Chi Square > 0.05 dan Ha diterima apabila pengungkapan CSR pada cross
section Chi Square <0.05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak maka model fixed
effect lebih baik dari pada common effect.
2. Uji Hausman
Menurut Widarjono (2009) menyatakan uji hausman dilakukan untuk mengetahui
perubahan struktural dalam pendekatan jenis apa model regresi peneliti. Hipotesis
menurut Widarjono (2009):
Ho = Menggunakan model random effect
Ha = Menggunakan model fixed effect
Kriterianya adalah Ho diterima apabila pengungkapan CSR pada cross section
random > 0.05 dan Ha diterima apabila nilai pengungkapan CSR pada cross section
random < 0.05. Maka kesimpulannya adalah jika Ho ditolak, maka model fixed effect
lebih baik dari random effect dan sebaliknya.
3.6.2 Statistik Deskriptif
Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang menurut Ghozali (2013)
yaitu memberikan gambaran suatu variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean),
standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.Dilanjutkan Winarno (2011)
stattistik deskriptif juga melihat nilai median, skewness, dan kurtosis.
Pengertian statistik deskriptif menurut Winarno (2011) adalah :
a. Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai data yang bersangkutan.
Sedangkan
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b. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat
penyebaran data atas nilai rata-rata. Serta nilai
c. Nilai minimal digunakan untuk mengetahui nilai terkecil dari data sampel,
dan nilai maksimal digunakan untuk mengetahui nilai terbesar dari data
sampel.
d. Nilai median merupakan nilai tengah yang telah diurutkan dari nilai terkecil
hingga terbesar.
e. Skewness adalah ukuran untuk menggambarkan asimetri distribusi data
disekitar mean.
f. Kurtosis adalah ukuran untuk menggambarkan ketinggian suatu distribusi
3.6.3 Uji Asumsi Klasik
Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2013) pengujian dilakukan dengan uji
asumsi klasik, yaitu dengan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji
heterokedastisitas.
3.6.3.1 Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Djuitaningsih dan Marsyah (2012) bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Menurut Gujarati (2007) dalam menguji normalitas dengan Eviews
menggunakan cara histogram dan uji Jarque – Bera (JB). Hipotesis yang akan diuji
sebagai berikut (Gujarati, 2007):
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Ho diterima bila probabilitas pada hasil pengujian ≥ 0.05 ( residual data
terdistribusi normal)



Ha diterima bila probabilitas pada hasil pengujian < 0.05 (residual data
tidak terdistribusi normal)

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah variabel independen
memiliki korelasi (Ghozali, 2013).Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel
yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur
multikolinearitas (Gujarati, 2007).
3.6.3.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah modelregresi linier ada
kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1
(sebelumnya) (Hermawan dan Ma’fulah, 2014). Uji autokorelasi ini menggunakan
metode Durbin Watson (DW) dengan membandingkan angka DW hasil perhitungan
dengan tabel DW.Syarat untuk lulus uji DW adalah dU < DW < (4 – dU).
3.6.3.4 Uji Heterokedastisitas
Sesuai pernyataan Ghozali (2013) uji heterokedastisitas digunakan untuk
menguji apakah dalam model regresi terdapat perbedaan varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain. Pengamatan residual satu dengan yang lainnya tetap
disebut dengan homoskedastisitas dan sebaliknya jika pengamatan satu dengan
pengamatan

lainnya

tidak

tetap

disebut

dengan

heterokedastisitas.

Untuk
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menganalisis uji heterokedastisitas salah satu caranya menggunakan scatter plot.
Tetapi menurut Ghozali (2013) analisis menggunakan grafik plot memilki kelemahan
karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting, semakin sedikit jumlah
pengamatan, semakin sulit mengintepretasikan grafik plot. Sehingga metode lain
yang digunakan adalah uji park dan melihat nilai signifikansi lebih dari 0.05
(Ghozali, 2013).


Ho diterima jika probabilitas signifikan > 0.05



Ha diterima jika probabilitas signifikan < 0.05

3.7 Teknik Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga teknik yaitu uji parsial (uji t), uji
koefisien determinasi, dan uji statistik F. Berikut penjelasan mengenai teknik
pengujian hipotesis:
3.7.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh
signifikan antara variabel dependen dan variabel independen (Utami, 2011). Tingkat
signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini adalah α = 0.05 atau CI (Confident
Interval) = 0.95. Sehingga kesimpulan yang diperoleh yaitu :


H0 diterima jika p-value >0.05



Ha ditolak jika p-value > 0.05
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3.7.2 Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi (R2) menurut Ghozali (2013) digunakan untuk
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel
independen. Ghozali (2013) juga menambahkan bahwa nilai koefisien determinasi
yang semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen dapat memberikan
hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel
dependen. Penelitian ini mengukur koefisien determinasi dengan melihat nilai
adjusted R2 karena variabel independen penelitian ini lebih dari satu.
3.7.3 Uji Statistik F
Uji statistik F merupakan uji signifikansi pengarh variabel independen dan
dependen secara keseluruhan (Ghozali, 2013). Syarat lolos uji statistik F adalah nilai
F hitung harus lebih besar dari 4 pada tingkat signifikansi 0.05 (Ghozali, 2013).


Ho diterima jika F hitung < 4 dan signifikansi > 0.05



Ha ditolak jika F hitung< 4 dan signifikansi > 0.05
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BAB IV
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Populasi dan Sampel
Kriteria pengambilan sampel dalam pengujian ini telah dijelaskan pada bab
III, yaitu semua perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur
yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45 periode 2010-2014, perusahaan sampel
tidak mengalami delisting pada periode sampel yang ditentukan, tersedia laporan
tahunan secara lengkap dan berkaitan dengan variable yang diteliti dalam situs
www.idx.co.id atau pada situs masing-masing perusahaan. Sampel perusahaan yang
diperoleh untuk penelitian ini terdapat 6 (enam) perusahaan. Peneliti menggunakan
metode penggabungan data selama pengamatan 5 (lima) tahun dan diperoleh
sebanyak 6 x 5 periode atau sebanyak 30 data pengamatan. Selanjutnya sejumlah data
tersebut digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Perincian
pengambilan sampel penelitian adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1
Perincian Pengambilan Sampel
Perusahaan terdaftar pada LQ45
Kategori perusahaan manufaktur
Perusahaan manufaktur yang bertahan
di indeks LQ45 periode 2010-2014
Yang termasuk dalam kategori sampel
Sumber : Data diolah penulis

2010 2011 2012 2013 2014
45
45
45
45
45
9
11
10
11
10
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
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Sampel 6 perusahan yang terdapat dalam indeks LQ45 kategori perusahaan
manufaktur adalah perusahaan sebagai berikut:
Tabel 4.2
Sampel Perusahaan Terpilih
No
Nama perusahaan
1
PT. Astra International Tbk
2
PT. Gudang Garam Tbk
3
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
4
PT. Kalbe Farma Tbk
5
PT. Semen Gresik Tbk
6
PT. Unilever Tbk
Sumber : Data diolah penulis

Kode
ASII
GGRM
INDF
KLBF
SMGR
UNVR

4.2 Statistik Deskriptif
Hasil Perhitungan Deskriptif untuk CSR, size, profit, dan ukuran dewan
komisaris (DK) semua perusahaan selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2014
di sajikan dalam tabel berikut :
Tabel 4.3
Statistik Deskriptif
CSR
SIZE
DK
NPM
Mean
0.448667 25.3506
6.5 0.142667
Median
0.555 24.61492
6
0.12
Maximum
0.73 30.15073
11
0.31
Minimum
0.04 22.88673
1
0.04
Std. Dev.
0.211509 2.236433 2.649008 0.075335
Skewness
-0.69123 1.237068 0.328294 1.087604
Kurtosis
2.164688 3.255525 2.37312 3.176257
Observations
30
30
30
30
Sumber :Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
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Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada table 4.3, didapatkan informasi sebagai
berikut :
a) Pengungkapan CSR
Pengungkapan CSR diukur berdasarkan metodescoring data dengan
menjumlahkan seluruh komponenCSR perusahaan yang diungkapkan dibagi
dengan total komponen pengungkapan yang ada dari tahun 2010 sampai
dengan tahun 2014. Berdasarkan table 4.3 nilai rata-rata perusahaan sampel
yang mengungkapkan CSR sebesar 0.448667. Standar deviasi variable CSR
ini sebesar0.211509 artinya data dalam variabel terdistribusi dengan baik
karena nilai standar deviasilebih kecil dari nilai mean, hal ini mengindikasikan
bahwa data bersifat homogen. Data yang homogen menandakan penyebaran
data yang tidak jauh berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan
setiap data sampel pada variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median atau
nilai tengah pada sampel adalah 0.555.Nilai CSR terendah (minimum) yang
diungkapkan perusahaan adalah sebesar 0.04 yaitu pada perusahaan PT.
Gudang Garam Tbk tahun 2010. Sedangkan nilai CSR tertinggi (maksimal)
yang diungkapkan oleh perusahaan adalah sebesar 0.73 pada perusahaan PT.
Semen Gresik Tbk tahun 2014. Nilai skewness adalah -0.69123 yang artinya
negatif skewness menunjukkan distribusi datanya memiliki ekor panjang di
sisi kiri.
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b) Size (Ukuran Perusahaan)
Variable ukuran perusahaan ini ditentukan berdasarkan nilai total asset yang
dimiliki perusahaan sampel pada periode 2010 – 2014. Berdasarkan tabel 4.3
diketahui bahwa perusahaan memiliki nilai rata-rata 25.3506. Simpangan
baku dari variabel ini adalah 2.23643 yang artinya perusahaan memiliki
ukuran perusahaan yang menyimpang sebesar 2.23643 dari nilai rata-rata.
Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar deviasi pada variabel ini
menunjukkan data terdistribusi dengan baik pada variabel size, hal ini
mengindikasikan bahwa data homogen.Data yang homogen menandakan
penyebaran data yang tidak jauh berada pada nilai mean dan terdapat
kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini memiliki kesamaan. Nilai
median atau nilai tengah pada sampel variabel size adalah 24.61492.
Perusahaan sampel memiliki nilai terendah sebesar 22.88673 pada PT.
Unilever Tbk tahun 2010.Sedangkan sampel memiliki nilai tertinggi sebesar
30.15073 pada PT. Kalbe Farma Tbk tahun 2014. Nilai skewness sebesar
1.237068, positif skewness menunjukkan distribusi data memiliki ekor
panjang di sisi kanan.
c) Ukuran Dewan Komisaris (DK)
Variabel ukuran dewan komisaris ditentukan berdasarkan total keseluruhan
anggota dewan komisaris pada perusahaan sampel periode 2010 – 2014. Nilai
rata-rata dari variabel ini adalah 6.5. Simpangan baku pada variabel ini adalah
2.649008 yang artinya perusahaan memiliki penyimpangan ukuran dewan
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komisaris sebesar 2.649008. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar
deviasi pada variabel ini menunjukkan data terdistribusi dengan baik pada
variabel ukuran dewan komisaris, hal ini mengindikasikan bahwa data
homogen.Data yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh
berada pada nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada
variabel ini memiliki kesamaan. Nilai median atau nilai median pada sampel
sebesar 6.Nilai terendah variabel ini adalah 1 pada PT. Gudang Garam Tbk
tahun 2014.Sedangkan nilai tertinggi yang dimiliki variabel ini adalah 11 pada
PT. Astra International Tbk tahun 2010 – 2012 dan tahun 2014. Nilai
skewness sebesar 0.328294, positif skewness menunjukkan distribusi data
memiliki ekor panjang di sisi kanan
d) Profitabilitas (NPM)
Variabel profitabilitas ini ditentukan dengan NPM

yang dimiliki oleh

perusahaan sampel periode 2010 – 2014. Berdasarkan tabel 4.3 diketahui
bahwa perusahaan memiliki nilai rata-rata 0.1463. Simpangan baku dari
variabel ini adalah 0.07708 yang artinya perusahaa sampel memiliki NPM
menyimpang sebesar 0.07708. Nilai mean yang lebih besar dari nilai standar
deviasi pada variabel ini menunjukkan data yang baik pada variabel
profitabilitas, hal ini mengindikasikan bahwa data bersifat homogen. Data
yang homogen menandakan penyebaran data yang tidak jauh berada pada
nilai mean dan terdapat kecenderungan setiap data sampel pada variabel ini
memiliki kesamaan. Nilai median atau nilai tengah pada sampel sebesar
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0.12.Perusahaan sampel memiliki nilai terendah sebesar 0.04 pada PT.
Indofood Sukses Makmut Tbk tahun 2013. Sedangkan nilai tertinggi variabel
ini adalah 0.31 pada PT. Semen Gresik Tbk. Nilai skewness sebesar 1.087604,
positif skewness menunjukkan distribusi data memiliki ekor panjang di sisi
kanan.
4.3 Uji Asumsi Klasik
4.3.1 Uji Normalitas
Gambar Histogram 4.1
Hasil Uji Normalitas
6

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 30

5

4

3

2

1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.77e-17
-0.005649
0.113102
-0.119517
0.051577
-0.012486
2.629417

Jarque-Bera
Probability

0.172445
0.917390

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Berdasarkan gambar 4.1 nilai probabilitas sebesar 0.917390 lebih besar dari
0.05. Menurut hipotesis Gujarati (2007) nilai probabilitas harus lebih besar dari 0.05,
berdasarkan hasil regresi ini, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal
dan tidak ada masalah normalitas pada penelitian ini.
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4.3.2Uji Multikolinieritas
Tabel 4.4
Hasil Uji Multikonilieritas
SIZE
DK
NPM
SIZE 1.000000 0.174287 -0.31318
DK
0.174287 1.000000 -0.1918
NPM -0.31318
-0.1918
1.000000
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Syarat untuk menguji multikolinieritas ini adalah dengan melihat koefisien
korelasi.Apabila koefisien korelasi antar variabel kurang dari 0.85. Berdasarkan tabel 4.4
hubungan variabel independen antar variabel size adalah 1.000000, antar variabel size dan
DK adalah 0.174287, antar variabel size dan NPM adalah -0.31318, antar variabel DK adalah
1.000000, antar variabel DK dan NPM adalah -0.1918, serta antar variabel NPM adalah
1.000000. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat disimpulkan bahwa antar variabel tidak ada
unsur multikolinieritas, karena hasil output tidak ada yang lebih dari 0.85 (sesuai syarat uji).

4.3.3 Uji Heteroskesdastisitas
Tabel 4.5
Hasil Uji Park
Heteroskedasticity Park Test
Dependen Variabel : Log(Resid2)
Variable
Coefficient
Std. Error
SIZE
-0.20408
0.159954
DK
-0.08703
0.130674
NPM
2.015524
4.764236
C
-1.47284
4.319345

Prob.
0.2133
0.5113
0.6757
0.7359

Sumber :Eviews 7 , data sekunder diolah oleh penulis

Syarat untuk lolos uji heteroskedastisitas adalah nilai signifikansi harus lebih
dari 0.05. Berdasarkan tabel 4.5 hasil ouput pada masing-masing variabel independen
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yaitu, variabel size sebesar 0.2133> 0.05, DK (ukuran dewan komisaris) sebesar
0.5113 > 0.05 dan NPM sebesar 0.6757> 0.05, yang artinya dapat dikatakan bahwa
model regresi tidak terdapat heterokedastisitas (homokedastisitas).
4.3.4 Uji Autokolerasi
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
Durbin Watson Statistic
DW – Stat
2.054063
Sumber: Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.6 diketahui nilai DW adalah 2.054063.
Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan tingkat signifikansi 5%, jumlah
sampel 30 (n), dan jumlah variabel independen adalah 3 (k = 3). Diketahui
berdasarkan tabel DW (sig = 5%), nilai dU adalah 1.65. Dikarenakan nilai dU lebih
kecil dari nilai DW, serta kurang dari 2.31 (4 – 1.65). Jika dijabarkan sesuai syarat
lulus uji autokolerasi adalah:
Syarat lulus uji autokolerasi = dU < DW < (4 – dU)
Hasil uji autokorelasi = 1.65 <2.054063< 2.31
Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan tidak terdapat
masalah autokorelasi.
4.4 Penentuan Regresi Data Panel
Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, fixed
effect, atau random effect dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman.
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4.4.1 Uji Chow
Hasil uji chow pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect sebagai berikut:
Tabel 4.7
Hasil Uji Chow
Persamaan
Effects Test
Statistic
d.f.
Prob.
Cross-section F
31.412157
(5,21) 0.0000
Cross-section Chi-square
64.128076
5 0.0000
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diketahui nilai Chi Square hasil regresi
persamaan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat
signifikansi sebesar 0.05. Dengan demikian Ha diterima, sehingga dapat dikatakan
bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect
dan dilanjutkan ke uji Hausman.
4.4.2 Uji Hausman
Tabel 4.8
Hasil Uji Hausman
Persamaan
Test Summary
Statistic
d.f.
Cross-section random
55.19643
3
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis

Prob.
0.0000

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil
regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil
dari tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian Ha diterima, sehingga dikatakan
bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect.
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4.5. Analisis Regresi Data Panel
Analisis hasil dari model fixed effect menggunakan data sebagaiberikut:
Tabel 4.9
Hasil Regresi Data Panel
Variable
Coefficient
Std. Error
Prob.
SIZE
0.404419
0.059473
0.0000
DK
0.011811
0.019546
0.5521
NPM
1.454041
1.363262
0.2983
C
-10.0878
1.64575
0.0000
R-squared
0.940537
Adjusted R-squared
0.917884
F-statistic
41.51984
Prob(F-statistic)
0.000000
Durbin-Watson stat
2.054063
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Dari hasil regresi di atas, didapatkan persamaan regresi linier data panel
sebagai berikut :
CSR = -10.0878 + 0.404419 SIZE + 0.011811 DK + 1.454041 NPM
Interpretasi persamaan diatas adalah sebagai berikut :
a. Apabila size (ukuran perusahaan), ukuran dewan komisaris (DK), dan
profitabilitas (NPM) diasumsikan konstan, maka pengungkapan CSR adalah
sebesar -10.0878. Nilai konstanta negatif menyatakan bahwa dengan
mengasumsikan variabel size, DK, dan NPM ditiadakan, maka pengungkapan
CSR cenderung menurun.
b. Koefisien regresi untuk size adalah 0.404419. Hasil regresi yang positif
menunjukkan hubungan yang positif, sehinggauntuk setiap penambahan satu
nilai size, maka besarnyapengungkapan CSR akan mengalami penambahan
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sebesar 0.404419 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain
adalah konstan.
c. Koefisien regresi untuk DK adalah 0.011811. Hasil regresi yang positif
menunjukkan hubungan yang positif, sehingga untuk setiap penambahan satu
orang DK, maka pengungkapan CSR akan mengalami penambahan sebesar
0.011811 dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
d. Koefisien regresi untuk NPM adalah 1.454041. Hasil regresi yang positif
menunjukkan hubungan yang positif, sehingga untuk setiap penambahan satu
nilai NPM, maka besarnya pengungkapan CSR akan mengalami penambahan
sebesar 1.454041 sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah
konstan.
4.6 Uji Hipotesis
4.6.1 Uji Parsial (Uji t)
Tabel 4.10
Hasil Uji Parsial (Uji t)
Variable
Coefficient
t-Statistic
Prob.
SIZE
0.404419
6.800066
0.0000
DK
0.011811
0.604266
0.5521
NPM
1.454041
1.066589
0.2983
C
-10.0878
-6.12961
0.0000
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki
pengaruh terhadap variabel dependen. Kesimpulan dapat dilihat sebagai berikut :
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a) Berdasarkan hasil regresi pada tabel 4.10,nilai koefisien size (ukuran
perusahaan), memiliki hasil positif sebesar sebesar 0.404419 dan nilai
probabilitasnya sebesar 0.0000 atau kurang dari nilai signifikansi 0.05.
Sehingga dapat dikatan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR pada periode 2010-2014.
b) Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien ukuran dewan komisaris memiliki hasil
positif sebesar 0.011811 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.5521 atau lebih
besar dari nilai signifikansi sebesar 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran
dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR selama
periode 2010-2014.
c) Berdasarkan tabel 4.10, nilai koefisien profitabilitas (NPM) memiliki hasil
positif sebesar 1.454041 dan nilai probabilitasnya sebesar 0.2983 atau lebih
besar dari nilai signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas
(NPM) berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR selama periode
2010-2014.
4.6.2 Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi
Adjusted R-squared
0.917884
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Berdasarkan hasil output pada tabel 4.11 dapat diketahui bahwa besarnya
adjusted R2 adalah 0.917884, yang artinya adalah 91.78% varibel pengungkapan CSR
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dapat dijelaskan berdasarkan tiga variabel independen, yaitu ukuran perusahaan,
ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas. Sedangkan sisanya (100% - 91.78% =
8.22%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya diluar model analisis.
4.6.3 Uji Statistik F
Tabel 4.12
Hasil Uji Statistik F
F Statistic

F-statistic
41.51984
Prob(F-statistic)
0.0000
Sumber : Eviews 7, data sekunder diolah oleh penulis
Berdasarkan tabel 4.12 dapat kita ketahui bahwa nilai F pada outputsebesar
41.51984 lebih besar dari 4, serta tingkat signifikansi pada output sebesar 0.000
(kurang dari 0.05). Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima atau dapat dikatakan
bahwa ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
4.7 Analisis dan Pembahasan
4.7.1 Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan CSR
Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur indeks
LQ45 periode 2010 – 2014 menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi yang telah
dilakukan, variabel independen yaitu ukuran perusahaan mendapatkan hasil
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.Hasil ini dilihat berdasarkan tabel
4.10, pada hasilkoefisienadalah positif sebesar 0.404419, serta nilai probabilitas
sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 0.05.Hal ini membuktikan
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bahwa size dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk menilai apakah perusahaan
membuat laporan tahunan secara rinci atau tidak, terutama pada bagian
pengungkapan CSR. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan, maka
perusahaan akan melaporkan tindakan CSR lebih rinci.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu
dan Apriwenni (2013), Mutia et al (2011), serta Fariati dan Segoro (2013) dengan
variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah variabel size dengan hasil penelitian
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
4.7.2 Analisis Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan
CSR
Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur indeks
LQ45 periode 2010 – 2014 menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi yang telah
dilakukan pada variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris mendapatkan hasil
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.Hasil ini dilihat berdasarkan tabel
4.10, hasil koefisien adalah positif sebesar 0.011811, serta nilai probabilitas sebesar
0.5521 atau lebih besar dari nilai signifikansi 0.05.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan
Apriwenni (2012) dan Sari et al (2013) dengan variabel yang terkait dengan
penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, dengan hasil penelitian deqan
komisaris berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.
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4.7.3 Analisis Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan CSR
Hasil regresi pada persamaan dengan sampel perusahaan manufaktur indeks
LQ45 periode 2010 – 2014 menunjukkan bahwa dari hasil uji regresi yang telah
dilakukan dengan variabel independen yaitu profitabilitas (NPM) mendapatkan hasil
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.Hasil ini dilihat berdasarkan tabel
4.10 pada nilai koefisien yang positif sebesar 1.454041.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu dan
Apriwenni (2012), serta Saputro dan Raharja (2014) dengan variabel yang terkait
dengan penelitian ini adalah variabel profitabilitas, dengan hasil penelitian
profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR
4.8 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh ukuran
perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45 dan secara
berturut-turut bertahan pada periode 2010 -2014, terdapat beberapa hal yang bisa
dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial,
dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaberdasarkan uji hipotesis yang
dilakukan, hasil regresi untuk variabel size menunjukkan pengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin
lengkap isi laporan tahunan, terutama pada bagian pengungkapan CSR. Hal ini
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mengimplikasikan bahwa laporan tahunan yang disusun oleh perusahaan sudah
maksimal.Sehingga size masih dapat dijadikan salah satu tolak ukur dalam menilai
kelengkapan laporan tahunan perusahaan, terutama pada kategori CSR. Perusahaanperusahaan besar telah sadar bahwa pelaporan pengungkapan CSR oleh perusahaan
bukan hanya alasan strategis, tetapi hal ini memang menjadi kewajiban perusahaan
dalam menunjukkan sikap tanggung jawab atas berbagai eksternalitas negatif yang
dirasakan oleh banyak pihak. Selain itu, perusahaan besar juga perlu menjaga nama
baik dan eksistensi perusahaan, sehingga perusahaan melakukan dan melaporkan
kegiatan CSR.
Variabel ukuran dewan komisaris pada penelitian ini memiliki hasil
berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah dewan komisaris
pada sebuah perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan akan menyajikan laporan
tahunan secara lengkap dan rinci, terutama pada bagian pengungkapan CSR. Hal ini
bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti, kurangnya kompetensi dewan komisaris,
julmah dewan komisaris yang tidak sesuai dengan aturan, atau dewan komisaris
memiliki self interest. Sehingga hal ini harus dievaluasi untuk mengetahui kelemahan
dewan komisaris pada perusahaan tersebut
Dalam pengaruh profitabilitas (NPM) terhadap pengungkapan CSR memiliki
hasil yang sama dengan ukuran dewan komisaris, yaitu berpengaruh negatif. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan belum sadar akan besarnya eksternalitas negatif
yang dihasilkan, sehingga dana profit yang dihasilkan perusahaan hanya sebagian
kecil yang dialokasikan untuk kegiatan non profit seperti melakukan tindakan
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CSRatau dengan kata laina dana yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan CSR
tidak sebanding dengan keuntungan perusahaan yang diperoleh, serta kerugian yang
dirasakan oleh pihak-pihak yang merasakan langsung dampak negatif atas kegiatas
produksi perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh variabel
ukuran perusahaa, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas terhadap pengungkapan
CSR pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan indeks LQ45 secara
berturut-turut selama 5 tahun pada periode 2010-2014. Berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti
mendapatkan kesimpulan dengan rincian sebagai berikut :
1. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total aset
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
2. Variabel ukuran dewan komisaris yang diukur dengan melihat total
keseluruhan dewan komisaris pada perusahaan memiliki pengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR.
3. Variabel profitabilitas yang diukur dengan melihat NPM perusahaan memiliki
pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
4. Secara simultan (keseluruhan) dapat dikatakan bahwa seluruh variabel
independen yaitu ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris dan
profitabilitas secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabel dependen.

73
Pengaruh Ukuran..., Amalia Lulu Qonita, Ak.-IBS, 2016

Indonesia Banking School

74

5.2 Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan
penelitian dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel
independen lain selain variabel independen pada penelitian ini, misalnya
dewan direksi atau komite audit.
2. Sampel yang digunakan penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI dengan indek LQ45 periode 2010-2014, sehingga
sampel yang digunakan tidak banyak. Diharapkan penelitian selanjutnya
dapat meneliti sampel perusahaan manufaktur secara keseluruhan atau
perusahaan bidang lain dengan sampel yang lebih beragam dan jumlah
sampel yang lebih banyak.
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LAMPIRAN 1

1. HASIL SCORING DATA
KODE
PERUSAHAAN
ASII
GGRM
INDF
KLBF
SMGR
UNVR

2. HASIL

PEMBAGIAN

TOTAL SCORE
2010 2011 2012 2013 2014
22
34
47
48
49
3
5
7
8
8
18
27
45
45
47
27
37
43
44
44
46
50
54
55
57
22
28
43
44
44

SCORE

DENGAN

TOTAL

PENILIAIAN CSR
Pengungkapan Corporate Social Responsibility
ASII
GGRM
INDF
KLBF
SMGR
UNVR

2010
28%
4%
23%
35%
59%
28%

2011
44%
6%
35%
47%
64%
36%

2012
60%
9%
58%
55%
69%
55%

2013
62%
10%
58%
56%
71%
56%

2014
63%
10%
60%
56%
73%
56%

3. HASIL PERHITUNGAN LN(TOTAL ASET)

ASII
GGRM
INDF
KLBF
SMGR
UNVR

2010
25.21
24.15
24.42
29.58
23.47
22.89

TOTAL ASSET
2011 2012
25.76 25.93
24.39 24.45
24.58 24.81
29.74 29.87
23.70 24.00
23.07 23.21

2013
26.09
24.65
25.08
30.06
24.15
23.31
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2014
26.19
24.79
25.18
30.15
24.26
23.38

KOMPONEN

4. NILAI PROFITABILITAS (NPM)
PROFITABILITAS (NET PROFIT MARGIN)
2010 2011 2012 2013 2014
ASII
13% 13% 12% 12% 11%
GGRM 11% 12%
8%
8%
8%
INDF
8%
7%
7%
4%
6%
KLBF 13% 14% 13% 12% 12%
SMGR 31% 30% 31% 29% 27%
UNVR 17% 18% 18% 17% 17%

5. JUMLAH DEWAN KOMISARIS
UKURAN DEWAN KOMISARIS (Ʃ DEWAN
KOMISARIS)
2010 2011 2012 2013 2014
ASII
11
11
11
10
11
GGRM
4
4
4
3
1
INDF
10
9
8
8
8
KLBF
6
6
6
6
6
SMGR
6
6
6
6
4
UNVR
4
5
5
5
5
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LAMPIRAN 2

1. HASIL REGRESI DATA PANEL (FIXED EFFECT)
Dependent Variable: CSR
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/16 Time: 13:19
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
DK
NPM
C

0.404419
0.011811
1.454041
-10.08781

0.059473
0.019546
1.363262
1.645750

6.800066
0.604266
1.066589
-6.129613

0.0000
0.5521
0.2983
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.940537
0.917884
0.060610
0.077145
46.88091
41.51984
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.448667
0.211509
-2.525394
-2.105035
-2.390918
2.054063

2. HASIL UJI CHOW
Dependent Variable: CSR
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/16 Time: 13:19
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
DK
NPM

0.404419
0.011811
1.454041

0.059473
0.019546
1.363262

6.800066
0.604266
1.066589

0.0000
0.5521
0.2983
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C

-10.08781

1.645750

-6.129613

0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.940537
0.917884
0.060610
0.077145
46.88091
41.51984
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.448667
0.211509
-2.525394
-2.105035
-2.390918
2.054063

3. HASIL UJI HAUSMAN
Dependent Variable: CSR
Method: Panel Least Squares
Date: 10/07/16 Time: 13:19
Sample: 2010 2014
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

SIZE
DK
NPM
C

0.404419
0.011811
1.454041
-10.08781

0.059473
0.019546
1.363262
1.645750

6.800066
0.604266
1.066589
-6.129613

0.0000
0.5521
0.2983
0.0000

Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.940537
0.917884
0.060610
0.077145
46.88091
41.51984
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.448667
0.211509
-2.525394
-2.105035
-2.390918
2.054063
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4. HASIL UJI NORMALITAS
6

Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2014
Observations 30

5

4

3

2

1

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.77e-17
-0.005649
0.113102
-0.119517
0.051577
-0.012486
2.629417

Jarque-Bera
Probability

0.172445
0.917390

0
-0.10

-0.05

0.00

0.05

0.10

5. HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

CSR
SIZE
DK
NPM

CSR
1.000000
0.129785
0.354497
0.480225

SIZE
0.129785
1.000000
0.174287
-0.31318

DK
NPM
0.354497 0.480225
0.174287 -0.31318
1.000000
-0.1918
-0.1918 1.000000

6. HASIL STATISTIK DESKRIPTIF
CSR
Mean

SIZE

DK

NPM

0.448667

25.3506

6.5

0.142667

0.555

24.61492

6

0.12

Maximum

0.73

30.15073

11

0.31

Minimum

0.04

22.88673

1

0.04

Std. Dev.

0.211509

2.236433

2.649008

0.075335

Skewness

-0.69123

1.237068

0.328294

1.087604

Kurtosis

2.164688

3.255525

2.37312

3.176257

Jarque-Bera

3.261143

7.733296

1.030108

5.953246

Probability

0.195818

0.020928

0.597468

0.050965

Sum
Sum Sq. Dev.

13.46
1.297347

760.5181
145.0473

195
203.5

4.28
0.164587

Median
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PERSONAL DETAIL
Name
Place, Date of Birth
Address

Phone Number
Email
Nationality
Gender
Marital Status
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: Amalia Lulu Qonita
: Tangerang, 23th August 1994
: Jln. Kompas, Komplek Pondok Ranji
Lestari, Blok E, No.9a, Ciputat,
Tangerang Selatan
: 089610239519 / 081298441828
: amalialuluqonita@outlook.com
: Indonesia
: Female
: Single
: Moeslim

SKILLS

EDUCATION

PROFESSIONAL SKILLS :
Ms. Office : Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power
Point
Language : English

2012 – 2016 : Bachelor of Economics, Majority
Of Accounting at Indonesia
Banking School. GPA 3.2
2009 – 2012 : SMAN 74 Jakarta
2007 – 2009 : SMPN 87 Jakarta
2006 – 2007 : SMPN 3 Tangerang
2000 – 2006 : SDN Cempaka Baru I

ORGANIZATION EXPERIENCE
2011
: Part of Saman Dance
2012 – 2013 : Part of HIMA Akuntansi, Public
Public Relation Divison
2012
: Part of Funding Division, Fun
Accounting Competition 2012
2013
: Head of Funding Division, Senior
High School Accounting
Competition 2013
2014
: Head of Event and Creative
Division, Rhythm Night 2014

AWARD

JOB EXPERIENCE
2014
2016

: Internship at Bank Indonesia as
Staff Payroll Division
: Internship at PT Mitra Adiperkasa
Tbk as a Staff of Business Analyst
Division

2011
2011

: 3rd Winner of Saman Dance
Competition at SMA Yadika 5
: 1st Winner of Saman Dance
Competition at SMAN 87 Jakarta
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