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ABSTRACT

This study aims to obtain empirical evidence about the influence of profitability and
company size affect the corporate social responsibility (CSR) in companies listed in
consumer goods industry on Indonesia Stock Exchange. With purposive sampling method,
the populations of this research are 10 companies listed in consumer goods from 2008 until
2011.
The results show that there is significant correlation between return on equity to CSR
disclosure, but there is no significant for return on assets and company size to CSR
disclosure.
Keywords: Profitability, Return On Asset, Return On equity, Company size, and corporate
social responsibility
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penelitian
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) merupakan salah

satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholders).
Hal ini terkait dengan isu kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia, seperti
penggundulan hutan, polusi air dan udara, hingga perubahan iklim. Berbagai kasus
pencemaran lingkungan yang terjadi pada kasus perusahaan trans nasional ataupun
multinasional yang beroperasi di Indonesia banyak menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat dan bagi lingkungan disekitar perusahaan beroperasi. Hal itu telah memberikan
pelajaran bagi perusahaan untuk lebih peduli dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.
CSR merupakan komitmen perusahaan berperilaku etis dan berkontribusi terhadap
pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan tetap mengedepankan peningkatan kualitas
hidup karyawan beserta keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat luas. Program CSR
sekilas sepertinya membutuhkan biaya tak sedikit sehingga berpengaruh terhadap laba
perusahaan.
Hasil Survey “The Millenium Poll on CSR” pada tahun 1999 yang dilakukan oleh
Environics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales
Business Leader Forum (London), seperti yang dikutip dalam Ismuniarti (2010) adalah
sebagai berikut :
Di antara 25.000 responden dari 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini
tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika bisnis, praktik terhadap karyawan, dampak
terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
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akan paling berperan. Sedangkan bagi 40% lainnya, citra perusahaan & brand image-lah yang
akan paling mempengaruhi kesan mereka. Dapat disimpulkan bahwa hanya 1/3 yang
mendasari opini atas faktor-faktor bisnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran
perusahaan, strategi perusahaan, atau manajemen. Dan perusahaan-perusahaan yang concern
terhadap praktik CSR biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang kegiatan operasionalnya
mengakibatkan kerusakan alam, atau perusahaan yang produknya banyak digunakan oleh
masyarakat (perusahaan barang konsumen).
Perusahaan

barang

konsumen

(consumer

goods)

adalah

perusahaan

yang

menyediakan barang yang banyak digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, perusahaan
consumer goods adalah jenis perusahaan yang sangat concern terhadap masalah lingkungan.
Program corporate social responsibility akan menciptakan suatu kaitan emosional antara
masyarakat dengan perusahaan apabila dikembangkan dengan baik, yang nantinya akan
berdampak pada brand awareness, dan lama-kelamaan akan dikembangkan menjadi brand
loyalty yang akan menciptakan ekuitas merek yang menguntungkan bagi perusahaan.
Program kesehatan, aksi kemanusiaan dan peduli kepada pendidikan di tanah air merupakan
sedikitnya dari banyak program yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan industri barang
konsumsi untuk menunjukan kepeduliannya terhadap para pelanggan. Seperti “gerakan cuci
tangan Lifebuoy”, beasiswa pendidikan bersama SAMPOERNA, juga program air bersih
oleh AQUA adalah bentuk interaksi yang sangat positif antara perusahaan kepada masyarakat
indonesia. Hal ini tentu saja membawa dampak yang sangat positif bagi perusahaan untuk
mengembangkan usahanya dan mendapatkan citra yang baik di masyarakat.
Dalam konteks global, istilah Corporate Social Responsibility (CSR) mulai digunakan
sejak tahun 1970-an. Elkington (1998) dalam Purnasiwi (2011) mengemas CSR dalam tiga
fokus (3P) yaitu profit, planet dan people (triple bottom line).Triple Bottom Line tersebut
mengukur kinerja keuangan, sosial dan lingkungan yang berfokus pada sustainaibility,
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sehingga bisnis tidak hanya semata – mata mementingkan laba, namun juga memperhatikan
manusia dan ‘planet’. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam
laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas,
responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya.
Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif
antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan
telah mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR): - lingkungan dan sosial - dalam
setiap aspek kegiatan operasinya.
Di Indonesia sendiri, istilah CSR mulai populer digunakan pada awal tahun 1990-an,
tetapi sebelum masa itu perusahaan sebenarnya telah lama melakukan kebijakan yang serupa
dengan CSR, hanya saja saat itu perusahaan – perusahaan tersebut menamainya sebagai CSA
(corporate social activity) bukan CSR. Tapi secara faktual CSA mendekati konsep CSR yang
merepresentasikan bentuk “peran serta”dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial
dan lingkungan.
Utama (2007) dalam Badjuri (2010) mengungkapkan bahwa saat ini tingkat pelaporan
dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah. Selain itu, apa yang dilaporkan
dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca laporan tahunan untuk
melakukan evaluasi. Pada umumnya yang diungkapkan adalah informasi yang sifatnya positif
mengenai perusahaan. Laporan tersebut menjadi alat public relation perusahaan dan bukan
sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan ke publik.
Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur oleh
Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana perusahaan yang
melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan
tanggung jawab sosial dan lingkungan. (Dahlia & Veronica, 2008). Selain itu, alasan
pengungkapan CSR oleh perusahaan adalah untuk memperoleh keunggulan kompetitif, untuk
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memenuhi ketentuan kontrak pinjaman dan memenuhi ekspektasi masyarakat, untuk
melegitimasi tindakan perusahaan, dan untuk menarik investor (Deegan dan Blomquist, 2001;
dalam Sayekti dan Wondabio, 2007). CSR dipandang dapat membantu perusahaan
memperbaiki kinerja keuangan dan akses pada modal, meningkatkan brand image dan
penjualan, memelihara kualitas kekuatan kerja, memperbaiki pembuatan keputusan pada isuisu kritis, menangani resiko secara lebih efisien dan mengurangi cost jangka panjang.
Dan dalam upaya meningkatkan daya saing melalui peningkatan transparansi dan
akuntabilitas, Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Manajemen sejak tahun 2005
mengadakan Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA). ISRA adalah penghargaan
yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan
yang menyangkut aspek lingkungan dan sosial disamping aspek ekonomi untuk memelihara
keberlanjutan (sustainability) perusahaan itu sendiri, baik yang diterbitkan secara terpisah
maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual report).

Pengungkapan kinerja

lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan adalah untuk mencerminkan
tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan
stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan menjalin hubungan komunikasi yang
baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya tentang
bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR) terhadap
lingkungan dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Darwin, 2007 dalam Novita
dan Djakman, 2008).
Dalam pengambilan keputusan investasi, investor seringkali melihat besar kecilnya
perusahaan dan melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan tersebut. Ukuran
perusahaan (size) perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk
menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan
dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih
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besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan
tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Perusahaan yang berukuran lebih besar
cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan
yang berukuran lebih kecil.
Sedangkan rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham
adalah keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh
semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para manajer tidak
hanya mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam
menentukan kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen (dividend
payout) akan semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (insider) menjadi
meningkat powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden
sebagai hasil keuntungan yang tinggi. Sehingga profitabilitas menjadi pertimbangan penting
bagi investor dalam keputusan investasinya.
Menurut Kokubu et al. (2001), dalam Sembiring (2005) terdapat hubungan positif
antara kinerja ekonomi suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal
ini dikaitkan dengan teori agensi dengan premis bahwa perolehan laba yang semakin besar
akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial lebih besar. Perusahaan besar
yang memiliki sistem informasi pelaporan yang lebih baik akan cenderung memiliki
sumberdaya untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan biaya untuk menghasilkan
informasi tersebut lebih rendah dan perusahaan besar memiliki insentif untuk menyajikan
pengungkapan sukarela, karena perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik
yang lebih tinggi.
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Penelitian tentang variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beragam.
Sembiring (2005) menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR, namun ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan
terhadap

pengungkapan

CSR.

Sedangkan

Anggraini

(2006)

dalam

penelitiannya

menunjukkan hasil yang berbeda. Profitabilitas dan size perusahaan kedua-duanya tidak
berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial.
Nurkhin (2010) menemukan bahwa faktor size terbukti berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Sementara Novita dan Djakman (2008) menemukan hasil yang sama
pula, bahwa size perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan.
Penelitian ini mencoba untuk menemukan apakah terdapat pengaruh profitabilitas dan
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada
perusahaan di industri Consumer Goods di Indonesia selama tahun 2008 - 2011. Hal inilah
yang melatar belakangi penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PENGARUH
PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Studi Empiris: Perusahaan consumer goods
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (2008 – 2011).”
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di kemukakan permasalahan

sebagai berikut:
1. Apakah return on assets (ROA) dan size memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility baik secara parsial maupun secara
simultan?
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2. Apakah return on equity (ROE) dan size memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibility baik secara parsial maupun secara
simultan?
1.3

Pembatasan Masalah
Untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian

ini akan dilakukan pada industri consumer goods. Pertimbangan penulis dalam memilih
industri consumer goods adalah karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam lagi
bagaimana praktik pengungkapan csr diterapkan pada industri consumer goods. Pembatasan
dalam penulisan ini adalah :
1. Periode pengamatan yang digunakan adalah 4 tahun, yaitu dari tahun 2008
sampai dengan tahun 2011.
2. Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
yang termasuk industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
dan menggunakan metode purposive sample. Dengan metode purposive sample,
sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria
pemilihan sampel yang ditentukan.
3. Variabel bebas yang digunakan terdiri profitabilitas dan ukuran perusahaan.
Profitabilitas perusahaan diukur dengan dua ukuran yaitu: return on asset, dan
return on equity. Serta Log total aset yang menjadi ukuran perusahaan.
Sedangkan variabel terikat adalah pengungkapan CSR, yang diukur dengan
menggunakan index yang telah dibuat oleh Global Reporting Innitiative versi 3.
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1.4

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis apakah return on asset
(ROA) dan size memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan baik secara parsial maupun simultan?
2. Untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisis return on equity (ROE)
dan size memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan baik secara parsial maupun simultan?

1.5.

Manfaat Penelitian
Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak – pihak yang

memerlukan, yaitu :
1. Bagi penulis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan
kerangka kerja bagi penelitian selanjutnya.
2. Bagi perusahaan
Dapat

memberikan

sumbangan

pemikiran

tentang

pentingnya

pertanggungjawaban sosial perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam
pembuatan

kebijaksanaan

perusahaan

untuk

lebih

meningkatkan

kepeduliannya pada lingkungan sosial.
3. Bagi pembaca
Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai
tanggung

jawab

sosial

perusahaan

dengan

segala

komponen

yang

mempengaruhinya.
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1.6.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan
Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.
BAB II Landasan Teoritis
Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai teori – teori yang mendasari masalah
yang diteliti. Teori – teori yang dikemukakan antara lain tentang pengertian
Corporate Social Responsibility, pengertian profitablitas (ROA & ROE), pengertian
ukuran perusahaan, teori agensi, teori legitimasi, penelitian terdahulu, rerangka
pemikiran, dan pengembangan hhipotesis.
BAB III Metodologi Penelitian
Pada bab ini akan diuraikan definisi operasional variabel, objek penelitian, yang
terdiri atas data yang akan diteliti, waktu dan lokasi data yang dihimpun, metode
pengumpulan data serta metode analisis data.
BAB IV Analisis dan Pembahasan
Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, analisis
statistik deskriptif, uji goodness of fit, uji regresi serta pembahasan hasil analisis.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan rangkuman
dari semua hal yang disebutkan pada bab sebelumnya dan saran dari penelitian yang
telah dilakukan yang mungkin dapat diterima dan bermanfaat bagi perusahaan dan
pihak – pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.
2.1.1.

Tinjauan Pustaka
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

2.1.1.1. Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Mengenai pengertian CSR belum ada pengertian tunggal yang disepakati oleh semua
pihak. Menurut Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006, Pertanggungjawaban Sosial
Perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu
organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial
ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab
organisasi di bidang hukum.
Johnson and Johnson (2006), dalam Nor Hadi (2011) mendefinisikan “corporate
social responsibility (CSR) is about how companies manage the business process to produce
an overall positive impact on society” yang berarti tanggung jawab sosial perusahaan adalah
tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif
secara keseluruhan pada masyarakat. Menurut The World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial
perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta
perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri
maupun untuk pembangunan. Sedangkan menurut UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas Pasal 1 angka 3, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan
untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
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kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat
maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut elemen-elemen CSR dapat dirangkum sebagai
aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi,
lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham
(menghasilkan profit). Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan
yang disebut Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai
kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di
dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability
Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap
kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini, 2006). Sustainability report harus menjadi
dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang
Sustainability Development yang membawanya menuju kepada core business dan sektor
industrinya.
Darwin (2007) dalam Novita (2008) mengatakan bahwa Corporate Sustainability
Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja
sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) dalam Anggraini (2006) mengidentifikasi hal-hal
yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:
1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan terhadap
kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang berkaitan dengan
lingkungan.
2. Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.
3. Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan,
dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.
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4. Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan dengan
pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.
5. Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.
Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam
beberapa

kategori.

Meskipun

cenderung

menyederhanakan

realitas,

tipologi

ini

menggambarkan kemampuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR.
Pengkategorian dapat memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR, dan
dapat pula dijadikan cermin dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat
(Suharto, 2007). Menurut Suharto (2007), dengan menggunakan dua pendekatan, sedikitnya
ada delapan kategori perusahaan. Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif.
Tentu saja dalam kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan.
1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR:
a. Perusahaan Minimalis.
Perusahaan yang memiliki profit dan anggaran CSR yang rendah. Perusahaan kecil dan
lemah biasanya termasuk kategori ini.
b. Perusahaan Ekonomis.
Perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi, namun anggaran CSR-nya rendah.
Perusahaan yang termasuk kategori ini adalah perusahaan besar, namun pelit.
c. Perusahaan Humanis.
Meskipun profit perusahaan rendah, proporsi anggaran CSRnya relatif tinggi. Perusahaan
pada kategori ini disebut perusahaan dermawan atau baik hati.
d. Perusahaan Reformis.
Perusahaan ini memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi. Perusahaan seperti ini
memandang CSR bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju.
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2. Berdasarkan tujuan CSR: apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat:
a. Perusahaan Pasif.
Perusahaan yang menerapkan CSR tanpa tujuan jelas, bukan untuk promosi, bukan pula
untuk pemberdayaan, sekadar melakukan kegiatan karitatif. Perusahaan seperti ini
melihat promosi dan CSR sebagai hal yang kurang bermanfaat bagi perusahaan.
b. Perusahaan Impresif.
CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada untuk pemberdayaan. Perusahaan seperti
ini lebih mementingkan ”tebar pesona” daripada ”tebar karya”.
c. Perusahaan Agresif.
CSR lebih ditujukan untuk pemberdayaan daripada promosi. Perusahaan seperti ini lebih
mementingkan karya nyata daripada tebar pesona.
d. Perusahaan Progresif.
Perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan.
Promosi dan CSR dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan.
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Tabel. 2.1
Kategori Perusahaan Berdasarkan Profit Perusahaan dan Anggaran CSR

Tabel. 2.2
Kategori Perusahaan Berdasarkan Tujuan CSR

2.1.1.2

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Martin Freedman, dalam Kuntari dan Sulistyani (2007), ada tiga pendekatan
dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu :
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1. Pemeriksaan Sosial (Social Audit)
Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan
dari program-program yang berorientasi sosial dari operasioperasi yang dilakukan
perusahaan. Pemeriksaan sosial dilakukan dengan membuat suatu daftar aktivitas-aktivitas
perusahaan yang memiliki konsekuensi sosial, lalu auditor sosial akan mencoba
mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas-aktivitas
tersebut.
2. Laporan Sosial (Social Report)
Berbagai alternatif format laporan untuk menyajikan laporan sosial telah diajukan oleh
para akademis dan praktisioner. Pendekatan-pendekatan yang dapat dipakai oleh perusahaan
untuk melaporkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban sosialnya ini dirangkum oleh
Dilley dan Weygandt menjadi empat kelompok sebagai berikut (Henry dan Murtanto, 2001
dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) :
a.

Inventory Approach
Perusahaan mengkompilasikan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif
dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan. Daftar ini harus memuat semua aktivitas
sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negatif.

b. Cost Approach
Perusahaan membuat daftar aktivitas-aktivitas sosial perusahaan dan mengungkapkan
jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut.
c. Program Management Approach
Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas pertanggungjawaban
sosial tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut serta hasil yang telah dicapai oleh
perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan itu.
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d. Cost Benefit Approach
Perusahaan mengungkapkan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan
manfaat dari aktivitas tersebut. Kesulitan dalam penggunaan pendekatan ini adalah
adanya kesulitan dalam mengukur biaya dan manfaat sosial yang diakibatkan oleh
perusahaan terhadap masyarakat.
3. Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan (Disclosure In Annual Report)
Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan
melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara,
prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa. Sedangkan menurut
Global Reporting Innitiative (GRI), pengungkapan CSR terbagi menjadi 6 kategori, yaitu:
economic, environment, labor practices, human rights, society, dan product responsibility.
Global Reporting Innitiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah
mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di
seluruh dunia (www.globalreporting.org).

2.1.1.3

Prinsip – Prinsip CSR
David (2008) dalam Hadi (2011), mengurai prinsip – prinsip tanggungjawab sosial

(CSR) menjadi 3, yaitu:
1. Sustainability
Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas
(action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa mendatang. Dengan
demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society
memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi mendatang. (Hawken, 1993).
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2. Accountability
Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas
aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Kasali (2005) menunjukkan
bahwa keterbukaan perusahaan atas aktivitas CSR menentukan respon masyarakat bagi
perusahaan. Namun informasi yang bersifat negatif justru menjadi bumerang bagi
perusahaan, dan cenderung memunculkan image negatif bagi perusahaan.
3. Transparency
Transparency,

merupakan

prinsip

penting

bagi

pihak

eksternal.

Transparansi

bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak
eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan
untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan
pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

2.1.1.4. Manfaat CSR
Terdapat dua hal yang dapat mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu
bersifat dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers).
Termasuk kategori pendorong dari luar, misalnya adanya regulasi, hukum, dan
diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pemerintah melalui
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Proper (Program
penilaian peningkatan kinerja perusahaan). Pendorong dari dalam perusahaan terutama
bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (stakeholders), termasuk tingkat
kepedulian/ tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (community
development responsibility). (Daniri, 2008)

17
Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan
perhatiannya kepada tiga hal, yaitu profit, lingkungan, dan masyarakat. Dengan diperolehnya
laba, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, mengalokasikan sebagian
laba yang diperoleh guna membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa
depan, serta membayar pajak kepada pemerintah.
Dengan memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut
berpartisipasi dalam usaha-usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas
kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Perusahaan juga ikut mengambil bagian
dalam aktivitas manajemen bencana. Manajemen bencana disini bukan hanya sekedar
memberikan bantuan kepada korban bencana, namun juga berpartisipasi dalam usaha-usaha
mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana melalui usaha-usaha
pelestarian lingkungan sebagai tindakan preventif untuk meminimalisir bencana. Perhatian
terhadap masyarakat, dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitasaktivitas serta
pembuatan-pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapatmeningkatkan kompetensi yang
dimiliki di berbagai bidang, seperti pemberian beasiswa bagi pelajar di sekitar perusahaan,
pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, dan penguatan ekonomi lokal. Dengan
menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar
keuntungan jangka pendek, namun juga turut memberikan kontribusi bagi peningkatan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang.
Khasali (2007) dalam Hadi (2011) menyatakan bahwa tanggungjawab sosial
memiliki muatan strategis dalam mendukung konstruksi strategi perusahaan guna
mewujudkan keunggulan kompetitif. Lebih lanjut lagi dinyatakan, kegiatan CSR dapat
dikemas dalam berbagai bentuk kepedulian terhadap stakeholder dalam promosi. CSR
neniliki peran sosial dan perhatian terhadap lingkungan dan pembangunan di masa
mendatang. Freedman & Jaggi (1974) menyatakan bahwa perusahaan perlu melakukan
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keterbukaan atas aktivitas sosial yang telah di lakukan . Aktivitas sosial perusahaan memiliki
kemanfaatan untuk meningkatkan legitimasi stakeholder terhadap perusahaan, termasuk
market force dan konsumen jangka panjang.
Kotler dkk (2005) dalam Indrawan (2011) menjelaskan bahwa terdapat banyak
manfaat yang dapat diperoleh atas aktivitas CSR. Adapun manfaat dari CSR tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatkan penjualan dan market share.
2. Memperkuat brand positioning.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Menurunkan biaya operasi.
5. Meningkatkan daya tarik perusahaan di mata para investor dan analisis keuangan.

2.1.1.5.

Sejarah CSR
Literatur-literatur awal yang membahas CSR pada tahun 1950an menyebut CSR

sebagai Social Responsibility (SR bukan CSR). Tidak disebutkannya kata corporate dalam
istilah tersebut kemungkinan besar disebabkan pengaruh dan dominasi korporasi modern
belum terjadi atau belum disadari. Pada tahun 1960-an banyak usaha dilakukan untuk
memberikan formalisasi definisi CSR. Salah satu akademisi CSR yang terkenal pada masa itu
adalah Keith Davis. Davis dikenal karena berhasil memberikan pandangan yang mendalam
atas hubungan antara CSR dengan kekuatan bisnis. Davis mengutarakan “Iron Law of
Responsibility” yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial pengusaha sama dengan
kedudukan sosial yang mereka miliki (social responsibilities of businessmen need to be
commensurate with their social power). Sehingga, dalam jangka panjang, pengusaha yang
tidak menggunakan kekuasaan dengan bertanggungjawab sesuai dengan anggapan
masyarakat akan kehilangan kekuasaan yang mereka miliki sekarang. Kata corporate mulai
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dicantumkan pada masa ini. Hal ini bisa jadi dikarenakan sumbangsih Davis yang telah
menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara tanggung jawab sosial dengan korporasi
(Hadi, 2011).
Tahun 1962, Carlson menulis buku yang berjudul Silent Spring. Buku tersebut
dianggap memberikan pengaruh besar pada aktivitas pelestarian alam. Buku tersebut berisi
efek buruk penggunaan DDT sebagai pestisida terhadap kelestarian alam, khususnya burung.
DDT menyebabkan cangkang telur menjadi tipis dan menyebabkan gangguan reproduksi dan
kematian pada burung. Silent Spring juga menjadi pendorong dari pelarangan penggunaan
DDT pada tahun 1972. Selain penghargaan Silent Spring juga menuai banyak kritik dan
dinobatkan sebagai salah satu ”buku paling berbahaya abad ke-19 dan ke-20” versi majalah
Human Events. Tahun 1963 Joseph W. McGuire memperkenalkan istilah Corporate
Citizenship. McGuire menyatakan bahwa: “The idea of social responsibilities supposes that
the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities
to society which extend beyond these obligations”. (Hadi, 2011).
Selanjutnya pada tahun 1987, Persatuan Bangsa-Bangsa melalui World Commission
on Environment and Development (WECD) menerbitkan laporan yang berjudul Our Common
Future – juga dikenal sebagai Brundtland Report untuk menghormati Gro Harlem Brundtland
yang menjadi ketua WECD waktu itu. Laporan tersebut menjadikan isu-isu lingkungan
sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan
pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar
kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development). Earth Summit dilaksanakan di Rio de Janeiro pada 1992. Dihadiri oleh 172
negara dengan tema utama Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan. Menghasilkan
Agenda 21, Deklarasi Rio dan beberapa kesepakatan lainnya. Hasil akhir dari pertemuan
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tersebut secara garis besar menekankan pentingnya ecoefficiency dijadikan sebagai prinsip
utama berbisnis dan menjalankan pemerintahan (Hadi, 2011).
Laporan Brundtland tersebut nampaknya menjadi awal pergeseran paradigma praktik
tanggungjawab sosial atau social responsibility (SR), yang secara konseptual dan strategi
dituangkan dalam aplikasi sustainability development. Konsep sustainability development
mengandung aspek penting dalam kerangka menjaga keseimbangan, baik dilihat dari isi
maupun horizon waktu. Hal ini, ditunjukkan dengan kaidah dan aplikasi sustainability
development yang memasukkan dimensi pembangunan saat ini dengan tidak mengorbankan
kemampuan dan kebutuhan generasi muda di masa mendatang. (Hadi, 2011).
Pada dasawarsa 1990-an adalah periode praktik social responsibility yang diwarnai
dengan beragam pendekatan, seperti : pendekatan integral, pendekatan stakeholder maupun
pendekatan civil society [Wibisono, (2007) dalam Hadi, (2011)]. Satu terobosan besar
perkembangan CSR dikemukakan oleh Eklington (1977) yang terkenal dengan “the triple bottom
line” yang dimuat dalam buku “canibalts with forks, the tripe bottom line of twentieth century
business”. Konsep tersebut berpendapat bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu
memperhatikan 3P, yaitu bukan Cuma profit yang diburu, namun juga harus memberikan
kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian
lingkungan (planet). Konsep three bottom line tersebut merupakan kelanjutan dari konsep
sustainability development yang secara eksplisit telah mengaitkan antara dimensi tujuan dan
tanggungjawab, baik kepada shareholder maupun stakeholder (Hadi,2011).

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa
perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (corporate social activity) atau aktivitas
sosial perusahaan. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya
mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian”
perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.
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2.1.2 Profitabilitas
Dewasa ini banyak pimpinan mendasarkan kinerja perusahaan yang dipimpinnya pada
financial performance. Paradigma yang dianut oleh banyak perusahaan tersebut adalah profit
oriented. Perusahaan yang dapat meperoleh laba besar, maka dapat dikatakan berhasil atau
memiliki kinerja financial yang baik. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh perusahaan
relatif kecil, maka dapat dikatakan perusahaan kurang berhasil atau kinerja yang kurang baik,
hal tersebut dikarenakan profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan
keputusan manajemen perusahaan.
Keown (2005) menyebutkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh modal yang dialokasikan
dalam perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat diukur dengan berbagai macam seperti: laba
operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi/aktiva, dan tingkat pengembalian ekuitas
pemilik.
Rasio profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada pemegang saham adalah keuntungan
setelah bunga dan pajak. Semakin besar keuntungan yang diperoleh semakin besar pula
kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Para manajer tidak hanya
mendapatkan dividen, tapi juga akan memperoleh power yang lebih besar dalam menentukan
kebijakan perusahaan. Dengan demikian semakin besar dividen (dividend payout) akan
semakin menghemat biaya modal, di sisi lain para manajer (insider) menjadi meningkat
powernya bahkan bisa meningkatkan kepemilikannya akibat penerimaan deviden sebagai
hasil keuntungan yang tinggi. Sehingga profitabilitas menjadi pertimbangan penting bagi
investor dalam keputusan investasinya. Profitabilitas dapat diproksi melalui Return on Asset
(ROA) dan Return on Equity (ROE) sebagai ukuran profitabilitas perusahaan.
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2.1.2.1.

Return On Asset
Menurut Kieso (2011), Return On Assets yaitu mengukur kemampuan perusahaan

dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Sedangkan menurut Ang dalam
Timbul (2011), Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang
dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang
ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan dengan tujuan
menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Jadi return on asset
adalah bagaimana suatu perusahaan mengelola sumber daya aktiva yang dimilikinya untuk
digunakan dalam menghasilkan laba. Sehingga semakin besar ROA menunjukan kinerja
perusahaan yang semakin baik karena menunjukan tingkat pengembalian yang semakin
besar.
2.1.2.2.

Return On Equity

Return on Equity adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba (Kieso, 2011). Menurut Brigham
and Houston (2004) dalam Purnasiwi (2010), Return on Equity adalah rasio laba bersih
setelah pajak terhadap modal sendiri. Maksud dari definisi ROE tersebut adalah bahwa rasio
ini mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi para pemegang saham.
Dari definisi ROE di atas dapat disimpulkan bahwa, tingkat pengembalian modal atau
ROE adalah rasio yang mengukur berapa besar pengembalian yang diperoleh pemilik
perusahaan (pemegang saham) atas modal yang disetorkannya untuk perusahaan tersebut.
Secara umum, semakin tinggi ROE, semakin baik pula kedudukan pemilik perusahaan
sehingga akan meyebabkan baiknya penilaian investor terhadap perusahan yang
menyebabkan meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan.
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2.1.3 Ukuran perusahaan
Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil
perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan
lain-lain. Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk
menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini jika dikaitkan
dengan teori agensi, merupakan indikasi bahwa perusahaan besar yang memiliki biaya
keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi
biaya keagenan tersebut. Selain itu, perusahaan besar merupakan emiten yang banyak
disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

2.1.4 Hubungan Profitabilitas dan CSR
Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab
sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan
bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi social (Bowman &
Haire, 1976 dan Preston, 1978, Hackston & Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006).
Penelitian tentang hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial atau
tanggung jawab sosial menunjukkan hasil bahwa antar keduanya tidak ditemukan adanya
hubungan (Sembiring, 2003 dan 2005; Anggraini, 2006; dan Sulastini, 2007). Choi (1998)
dalam Nurkhin (2011), menyatakan bahwa hubungan profitabilitas dan pengungkapan CSR
merupakan isu kontroversial untuk dipecahkan. Argumentasinya adalah bahwa akan terdapat
biaya tambahan dalam rangka pengungkapan CSR. Dengan demikian, profitabilitas akan
menjadi turun.
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2.1.5 Hubungan Ukuran Perusahaan dan CSR
Bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi oleh
ukuran perusahaan telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini umumnya dikaitkan
dengan teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya
keagenan yang muncul juga semakin besar. Untuk mengurangi biaya keagenan tersebut,
perusahaan akan cenderung mengungkapan informasi yang lebih luas.
Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang
lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat
mungkin akan memilki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin luas. Beberapa
penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti berpengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sembiring (2005) dan Nurkhin (2010)
berhasil menemukan bukti empris bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sementara penelitian Anggraini (2006),
menyebutkan bahwa ukuran perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan tidak memiliki pengaruh.

2.1.6 Teori Legitimasi
Menurut Gray (1996) dalam Hadi (2011), legitimasi adalah sistem pengelolaan
perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat, pemerintah individu dan
kelompok masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan
dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana
untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri
di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju.
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Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang
yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik.
O’Donovan (2002) dalam Hadi (2011) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai
sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau
dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau
sumber daya potensial bagi perusahaan untuk dapat bertahan hidup (going concern).
Sejalan dengan karakternya yang berdekatan dengan ruang dan waktu, legitimasi
mengalami pergeseran bersamaan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan dan
masyarakat di tempat perusahaan berada. Perubahan nilai dan norma sosial masyarakat
sebagai konsekuensi perkembangan peradaban manusia,juga menjadi motivator perubahan
legitimasi perusahaan disamping juga dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan
(Lindblom, 1994 dalam Hadi, 2011).
Deegan (2002) dalam Hadi (2011) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala
terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan yang kongruen dengan eksistensi sistem
nialai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju
ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Perusahaan perlu
menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukannya dalam kerangka kebijakan dan
pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung dalam pencapaian tujuan perusahaan,
yaitu stabilitas usaha dan jaminan going concern (Adam, 2002 dalam Hadi, 2011).
Hal ini menunjukan adanya kaitan antara teori legitimasi dengan tanggung jawab
sosial perusahaan. Teori ini menjelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan
merupakaan upaya perusahaan dalam memperoleh legitimasi dari masyarakat, yang dimana
legitimasi tersebut membantu perusahaan ketika perusahaan dalam keadaan yang tidak
diinginkan sehingga reputasi perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai
perusahaan tersebut.
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2.1.8

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara principal (pemilik modal) dengan agen
(manajemen). Dalam hal praktik CSR dan pengungkapannya jika dikaitkan dengan agency
theory, pada umumnya perusahaan yang besar memiliki tekanan dalam melakukan
pengungkapan CSR dibandingkan dengan perusahaan kecil. Pengungkapan tanggung jawab
sosial merupakan salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerjanya terutama
dalam kinerja sosial. Dengan demikian, manajemen akan mendapatkan penilaian positif dari
pemilik modal. Sembiring (2005) menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial
merupakan perluasan tanggung jawab organisasi di luar peran tradisionalnya untuk
menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya shareholders. Secara
teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar
dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan
memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial sehingga pengungkapan
CSR pun semakin luas (Darwis, 2008).

2.1.9

Teori Signaling

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berdampak pada
stakeholders seperti karyawan, pemasok, investor, pemerintah, konsumen, serta masyarakat
dan kegiatan kegiatan tersebut menjadi perhatian dan minat dari stakeholders, terutama para
investor dan calon investor sebagai pemilik dan penanam modal perusahaan. Oleh karena itu,
perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan sebagai informasi kepada para
stakeholders. Laporan yang wajib diungkapkan perusahaan setidaknya meliputi satu set
laporan keuangan. Perusahaan diijinkan untuk mengungkapkan laporan tambahan, yaitu
laporan yang berisi lebih dari sekedar laporan keuangan, misalnya laporan tahunan tentang
aktivitas CSR perusahaan.
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Tujuan dari laporan tambahan ini adalah untuk menyediakan informasi tambahan
mengenai kegiatan perusahaan sekaligus sebagai sarana untuk memberikan tanda (signal)
kepada para stakeholders mengenai hal-hal lain, misalnya memberikan tanda (signal) tentang
kepedulian perusahaan terhadap wilayah sekitarnya, atau tanda bahwa perusahaan tidak
hanya menyediakan informasi berdasarkan ketentuan peraturan tetapi menyediakan informasi
yang lebih bagi para stakeholders. Tanda-tanda (signals) ini diharapkan dapat diterima secara
positif oleh pasar sehingga mampu mempengaruhi kinerja pasar perusahaan yang tercermin
dalam harga pasar saham perusahaan.
Menurut Prasetyaningrum (2008) dalam Indrawan (2011) teori sinyal (signaling
theory) menjelaskan mengapa perusahaan memiliki dorongan untuk memberikan laporan
keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah
karena terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar (investor).
Informasi yang disampaikan oleh pasar atau diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal
yang dapat bermakna positif atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi
jika dilihat dalam konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal
merupakan biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapakan oleh
perusahaan.
Roida (2008) dalam Indrawan (2011), menyatakan bahwa informasi yang
disampaikan oleh pasar atau yang diterima oleh pasar merupakan sebuah sinyal yang dapat
bermakna positif atau negatif, tergantung preferensi atas sinyal tersebut. Informasi jika dilihat
dalam konteks sinyal dapat meningkatkan reputasi perusahaan, sehingga sinyal merupakan
biaya untuk mendapatkan return (tingkat keuntungan) yang diharapkan oleh perusahaan.
Salah satu corporate action yang merupakan informasi sekaligus tanda (signal) adalah
perusahaan yang mengumumkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang
bersangkutan. Roida (2008), dalam Indrawan (2011) juga menegaskan bahwa perusahaan

28
Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

yang sudah menerapkan kebijakan formal berupa CSR akan mengirimkan sinyal positif bagi
pasar. Begitu juga dengan sinyal bahwa CSR adalah budi pekerti korporat, jika budi
pekertinya tidak baik, maka masyarakat akan melihat budi pekerti korporat juga tidak baik.
Pencitraan sebagai perusahaan dengan budi pekerti yang baik merupakan sebuah metode
untuk mentransfer rival costs yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menghadapi pesaing
pada industri sejenis.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa teori signaling menekankan bahwa
perusahaan akan cenderung menyajikan informasi yang lebih lengkap untuk memperoleh
reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan,
yang pada akhirnya akan menarik investor.

2.2 Rerangka Pemikiran
Berdasarkan tujuan penelitian ini, untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh
profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara skematis dapat di perlihatkan
rerangka pemikiran penelitian pada gambar 2.1.
Gambar. 2.1
Return On asset
Total Asset
Corporate Social
Responsibility Disclosure
Return On Equity
Total Asset

29
Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

Berdasarkan Gambar 2.1 tentang Kerangka Pemikiran di atas, peneliti melakukan
penelitian ini untuk membahas mengenai pengaruh return on asset dan ukuran perusahaan
(yang diproksi dengan log total aset) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan, serta pengaruh return on equity dan ukuran perusahaan (yang diproksi dengan
log total aset) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2..3

Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban atau pemecahan sementara atas masalah yang

dipersoalkan dalam penelitian, kebenaran atas jawaban dari hipotesis tersebut harus diuji.
Hipotesis juga dapat diartikan rangkuman dari permasalahan dan tujuan yang dibahas dalam
sebuah penelitian. Persamaan uji hipotesis tentang model penelitian pengaruh variabel bebas
dan variabel terikat dituliskan dalam persamaan di bawah ini. Penelitian ini memiliki dua
hipotesis yang kebenarannya nanti akan diuji lebih lanjut pada bab pembahasan, kedua
hipotesis tersebut antara lain:
HIPOTESIS 1
H0: Return On Asset (ROA) dan size tidak berpengaruh terhadap Corporate
Social Responsibility Disclosure.
Ha: Return On Asset (ROA) dan size berpengaruh terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure.
HIPOTESIS 2
H0: Return On Equity (ROE) dan size tidak berpengaruh terhadap Corporate
Social Responsibility Disclosure.
Ha: Return On Equity (ROE) dan size berpengaruh terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure.
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2..4

Penelitian Terdahulu
Tabel. 2.3. Penelitian Terdahulu

Pengarang dan
Tahun Publikasi

Achmad Nurkhin

Tujuan Penelitian

Variabel

Menguji pengaruh corporate
governance dan profitabilitas
terhadap pengungkapan CSR

Pengungkapan CSR,
corporate
governance,
profitabilitas, dan
ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan berpengaruh
siginifikan terhadap pengungkapan
CSR

Melihat faktor – faktor apa

Pengungkapan CSR,

Profitabilitas serta ukuran perusahaan

saja yang mempengaruhi

corporate

berpengaruh terhadap pengungkapan

pengungkapan CSR

governance,

CSR

(2010)

Hasil Penelitian

Profitabilitas berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR

Achmad Bajuri
(2010)

likuiditas, leverage,
dan profitabilitas
Melihat pengaruh size,

Pengungkapan CSR,

Ukuran perusahaan berpengaruh positif

profitabilitas dan leverage

size,

terhadap pengungkapan CSR,

terhadap pengungkapan

profitabilitas,dan

sedangkan profitabilitas memiliki

tanggung jawab sosial

leverage

pengaruh negatif terhadap

Herman Darwis
(2008)

perusahaan high profile

pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan

Anggraini

Mengetahui faktor – faktor

Kepemilikan

Ukuran perusahaan, leverage dan

yang mempengaruhi

manajemen,

profitabilitas berpengaruh terhadap

pengungkapan sosial

leverage, ukuran

kebijakan pengungkapan informasi

perusahaan, dan

sosial oleh perusahaan

(2005)

profitabilitas

Almilia, Dewi

Menguji faktor-faktor

Pengungkapan CSR,

ROA dan ukuran perusahaan

(2010)

penentu pengungkapan

ROA, ROE, dan

berpengaruh positif terhadap

tanggungjawab sosial

ukuran perusahaan

pengungkapan CSR, sedangkan ROE

perusahaan

berpengaruh negatif terhadap
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pengungkapan CSR
Rita yuliana

Melihat pengaruh

Pengungkapan CSR,

Karakterisitk perusahaan yang

karateristik perusahaan

size, profitabilitas,

berpengaruh terhadap pengungkapan

terhadap pengungkapan CSR

profile perusahaan,

CSR adalah profile perusahaan dan

dan ukuran dewan

konsentrasi kepemilikan. Sedangkan

komisaris

size, profitabilitas, dan ukuran dewan

(2008)

komisaris tidak memilki pengaruh
terhadap pengungkapan CSR.
Sembiring

Karakteristik perusahaan dan

CSR, profitabilitas,

Size, profile, dan ukuran dewan

pengungkapan tanggung

size, leverage,

komisaris berpengaruh positif terhadap

jawab sosial

profile, ukuran

pengungkapan CSR. Sedangkan

dewan komisaris

leverage serta profitabilitas tidak

(2005)

berpengaruh terhadap pengungkapan
CSR.

Sumber : Analisis peneliti
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan yang

termasuk dalam industri consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai
populasi dan menggunakan teknik sampling purposive sampling dalam menganalisis data.
Pertimbangan yang dipilih oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008
sampai dengan 2011.
2. Perusahaan yang menerbitkan annual report pada tahun 2008 sampai 2011.
3. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan melaporkan kegiatan CSR-nya
di dalam laporan tahunan.
Penelitian akan diteliti berdasarkan analisis pengaruh profitabilitas dan ukuran
perusahaan terhadap perusahaan consumer goods yang listed di BEI. Penelitian ini
menggunakan analisis statistik sesuai dengan kebutuhan yang akan diuji, selanjutnya akan
dibahas pada teknik analisis yang lainnya.
3.2.

Variabel Operasional
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa objek penelitian. Objek yang digunakan

yaitu profitabilitas dan ukuran perusahaan yang masing – masing akan di proxykan, dan CSR
index yang nantinya akan dijadikan variabel dalam penelitian. Pada variabel penelitian
menggunakan beberapa variabel yang terdiri dari dari variabel independen dan variabel
dependen.Variabel independen untuk profitablitas terdiri dari return on aseet (ROA) dan
return on equity (ROE) serta ukuran perusahaan yang di proksi dengan log total asset.
Sedangkan variabel independen yaitu pengungkapan CSR yang akan diukur menggunakan
CSR index.
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3.2.1. Variabel Dependen
Variabel dependen menurut sekaran dan bougie (2010) adalah variabel yang menjadi
variabel utama dalam penelitian. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi
oleh variabel independen. Analisis variabel terikat memungkinkan menjawab pada suatu
permasalahan. Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial (social disclosure)
merupakan variabel dependen. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan data yang
diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi tema
lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang tenaga kerja,
produk, keterlibatan masyarakat dan umum.
3.2.1.1. Content Analysis
Content analysis merupakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari mengkodekan
informasi kualitatif dalam bentuk anekdot dan literatur, kedalam kategori-kategori untuk
memperoleh skala kuantitatif dari berbagai tingkatan kompleksitas. Tujuan dari content
analysis adalah untuk membaca isi / cerita dari data yang tersedia, kemudian mengambil
sarinya dengan mengidentifikasi pengungkapan apa saja yang telah dilakukan yang
mencerminkan indikasi pentingnya sebuah isu bagi sebuah perusahaan, serta untuk
menurunkan sebuah indikasi dari pesan, motivasi, dan perhatian dari pihak yang
mengkomunikasikan / yang membuat data tersebut ke pihak lain (Gray et al., 1995 dalam
Monika, 2008).
Content analysis digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan unit pengukuran berdasarkan tema,
dengan cara checklist / melihat ada atau tidaknya tema tanggung jawab sosial berdasarkan
kategori yang ditentukan. Checklist dilakukan dengan melihat pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan yang mencakup enam kategori, yaitu; ekonomi, lingkungan, masyarakat,
tanggung jawab produk, hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak.
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Kategori pada checklist berdasarkan pada indikator GRI (Global Reporting
Initiatives) versi 3. Keenam kategori tersebut terbagi 79 item pengungkapan. Penggunaan
GRI sebagai dasar item pengungkapan tanggung jawab sosial karena GRI telah diterima
secara global sebagai suatu standar untuk mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan dimana GRI membantu perusahaan untuk memutuskan apa yang
diungkapkan dan bagaimana mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan
(www.globalreporting.org). Checklist dilakukan untuk setiap item yang diungkapkan oleh
perusahaan (Sembiring, 2005). Checklist menggunakan pendekatan dikotomi yaitu nilai 1
akan diberikan jika setiap item tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator
GRI. Akan tetapi, nilai 0 akan diberikan jika tidak terdapat item tanggung jawab sosial
perusahaan yang sesuai dengan indikator GRI. Total checklist dihitung untuk mendapatkan
jumlah item yang diungkapkan perusahaan. Indeks pengungkapan masing-masing perusahaan
kemudian dihitung dengan membagi jumlah item yang diungkapkan perusahaan dengan
jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan sesuai dengan indikator GRI (yaitu
sebanyak tujuh puluh sembilan item). Perhitungan indeks pengungkapan ini konsisten dengan
penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia (Sembiring, 2005), yang dapat
dinotasikan dalam rumus sebagai berikut:
CSRI =

Jumlah Pengungkapan
79

Dimana :
CSDI j

: Corporate Socail Responsibility Index Perusahaan j

n j : Jumlah item pengungkapan perusahaan j, nj = 79
Xij : 1 = jika item diungkapkan ; 0 = jika item tidak diungkapkan
Data tersebut berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber yang
ada yaitu yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data tersebut
melalui laporan publikasi perusahaan dengan periode laporan dari tahun 2008 hingga tahun
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2011 yang di dapat dari Bursa Efek Indonesi, serta dari web resmi masing – masing
perusahaan.
3.2.2. Variabel Independen
Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel
yang lain. Secara umum, perubahan variabel bebas menyebabkan perubahan variabel terkait
(Sekaran dan Bougie : 2010). Variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri
atas rasio profitabilitas dan ukuran perusahaan yang akan diuraikan sebagai berikut:
a.

Return On Asset (ROA)
Penelitian ini akan menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai alat ukur dalam

menghitung profitabilitas perusahaan. Return On Asset merupakan rasio profitabilitas yang
menunjukkan jumlah laba bersih yang dihasilkan setiap dolar aset (Kieso, 2011). :
ROA =

Laba bersih setelah pajak
Total Asset

b. Return On Equity (ROE)
Selain return on asset (ROA), penelitian ini juga menggunakan Return on Equity
(ROE) sebagai alat ukur dalam menghitung profitabilitas perusahaan. Return on Equity
(ROE) adalah rasio antara laba bersih dengan ekuitas pada saham biasa atau tingkat
pengembalian investasi pemegang saham (rate of return stockholder’s investment) (Kieso,
2011). Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
ROE =

Laba bersih setelah pajak
Total Ekuitas

c.

Size perusahaan

Size perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak berwujud dan
lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi pasar (Cahyonowati, 2003).
Pada penelitian ini size perusahaan dinyatakan dengan log total asset yang dimiliki oleh
perusahaan-perusahaan yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 36
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2011. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa semakin besar aset yang dimiliki
perusahaan maka akan semakin besar pula tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan.

3.3.

Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder

adalah data primer yang telah diolah oleh suatu pihak. Data yang dibutuhkan berupa laporan
tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia
selama tahun 2008 sampai dengan 2011, laporan tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa
Efek Indonesia (BEI) pada (www.idx.co.id), ringkasan kinerja perusahaan yang diperoleh
dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) serta dari web resmi masing – masing
perusahaan.

3.4.

Model Penelitian

3.4.1. Pooled Least Square
Pendekatan yang paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah dengan
menggunakan metode common effect yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan
cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar
waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model
data panel. Dalam pendekatan common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun
waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu
(Widarjono, 2007)
3.4.2. Fixed Effect
Fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan
variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya
perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time invariant).
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Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi tetap antar
perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
3.4.3. Random Effect
Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap tidak dapat
dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (trade off). Penambahan variabel boneka ini
akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya
akan mengurangi efisensi dari parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam
model data panel dikenal pendekatan ketiga yaitu model efek acak (random effect). Dalam
model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu
dimasukkan ke dalam error. Karena hal inilah, model efek acak sering juga disebut model
komponen error (error component model).
3.5.

Metode Analisis Data

3.5.1.

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau suatu deskripsi suatu data yang

dilihat dari nilai rata – rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum
(Ghozali, 2011).
3.5.2.

Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1.

Uji normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang

akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini
adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi
apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis uji statistik. Pengujian
ini disyaratkan, apabila nilai signifikansi Z diatas 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak, berarti
data berdistribusi normal. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansi Z dibawah 0,05 maka
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H0 dapat ditolak. Sehingga dapat diartikan bahwa data residual tidak terdistribusi normal.
Hipotesisi yang diuji adalah:
H0 : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
3.5.2.2.

Uji Multikolineritas
Uji multikolineritas ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model.
Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya
korelasi yang sangat kuat antara suatu variable independen dengan variabel independen yang
lain. Selain itu, deteksi terhadap multikolineritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasan
dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing
variabel independen terhadap variabel dependen.
Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga
terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah
dibawah 0,85 maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Winarno,
2009).
3.5.2.3.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi merupakan korelasi
antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk
mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan menggunakan uji DurbinWatson. Pengujian Durbin-Watson yang dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut:
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Gambar 3.1.
Daerah Autokorelasi Durbin-Watson
Daerah
keraguraguan,
tidak dapat
diputuskan

Tolak H0,
berarti ada
autokorelasi
positif

0

dl

Daerah
keraguraguan,
tidak dapat
diputuskan

Terima H0, berarti
tidak ada autokorelasi

du

4-du

Tolak H0,
berarti ada
autokorelasi
negatif

4-dl

4

Sumber: “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”, Winarno
Apabila data terdapat pada daerah keragu-raguan, artinya dengan Uji DurbinWatson tidak mengetahui apakah data mengandung masalah Autokorelasi apa tidak, maka
dapat digunakan Uji Breusch-Godfrey yaitu dengan melihat Probabilitas Obs*R-square.
Apabila probabilitas Obs*R-square > 5% maka data tersebut tidak mengandung masalah
autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R-square < 5% maka data tersebut mengandung
masalah autokorelasi. Untuk melihat Probabilitas Obs*R-square dapat digunakan uji
Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai
berikut:
Ho : Tidak ada gejala autokorelasi
Ha : Ada gejala autokorelasi
Data yang mengandung masalah autokorelasi dapat di atasi dengan model
Autoregressive 1 atau AR(1). Jika pengolahan masih terdapat masalah autokorelasi, maka
dapat di atasi dengan model Autoregressive 2 atau AR(2). (Widarjono, 2007)
3.5.2.4.

Uji Heteroskedastisitas
Uji

heteroskedastisitas

digunakan

untuk

mengetahui

ada

atau

tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam
model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk
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mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji
White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu
disusun hipotesis, yaitu:
Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Ha : Ada gejala heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5%
maka Ho diterima yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas Widarjono (2007).
3.5.3.

Uji Hipotesis

3.5.3.1.

Metode Regresi Linier Berganda
Pada pengujian ini menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan

alat bantu Eviews versi 6. Regresi linier berganda menggambarkan seberapa besar pengaruh
2 atau lebih variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dapat
dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
CSDi = βο + β1 ROA + β2 ROE + β3 Size
Keterangan:

3.5.3.2.

CSDi

: Corporate social responsibility disclosure index

βο

: Konstanta

β1, β2, β3

: Koefisien

ROA

: Return On Asset (ROA)

ROE

: Return On Equity (ROE)

Size

: Ukuran Perusahaan

masing – masing variabel independen

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Menurut Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen.
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan level of significance 0,05 (α=5%). Penerimaan
atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini
berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.
Hipotesis yang hendak diuji dengan uji T adalah sebagai berikut:
1. H01

: Return On Asset (ROA) dan total aset secara parsial tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
Ha1

: Return On Asset (ROA) dan total aset secara parsial berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
2. H02

: Return On Equity (ROE) dan total aset secara parsial tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
H02

: Return On Equity (ROE) dan total aset secara parsial berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.
3.5.3.3.

Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)
Menurut Ghozali (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan
terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level
0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :
1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak
signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kedua variabel independen tersebut
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
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2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini
berarti secara simultan kedua variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap variabel dependen.
H0

: Rasio profitabiitas dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
Ha

: Rasio profitabiitas dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility.
3.5.3.4.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di
antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti
variabel-varibel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi variabel dependen Ghozali (2011).
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian
Pada penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk didalam industri consumer
goods yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Hal ini dikarenakan
perusahaan consumer goods banyak menyediakan barang kebutuhan sehari – hari yang
digunakan konsumen, oleh karena itu perusahaan consumer goods adalah jenis perusahaan
yang sangat concern terhadap masalah lingkungan. Berdasarkan pengelompokan perusahaan
consumer goods di BEI terdiri dari 4 industri, yaitu: makanan dan minuman, farmasi, rokok,
kosmetik dan perlengkapan rumah tangga. Setelah menggunakan metode purposive sampling
untuk pemilihan objek, terdapat 10 perusahaan yang memiliki dan mempublikasikan laporan
tahunan lengkap pada periode 2008 sampai dengan periode 2011.
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel
No. Kriteria

Jumlah

1

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam industri consumer goods

24

2

Perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan secara lengkap (14)
selama 4 tahun berturut-turut (2008-2011)
Jumlah Sampel

10
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Tabel 4.2
Sampel : 10 Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011
No.

Perusahaan

Kode

2008

2009

2010

2011

Keterangan

Saham
1

Darya Varia

DVLA

v

v

v

v

Lengkap

2

Kalbe Farma

KLBF

v

v

v

v

Lengkap

3

Kimia Farma

KAEF

v

v

v

v

Lengkap

4

Mandom

TCID

v

v

v

v

Lengkap

5

Merck

MERK

v

v

v

v

Lengkap

6

Multi Bintang

MLBI

v

v

v

v

Lengkap

7

Sampoerna

HMSP

v

v

v

v

Lengkap

8

SMART

SMAR

v

v

v

v

Lengkap

9

Ultrajaya

ULTJ

v

v

v

v

Lengkap

10

Unilever

UNVR

v

v

v

v

Lengkap

Sumber : Website BEI dan annual report perusahaan yang diolah peneliti

4.2. Analisis Hasil Penelitian
4.2.1. Statistik Deskriptif
Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil penelitian ini adalah mengenai
statistik deskriptif dari keempat variabel, yaitu CSR, Return On Asset, Return On Equity, dan
size perusahaan. Analisa Deskripsi ini akan menjelaskan tentang nilai minimum, nilai
maksimum, mean (rata-rata), dan standar deviasi atas tiga variabel penelitian didasarkan pada
data yang sudah diolah oleh peneliti.
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4.2.2.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.3a
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

CSR
22.22250
22.80000
36.70000
10.10000
7.162204
0.110204
2.156303

ROA
27.74100
19.53000
56.76000
5.670000
17.11872
0.453376
1.688131

SIZE
28.40742
28.11598
30.65266
23.68735
1.421730
-0.586759
4.154552

Sumber: data diolah
a. CSR (Corporate Social Responsibility)
Corporate social responsibility yang gambarannya dilihat dari indeks pengungkapan
berdasarkan item-item pengungkapan GRI dapat dilihat dalam lampiran 1. Pengungkapan
item tersebut dapat dilihat dalam annual report yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Berdasarkan tabel 4.3a, nilai rata – rata dari variabel pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan adalah sebesar 22,22% dimana pengungkapan CSR tertinggi mencapai 36,7%
dicapai oleh PT SMART pada tahun 2011 dan pengungkapan CSR terendah 10,1% yang
dihasilkan oleh PT Mandom pada tahun 2008 dengan standar deviasi pengungkapan CSR
untuk industri consumer goods periode 2008-2011 adalah sebesar 7,16%. Data ini
mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan di industri consumer goods dalam
melakukan pengungkapan CSRnya masih dibawah nilai tengah.
b. Return On Asset (ROA)
Berdasarkan tabel 4.3a, nilai rata - rata variabel ROA yang dilakukan perusahaan
adalah 27,74% dimana ROA tertinggi mencapai 56,76% dicapai oleh PT Unilever pada tahun
2009 dan ROA terendah sebesar 5,67% dihasilkan oleh PT Ultrajaya pada tahun 2009 dengan
standar deviasi variabel ROA untuk industri consumer goods periode 2008-2011 adalah
sebesar 17,11%. Data ini berarti bahwa terdapat nilai return on assets yang berbeda jauh dari
yang lainnya, serta data ROA tidak terdistribusi secara simetris.
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c. Size
Berdasarkan tabel 4.3a, nilai rata - rata variabel size yang dilakukan perusahaan
adalah 28,4% dimana nilai size tertinggi mencapai 30,65% dicapai oleh PT Sampoerna pada
tahun 2010 dan nilai size terendah sebesar 23,68% dihasilkan oleh PT Sampoerna pada tahun
2011 dengan standar deviasi variabel size untuk industri consumer goods periode 2008-2011
adalah sebesar 1,42%. Data ini menunjukkan bahwa size perusahaan memiliki bentuk
distribusi data yang tidak simetris tetapi cenderung miring ke kanan, hal ini ditunjukkan
dengan nilai rata-rata sebesar 28,4% yang lebih besar dari nilai median yang sebesar 28,11%.

4.2.2.2. Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.3b

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

CSR
22.12750
22.80000
36.70000
10.10000
7.059091
0.107927
2.218200

ROE
58.64600
32.28000
449.0900
8.250000
74.76800
3.743324
19.73141

SIZE
28.40742
28.11598
30.65266
23.68735
1.421730
-0.586759
4.154552

Sumber : data diolah
a. CSR (Corporate Social Responsibility)
Corporate social responsibility yang gambarannya dilihat dari indeks pengungkapan
berdasarkan item-item pengungkapan GRI dapat dilihat dalam lampiran 1. Pengungkapan
item tersebut dapat dilihat dalam annual report yang dikeluarkan oleh perusahaan.
Berdasarkan tabel 4.3b, nilai rata – rata dari variabel pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan adalah sebesar 22,12% dimana pengungkapan CSR tertinggi mencapai 36,7%
dicapai oleh PT SMART pada tahun 2011 dan pengungkapan CSR terendah 10,1% yang
dihasilkan oleh PT Mandom pada tahun 2008 dengan standar deviasi pengungkapan CSR
untuk industri consumer goods periode 2008-2011 adalah sebesar 7,06%. Data ini
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mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan di industri consumer goods dalam
melakukan pengungkapan CSRnya masih dibawah nilai tengah.
b. Return On Equity (ROE)
Berdasarkan tabel 4.3b, nilai rata - rata variabel ROE yang dilakukan perusahaan
adalah 58,64% dimana ROE tertinggi mencapai 449,09% dicapai oleh PT SMART pada
tahun 2011 dan ROE terendah sebesar 8,25% dihasilkan oleh PT Ultrajaya pada tahun 2009
dengan standar deviasi variabel ROA untuk industri consumer goods periode 2008-2011
adalah sebesar 17,11%. Data ini berarti bahwa terdapat nilai return on equity yang berbeda
jauh dari yang lainnya, serta data ROA tidak terdistribusi secara simetris dan lebih condong
miring ke kanan.
c. Size
Berdasarkan tabel 4.3b, nilai rata - rata variabel size yang dilakukan perusahaan
adalah 28,4% dimana nilai size tertinggi mencapai 30,65% dicapai oleh PT Sampoerna pada
tahun 2010 dan nilai size terendah sebesar 23,68% dihasilkan oleh PT Sampoerna pada tahun
2011 dengan standar deviasi variabel size untuk industri consumer goods periode 2008-2011
adalah sebesar 1,42%. Data ini menunjukkan bahwa size perusahaan memiliki bentuk
distribusi data yang tidak simetris tetapi cenderung miring ke kanan, hal ini ditunjukkan
dengan nilai rata-rata sebesar 28,4% yang lebih besar dari nilai median yang sebesar 28,11%.

4.2.2.

Uji Normalitas

4.2.5.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau
tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal.
Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini
menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α =
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5%, maka menerima H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari
hasil pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi
normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada
gambar 4.1.
Gambar 4.1a
Hasil Uji Normalitas
10

Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

8

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6

4

2

Jarque-Bera
Probability

-4.10e-15
-1.259670
12.47584
-10.08566
6.452164
0.324125
2.214501
1.728728
0.421319

0
-10

-5

0

5

10

Berdasarkan gambar 4.1a, dapat diketahui nilai Probability (P-Value) sebesar
0,421319. Nilai P-Value tersebut berada di atas α (0,05), jadi dapat disimpulkan H0 diterima
dan data terdistribusi normal.
4.2.5.2. Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Gambar 4.1b
Hasil Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

10

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

8

6

4

2

Jarque-Bera
Probability

9.77e-16
-0.559954
9.203739
-9.148908
5.391491
0.083733
2.043505
1.571545
0.455767

0
-10

-5

0

5

10
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Berdasarkan gambar 4.1b, dapat diketahui nilai Probability (P-Value) sebesar
0,455767. Nilai P-Value tersebut berada di atas α (0,05), jadi dapat disimpulkan H0 diterima
dan data terdistribusi normal.

4.2.3.

Metode Estimasi Model Data Panel
Sebelum di lakukannya pengujian asumsi klasik dan pengujian regresi linear

berganda, perlu di lakukan pengujian Chow Test dan Hausmann Test yang bertujuan untuk
mengetahui pendekatan model data panel apa yang nantinya akan digunakan, apakah Fixed
Effect, Random Effect, atau Pooled Least Square. Berdasarkan penjelasan teori yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka yang dilakukan adalah menginput 40 data panel ke
program pengolah statistik. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan
program pengolah statisik Eviews versi 6 yang bertujuan untuk melihat hasil atas pengujian
Chow Test. Pengujian Chow Test dilakukan untuk mengetahui apakah pendekatan model
menggunakan efek tetap (Fixed Effect) atau efek acak (Random Effect).
4.2.3.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.4a
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test

Statistic

d.f.

Prob.

Cross-section F

12.399722

(9,28)

0.0000

Cross-section Chi-square

64.262349

9

0.0000

Sumber : Data diolah penulis
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Berdasarkan tabel Redundant fixed effects test pada tabel 4.4a dapat dilihat bahwa
nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 0,0000, yang
dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 0,05 sehingga H0 ditolak.
Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah efek tetap
(Fixed effect).
Apabila H0 diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti sampai Chow
Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square) yang digunakan. Namun dikarenakan
nilai Chi Square < 0,05 yang artinya H0 ditolak, maka pengujian tidak berhenti sampai Chow
Test. Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Hausmann Test.
Tabel 4.5a
Hasil uji Hausmann
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary

Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

6.135878

2

0.0465

Sumber : data diolah penulis
Hasil pengujian Hausmann Test di atas menunjukkan nilai probability dari baris
Cross-section random adalah 0,0465 ( Prob > 0,05 ) dan berarti H0 ditolak. Jadi, penelitian
ini menggunakan hasil Fixed Effect.
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4.2.3.2. Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.4b
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test

Statistic

Cross-section F

35.990677

d.f.

Prob.

(9,28)

0.0000

Sumber : Data diolah penulis
Berdasarkan tabel Redundant fixed effects test pada tabel 4.4b dapat dilihat bahwa
nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 0,0000, yang
dimana memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada < 0,05 sehingga H0 ditolak.
Dikarenakan H0 ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah efek tetap
(Fixed effect).
Apabila H0 diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti sampai Chow
Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square) yang digunakan. Namun dikarenakan
nilai Chi Square < 0,05 yang artinya H0 ditolak, maka pengujian tidak berhenti sampai Chow
Test. Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya yaitu Hausmann Test.
Tabel 4.5b
Hasil uji Hausmann
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary

Cross-section random

Chi-Sq.
Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

7.080401

2

0.0290
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Sumber : data diolah penulis
Hasil pengujian Hausmann Test di atas menunjukkan nilai probability dari baris
Cross-section random adalah 0,0290 ( Prob > 0,05 ) dan berarti H0 ditolak. Jadi, penelitian
ini menggunakan hasil Fixed Effect.
4.2.4.

Uji Asumsi Klasik
Dalam pengujian uji asumsi klasik, dilakukan pengujian seperti uji penelitian ini

diharapkan terhindar dari gejala-gejala asumsi klasik yang dapat menurunkan tingkat presisi
atau konsistensi nilai sampel dan data yang diuji tidak mengalami bias serta mencapai kondisi
statistik BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).
4.2.4.1. Uji Autokorelasi
Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi
ROA &Size terhadap CSR

1.699003

ROE & Size terhadap CSR

0.0056

Pada tabel diatas terlihat pada ROA & size DW stat bernilai 1.699003, sedangkan
ROE & size menggunakan LM test yang bernilai 0.0056 yang berarti tidak ditemukannya
masalah autokorelasi dan dapat dilihat bahwa hasil uji ini termasuk kedalam area penerimaan
Ho, yang mana tidak terjadi adanya masalah autokorelasi dalam penelitian ini.
4.2.4.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan ynag lain. Untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan pengujian menggunakan
White Heteroscedasticity Test. Berdasarkan Tabel di bawah ini dapat dilihat nilai Probability
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Chi Square bernilai 0,2931 dan nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value >
α, maka H0 diterima, artinya model tidak bersifat heteroskedastisitas.
4.2.4.2.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.7a
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.514414

Prob. F(2,37)

0.2333

Obs*R-squared

3.026647

Prob. Chi-Square(2)

0.2202

Scaled explained SS

1.572581

Prob. Chi-Square(2)

0.4555

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan Tabel 4.7a dapat dilihat nilai Probability Chi Square bernilai 0,2202 dan
nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α, maka H0 diterima, artinya
model tidak terdapat heteroskedastisitas.
4.2.4.2.2. Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.7b
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.293826

Prob. F(2,37)

0.2863

Obs*R-squared

2.614605

Prob. Chi-Square(2)

0.2705

Scaled explained SS

1.167224

Prob. Chi-Square(2)

0.5579

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan Tabel 4.7b dapat dilihat nilai Probability Chi Square bernilai 0,2705 dan
nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Nilai P-Value > α, maka H0 diterima, artinya
model tidak terdapat heteroskedastisitas.
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4.2.4.3. Uji Multikolinearitas
4.2.4.3.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.8a
Hasil Uji Multikolinearitas
CSR

ROA

SIZE

CSR

1.000000

0.076402

0.421011

ROA

0.076402

1.000000

-0.069248

SIZE

0.421011

-0.069248

1.000000

Sumber: data diolah penulis

4.2.4.3.2. Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.8b
Hasil Uji Multikolinearitas
CSR

ROE

SIZE

CSR

1.000000

0.605788

0.442785

ROE

0.605788

1.000000

0.392506

SIZE

0.442785

0.392506

1.000000

Sumber: data diolah penulis
Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan
asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen
dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya
multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat
koefisien korelasi antar variabel independen, jika

koefisien korelasi diatas 0.85 maka

diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien
korelasi dibawah 0.85 maka di duga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model
(Widarjono, 2007).
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Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.8a dan 4.8b hasil besaran korelasi antar
variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.8a dan
4.8b, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar
variabel independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah
multikolinearitas.

4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Pengujian atas analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) dilakukan
dengan menggunakan data panel sebanyak 40 sampel yang terdiri atas 10 perusahaan dengan
periode waktu 4 tahun yaitu selama tahun 2008-2011. Penelitian ini menggunakan model
fixed effect sesuai dengan hasil uji chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima Ho
artinya di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model fixed effect. Hasil pengolahan
data uji statistik multiple regression dapat dilihat pada Tabel 4.9 Hasil uji regresi linear
berganda di bawah.
4.2.5.1. Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.9a
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Dependent Variable: CSR?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/15/13 Time: 14:22
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 40
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA?
SIZE?
Fixed Effects (Cross)
DARYA--C
KALBE--C
KIMIA--C

9.365922
0.204420
0.252954

8.767922
0.107438
0.219016

1.068203
1.902682
1.154957

0.2946
0.0674
0.2579

-5.202971
0.559762
8.539556
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MANDOM--C
MERK--C
MULTIBINTANG--C
SAMPOERNA--C
SMART--C
ULTRAJAYA--C
UNILEVER--C

-6.341135
0.098049
-10.85053
-1.927636
14.68557
0.518931
-0.079597
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.951904
0.933010
3.335236
50.37952
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

43.65923
42.70304
311.4664
1.960123

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.834649
330.8001

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

22.22250
1.699003

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel 4.9a, persamaan yang dihasilkan
adalah sebagai berikut :
CSR = 9.365922 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
1.

Koefisien konstanta sebesar 9.365922 artinya jika variabel ROA dan size selama
tahun 2008 – 2011 adalah konstan, maka pengungkapan CSR pada perusahaan
yang termasuk ke dalam industri consumer goods akan meningkat sebesar
9.365922.

2.

Koefisien regresi untuk ROA sebesar 0.204420 artinya variabel ROA
berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Jika ROA mengalami kenaikan
sebesar 1%, maka CSR akan meningkat sebesar 0.204420.

3.

Koefisien regresi untuk size sebesar ln 0.252954 artinya variabel size berpengaruh
positif terhadap pengungkapan CSR. Jika size mengalami kenaikan sebesar 1
satuan, maka CSR akan meningkat sebesar ln 0.252954 atau sebesar 1.287824.
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Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan adalah :
1. CSR DARYA = 4.162951 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT DARYA mengalami perubahan 1%, maka PT DARYA akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 4.162.951.
2. CSR KALBE = 9.925684 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT KALBE mengalami perubahan 1%, maka PT KALBE akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 9.925684.
3. CSR KIMIA FARMA = 17.905478+ 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT KIMIA FARMA mengalami perubahan 1%, maka PT KIMIA FARMA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 17.905478.
4. CSR MANDOM = 3.024787+ 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT MANDOM mengalami perubahan 1%, maka PT MANDOM akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 3.024787.
5. CSR MERK = 9.463971 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT MERK mengalami perubahan 1%, maka PT MERK akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 9.463971.
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6. CSR MULTIBINTANG = 8.280869+ 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT MULTIBINTANG mengalami perubahan 1%, maka PT MULTIBINTANG
akan mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 8.280869.
7. CSR SAMPOERNA = 7.438286+ 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT SAMPOERNA mengalami perubahan 1%, maka PT SAMPOERNA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 7.438286.
8. CSR SMART = 24.051492 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT SMART mengalami perubahan 1%, maka PT SMART akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 24.051492.
9. CSR ULTRAJAYA= 9.884853 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT ULTRAJAYA mengalami perubahan 1%, maka PT ULTRAJAYA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 9.884853.
10. CSR UNILEVER = 9.286325 + 0,204420 ROA + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROA dan size
PT UNILEVER mengalami perubahan 1%, maka PT UNILEVER akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 9.884853.
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4.2.5.2.

Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.9b
Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Dependent Variable: CSR?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/15/13 Time: 14:24
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 40
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE?
SIZE?
Fixed Effects (Cross)
DARYA--C
KALBE--C
KIMIA--C
MANDOM--C
MERK--C
MULTIBINTANG--C
SAMPOERNA--C
SMART--C
ULTRAJAYA--C
UNILEVER--C

24.29527
0.003441
-0.083414

2.278055
0.001264
0.081502

10.66492
2.723323
-1.023462

0.0000
0.0110
0.3149

-7.536263
0.182656
4.871303
-8.480725
1.793435
-6.908785
1.521277
11.98107
-2.987446
5.563475
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.995312
0.993470
3.145894
540.4020
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

137.0095
241.0088
277.1061
1.347059

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.829153
332.0231

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

22.12750
1.204476

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel 4.9b, persamaan yang dihasilkan
adalah sebagai berikut :
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CSR = 24.29527 + 0.003441 ROE – 0.083414 Size
1.

Koefisien konstanta sebesar 24.29527 artinya jika variabel ROA dan size selama
tahun 2008 – 2011 adalah konstan, maka pengungkapan CSR pada perusahaan
yang termasuk ke dalam industri consumer goods akan meningkat sebesar
24.29527.

2.

Koefisien regresi untuk ROE sebesar 0.003441 artinya variabel ROE berpengaruh
positif terhadap pengungkapan CSR. Jika ROA mengalami kenaikan sebesar 1%,
maka CSR akan meningkat sebesar 0.003441.

3.

Koefisien regresi untuk size sebesar ln 0.083414 artinya variabel size berpengaruh
positif terhadap pengungkapan CSR. Jika size mengalami kenaikan sebesar 1
satuan, maka CSR akan menurun sebesar ln 0.083414 atau sebesar 1.086992.

Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan adalah :
1. CSR DARYA = 16.759.007+ 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT DARYA mengalami perubahan 1%, maka PT DARYA akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 16.759.007.
2. CSR KALBE = 24.477826 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT KALBE mengalami perubahan 1%, maka PT KALBE akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 24.477826.
3. CSR KIMIA FARMA = 29.166.573 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT KIMIA FARMA mengalami perubahan 1%, maka PT KIMIA FARMA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 29.166.573.
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4. CSR MANDOM = 15.814.545 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT MANDOM mengalami perubahan 1%, maka PT MANDOM akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 15.814.545.
5. CSR MERK = 26.088.705 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT MERK mengalami perubahan 1%, maka PT MERK akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 26.088.705
6. CSR MULTIBINTANG = 17.386.485 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT MULTIBINTANG mengalami perubahan 1%, maka PT MULTIBINTANG
akan mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 17.386.485..
7. CSR SAMPOERNA = 25.816.547 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT SAMPOERNA mengalami perubahan 1%, maka PT SAMPOERNA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 25.816.547.
8. CSR SMART = 36.276.340 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT SMART mengalami perubahan 1%, maka PT SMART akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap CSR sebesar 36.276.340.
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9. CSR ULTRAJAYA = 21.307.824 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT ULTRAJAYA mengalami perubahan 1%, maka PT ULTRAJAYA akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 21.307.824.
10. CSR UNILEVER = 29.858.745 + 0,204420 ROE + 0.252954 Size
Interpretasi dari persamaan model regresi diatas adalah apabila ROE dan size
PT UNILEVER mengalami perubahan 1%, maka PT UNILELEVER akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap CSR sebesar 29.858.745.

4.2.6. Uji Goodness of Fit
Salah satu kriteria yang menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah
baik, digunakan Uji Goodness of Fit (Uji t, F, dan R2). Untuk melihat pengujian Goodness of
Fit dapat menggunakan data yang dihasilkan dari pengujian Hausman Test dalam penentuan
model data panel sebelumnya.
4.2.6.1. Pengujian Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
yaitu return on asset (ROA), return on equity (ROE), dan ukuran perusahaan terhadap
variabel dependen yaitu corporate social responsibility (CSR) dengan membandingkan
antara probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat keyakinan
apakah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila
probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 maka tolak Ha dan sebaliknya
apabila probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka terima Ha.
Data yang digunakan untuk melakukan pengujian parsial (uji t) adalah data dari hasil
Uji Hausman Test dalam penentuan model data panel sebelumnya. Berikut ini adalah Tabel
hasil Uji t dengan pengungkapan CSR sebagai variabel terikat.
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4.2.6.1.1 Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.10a
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA?
SIZE?

9.365922
0.204420
0.252954

8.767922
0.107438
0.219016

1.068203
1.902682
1.154957

0.2946
0.0674
0.2579

Sumber : data diolah penulis
Hipotesis yang hendak di uji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1:
H01

:

Return On Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Ha1

:

Return On Asset (ROA) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10a, variabel Return On Asset (ROA) memiliki
probabilitas sebesar 0,0674 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%,
yang artinya menolak Ha dan menerima H0, mengindikasikan bahwa Return On Asset (ROA)
tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap corporate social
responsibility (CSR) dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
Hipotesis 2:
H02

:

Size tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Ha2

:

Size berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR)

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10a, variabel size perusahaan memiliki
probabilitas sebesar 0,2579 diatas tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5% yang
artinya menolak Ha dan menerima H0, mengindikasikan bahwa size perusahaan tidak
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memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap corporate social responsibility
(CSR) dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
4.2.6.1.2

Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.10b
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE?
SIZE?

24.29527
0.003441
-0.083414

2.278055
0.001264
0.081502

10.66492
2.723323
-1.023462

0.0000
0.0110
0.3149

Sumber : data diolah penulis
Hipotesis yang hendak di uji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1:
H02

:

Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ha2

:

Return On Equity (ROE) berpengaruh signifikan secara parsial
Terhadap tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10b, variabel Return On Equity (ROE) memiliki
probabilitas sebesar 0.0110 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%
yang artinya H0 ditolak dan menerima Ha, yang mengindikasikan bahwa Return On Equity
(ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corporate social responsibility (CSR)
dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
Hipotesis 2:
H03

:

Size tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Ha3

:

Size berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR)
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10b, variabel size perusahaan memiliki
probabilitas sebesar 0,3149 dibawah tingkat signifikansi yaitu pada tingkat signifikansi 5%
yang artinya menolak Ha dan menerima H0, mengindikasikan bahwa size perusahaan tidak
memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap corporate social responsibility
(CSR) dengan tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5%.
4.2.6.2. Pengujian Simultan (Uji F)
Uji F atau disebut uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel
independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan) pada perusahaan consumer goods di Indonesia dengan membandingkan
antara probabilitas (F- statistik) dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Di bawah ini adalah
Tabel Hasil Uji F.
4.2.6.2.1

Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.11a
Hasil Uji F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.951904
0.933010
3.335236
50.37952
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

43.65923
42.70304
311.4664
1.960123

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan Tabel 4.11a di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah 0.0000 lebih
kecil dari nilai level of significant (α) 0.05 dan artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On Assets (ROA) dan size berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap Corporate Social Responsibility.
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4.2.6.2.2

Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR
Tabel 4.11b
Hasil Uji F
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.995312
0.993470
3.145894
540.4020
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

137.0095
241.0088
277.1061
1.347059

Sumber : data diolah penulis
Berdasarkan Tabel 4.11b di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah 0.00000 lebih
kecil dari nilai level of significant (α) 0.05 dan artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Dari hasil
pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa Return On Equity (ROE) dan size berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap Corporate Social Responsibility.

4.2.6.3. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi
variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi
digunakan dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data yang
diteliti. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted r2. adjusted r2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen dan ukuran sampel.
4.2.6.3.1

Return on assets dan size terhadap pengungkapan CSR

Berdasarkan Tabel 4.11a, Hasil Uji R2 dapat dilihat nilai Adjusted R-squared adalah
0.933010. Hal ini berarti sebesar 93,3% variabel Return On Asset dan Size mampu
mempengaruhi dan menjelaskan Corporate Social Responsibility. Sedangkan sisanya sebesar
6.7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
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4.2.6.3.2

Return on equity dan size terhadap pengungkapan CSR

Berdasarkan Tabel 4.11b, Hasil Uji R2 dapat dilihat nilai Adjusted R-squared adalah
0.993470. Hal ini berarti sebesar 99,34% variabel Return On Equity dan Size mampu
mempengaruhi dan menjelaskan Corporate Social Responsibility. Sedangkan sisanya sebesar
0.66% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1. Pengaruh ROA dan size terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility
Return On Asset (ROA) merupakan rasio untuk melihat seberapa besar return yang
dihasilkan dari penggunaan asset perusahaan dalam operasional usahanya. Menurut (Ang,
1997) dalam Timbul (2011), Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio
profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan
dana yang ditanamkan dalam aktiva atau asset yang digunakan untuk aktivitas operasi
perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
Berdasarkan hasil uji statistik variabel Return On Asset (ROA) diperoleh hasil
pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0674 dengan tingkat signifikansi 5%, yang
artinya menolak Ha dan menerima Ho. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Return On
Asset (ROA) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan corporate
social responsibility (CSR) perusahaan yang termasuk ke dalam industri consumer goods.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2008) dan Sembiring
(2005) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara profitabilitas dengan tingkat
pengungkapan CSR perusahaan. Namun penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian
yang dilakukan Almilia (2006) dan Nurkhin (2010) yang menyatakan profitabilitas memiliki
pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, hal ini dikarenakan perbedaan objek
penelitian, rentang waktu penelitian dan metode penelitian yang digunakan.
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Penelitian ini tidak mendukung dengan teori legitimasi, dimana perusahaan akan
memperoleh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat yang dilihat dari laba perusahan,
sehingga ketika laba perusahaan meningkat maka pengungkapan CSR yang dilakukan
perusahaan pun semakin luas. Hal ini mungkin dikarenakan persepsi manajemen bahwa
dengan melakukan pengungkapan CSR maka nantinya laba perusahaan akan berkurang.
Untuk variabel size, berdasarkan hasil uji statistik variabel Size diperoleh hasil
pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,2579 dengan tingkat signifikansi 5% yang
artinya menolak Ha dan menerima H0. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ukuran
perusahaan (size) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan corporate
social responsibility (CSR) perusahaan yang termasuk ke dalam industri consumer goods.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2008) dimana hasil
penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memilki pengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010) dan Darwis (2008)
menunjukkan hasil yang berbeda dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran
perusahaan memilki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan perbedaan
sampel yang digunakan, rentang waktu serta proxy yang dipakai dalam penelitian tersebut.
Hasil penelitan ini tidak berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan semakin
besar perusahaan maka kecenderungan dalam melaporkan pengungkapan CSR juga semakin
besar. Hal ini disebabkan karena saat ini perusahaan menyadari betapa pentingnya citra
perusahaan di mata masyarakat sehingga tidak peduli perusahaan besar atau kecil, maka
perusahaan – perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR agar mendapat perhatian dari
masyarakat dan menganggap bahwa perusahaan tersebut “baik”.
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4.3.2. Pengaruh ROE dan size terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility
Return On Equity merupakan salah satu analisis rasio untuk mengukur tingkat
profitabilitas yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana suatu
perusahaan dapat mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif serta mengukur tingkat
keuntungan yang akan diperoleh dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri.
Berdasarkan hasil uji statistik variabel Return On Equity (ROE) diperoleh hasil
pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,0110 dengan tingkat signifikansi 5% yang
artinya menolak H dan menerima Ha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Return On
Asset (ROE) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan corporate social
responsibility (CSR) perusahaan yang termasuk ke dalam industri consumer goods. Hal ini
sejalan dengan teori legitimasi dimana perusahaan akan memperoleh legitimasi atau
pengakuan dari masyarakat yang dilihat dari laba perusahan, sehingga ketika laba perusahaan
meningkat maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan pun semakin luas. Hal ini
mungkin dikarenakan persepsi atau anggapan bahwa aktivitas CSR bukanlah aktivitas yang
merugikan dan tidak bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Melainkan aktivitas CSR
merupakan langkah strategis jangka panjang yang akan memberikan efek positif bagi
perusahaan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurkhin (2010), yang

menyatakan ROE memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil penelitian
ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Yuliana (2008), yang menyatakan ROE
tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Sedangkan untuk variabel size, berdasarkan hasil uji statistik variabel Size diperoleh
hasil pengujian dengan nilai probabilitas sebesar 0,7348 dengan tingkat signifikansi 5% yang
artinya menolak Ha dan menerima H0, sama halnya dengan model 1. Oleh karena itu dapat
disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (size) tidak memiliki pengaruh yang signifikan
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terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang termasuk ke
dalam industri consumer goods.
Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuliana (2008) yang menyatakan
ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian
yang dilakukan Nurkhin (2010) dan Darwis (2008) menunjukkan hasil yang berbeda dimana
hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan memilki pengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan perbedaan sampel yang digunakan, rentang waktu
serta proxy yang dipakai dalam penelitian tersebut.
Hasil penelitan ini tidak berhasil mendukung teori agensi yang menyatakan semakin
besar perusahaan maka kecenderungan dalam melaporkan pengungkapan CSR juga semakin
besar. Hal ini disebabkan karena saat ini perusahaan menyadari betapa pentingnya citra
perusahaan di mata masyarakat sehingga tidak peduli perusahaan besar atau kecil, maka
perusahaan – perusahaan akan melakukan pengungkapan CSR agar mendapat perhatian dari
masyarakat dan menganggap bahwa perusahaan tersebut “baik”.

4.4. Implikasi manajerial
Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas dan
ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan
consumer goods yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, maka dari
penelitian ini terdapat beberapa fakta yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dan bisa
dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengetahui pengaruh dari profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan
Corporate Social Responsibility. Yang pertama adalah profitabilitas perusahaan yang di
proxy dengan return on asset dan return on equity menunjukkan hasil yang berbeda. Hal ini
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mengindikasikan bahwa masing - masing perusahaan memiliki pandangan tersendiri dalam
melakukan pengungkapan CSR.
Yang kedua adalah variabel ukuran perusahaan yang di proxy dengan log total aset pada
masing – masing modelnya tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR, hal ini
mengindikasikan bahwa besar kecil perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan
CSR karena saat ini melakukan CSR bukan lagi sebatas hanya mematuhi peraturan namun
juga menjadi strategi marketing dimana dalam melakukan CSRnya, perusahaan selain
menjalankan kewajiban namun juga bisa sekaligus meningkatkan citra perusahaan mereka
bahwa perusahaan juga memperhatikan stakeholder dan lingkungan sekitarnya, bukan hanya
sebatas untuk kesejahteraan shareholder. Yang terakhir adalah, dari masing – model yang
diteliti, variabel ROE memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pengungkapan CSR
perusahaan dibanding dengan variabel ROA.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh kesimpulan
sebagai berikut:
1. Model 1, yaitu Return on asset dan variabel size tidak memilki pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan
consumer goods selama periode 2008-2011.
2. Model 2, yaitu Return on equity berpengaruh signifikan, namun size tidak memiliki
pengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) pada perusahaan consumer goods selama periode 2008-2011.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah:
1. Bagi perusahaan, agar dapat lebih terbuka dalam penyampaian informasi mengenai
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan, serta perusahaan
secara berkelanjutan tetap menerbitkan sustainability report yang dipublikasikan
kepada masyarakat, sehingga investor yang ingin melakukan investasi pada
perusahaan mendapatkan informasi yang tepat dan mudah dibaca bagi orang awam.
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang tidak
hanya profitabilitas dan ukuran perusahaan saja namun juga faktor - faktor lainnya
yang berguna untuk melihat tingkat pengungkapan tanggung jawab perusahaan pada
perusahaan.. Selain itu ada baiknya menggunakan periode atau rentang waktu
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penelitan yang lebih lama & menambah jumlah sampel, sehingga lebih diketahui
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan consumer goods.
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Lampiran 1

NILAI CSR, ROA, ROE, dan Size
No

1

2

3

4

5

6

Nama Perusahaan

Darya Varia

Kalbe Farma

Kimia Farma

Mandom

MERK

Multi Bintang Indonesia

Tahun

CSR

2008

12,6

2009

15,2

2010

15,2

2011

15,2

2008

13,9

2009

24

2010

25,3

2011

25,3

2008

22,8

2009

27,8

2010

27,8

2011

29,1

2008

10,1

2009

11,3

2010

13,9

2011

19

2008

17,7

2009

22,8

2010

31,6

2011

31,6

2008

11,4

2009

11,4

2010

17,7

2011

20,2

ROA

ROE

SIZE

17.13

21.5

27.18107239

14.56

20.56

27.38718119

18.02

24.02

27.47332582

17.92

22.85

27.55661109

20.56

32.52

29.37215935

22.69

34.13

29.50011918

25.18

32.95

29.58156295

24.02

30.5

29.74420614

6.65

10.14

27.93006292

6.38

10.02

27.98375049

10.78

16.03

28.07104609

12.93

18.52

28.1609138

18.5

20.65

27.53757819

17.71

20

27.62562659

16.57

18.3

27.67717734

16.81

18.63

27.75400394

38.13

43.69

26.65036252

47.91

58.71

26.79624355

36.18

43.34

26.79807839

48.47

57.31

27.09383269

33.35

32.04

27.57062228

47.56

20.7

27.62446467

52.25

28.39

27.75948645

55.74

33.69

27.83053815
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No

7

8

9

8

9

10

Nama Perusahaan

Sampoerna

SMART

Ultrajaya

SMART

Ultrajaya

Unilever

Tahun

CSR

2008

35,93

2009

24

2010

25,3

2011

25,3

2008

30,3

2009

35,4

2010

35,4

2011

36,

2008

19

2009

19

2010

19

2011

19

2008

30,3

2009

35,4

2010

35,4

2011

36,

2008

19

2009

19

2010

19

2011

19

2008

27,8

2009

27,8

2010

27,8

2011

27,8

ROA

ROE

SIZE

35.93

68.95

30.41194996

40.72

72.03

30.5054893

42.62

85.65

30.65266477

56.31

106.95

23.68735263

14.75

91.22

29.93620283

9.72

126.09

29.95448669

13.27

128.33

30.15482791

16.79

449.09

30.32036409

15.44

23.67

28.1727621

5.67

8.25

28.18070316

10.11

15.63

28.32746087

7.2

11.18

28.40997069

14.75

91.22

29.93620283

9.72

126.09

29.95448669

13.27

128.33

30.15482791

16.79

449.09

30.32036409

15.44

23.67

28.1727621

5.67

8.25

28.18070316

10.11

15.63

28.32746087

7.2

11.18

28.40997069

111.23

29.50359223

56,76

114.74

29.64392213

52,16

112.19

29.79445908

151.45

29.98068062

53,01

53,18
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Lampiran 2
HASIL OLAH DATA EVIEWS
Model 1 (ROA & SIZE)
Asumsi Klasik
Uji Normalitas
10

Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-4.10e-15
-1.259670
12.47584
-10.08566
6.452164
0.324125
2.214501

Jarque-Bera
Probability

1.728728
0.421319

0
-10

-5

0

5

10

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.514414

Prob. F(2,37)

0.2333

Obs*R-squared

3.026647

Prob. Chi-Square(2)

0.2202

Scaled explained SS

1.572581

Prob. Chi-Square(2)

0.4555

Uji Multikolinieritas
CSR

ROA

SIZE

CSR

1.000000

0.076402

0.421011

ROA

0.076402

1.000000

-0.069248

SIZE

0.421011

-0.069248

1.000000
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Uji Deskriptif
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

CSR
22.22250
22.80000
36.70000
10.10000
7.162204
0.110204
2.156303

ROA
27.74100
19.53000
56.76000
5.670000
17.11872
0.453376
1.688131

SIZE
28.40742
28.11598
30.65266
23.68735
1.421730
-0.586759
4.154552

Jarque-Bera
Probability

1.267340
0.530641

4.238665
0.120112

4.516893
0.104513

Sum
Sum Sq. Dev.

888.9000
2000.0590

1109.640
1142.97

1136.297
78.83135

Observations

40

40

40

Uji Autokorelasi
Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.834649
330.8001

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

Uji Hipotesis
Dependent Variable: CSR?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/15/13 Time: 14:22
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 40
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROA?
SIZE?
Fixed Effects (Cross)
DARYA--C
KALBE--C
KIMIA--C
MANDOM--C
MERK--C
MULTIBINTANG--C
SAMPOERNA--C
SMART--C
ULTRAJAYA--C
UNILEVER--C

9.365922
0.204420
0.252954

8.767992
0.107483
0.219016

0.068203
1.902682
1.154957

0.2946
0.0674
0.2579

-5.202971
0.559762
8.539556
-6.341135
0.098049
-10.85053
-1.927636
14.68557
0.518931
-0.079597
Effects Specification
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22.22250
1.699003

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.951904
0.933010
3.335236
50.37952
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

43.65923
42.70304
311.4664
1.960123

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.834649
330.8001

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

22.22250
1.699003

MODEL 2 (ROE & SIZE)

Asumsi Klasik
Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 1 40
Observations 40

10

8

6

4

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

9.77e-16
-0.559954
9.203739
-9.148908
5.391491
0.083733
2.043505

Jarque-Bera
Probability

1.571545
0.455767

0
-10

-5

0

5

10

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.293826

Prob. F(2,37)

0.2863

Obs*R-squared

2.614605

Prob. Chi-Square(2)

0.2705

Scaled explained SS

1.167224

Prob. Chi-Square(2)

0.5579
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Uji Multikolinieritas
CSR

ROE

SIZE

CSR

1.000000

0.605788

0.442785

ROE

0.605788

1.000000

0.392506

SIZE

0.442785

0.392506

1.000000

Uji Deskriptif
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

CSR
22.12750
22.80000
36.70000
10.10000
7.059091
0.107927
2.218200

ROE
58.64600
32.28000
449.0900
8.250000
74.76800
3.743324
19.73141

SIZE
28.40742
28.11598
30.65266
23.68735
1.421730
-0.586759
4.154552

Jarque-Bera
Probability

1.096341
0.578006

559.9835
0.000000

4.516893
0.104513

Sum
Sum Sq. Dev.

885.1000
1943.400

2345.840
218019.9

1136.297
78.83135

Observations

40

40

40

Uji Autokorelasi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

6.120125

Prob. F(2,35)

0.0053

Obs*R-squared

10.36426

Prob. Chi-Square(2)

0.0056

Uji Hipotesis
Dependent Variable: CSR?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 05/15/13 Time: 14:24
Sample: 2008 2011
Included observations: 4
Cross-sections included: 10
Total pool (balanced) observations: 40
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross section standard errors & covariance (d.f. corrected)
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
ROE?
SIZE?
Fixed Effects (Cross)
DARYA--C
KALBE--C
KIMIA--C
MANDOM--C
MERK--C
MULTIBINTANG--C
SAMPOERNA--C
SMART--C
ULTRAJAYA--C
UNILEVER--C

24.29527
0.003441
-0.083414

2.278055
0.001264
0.081502

10.66492
2.723323
-1.023462

0.0000
0.0110
0.3149

-7.536263
0.182656
4.871303
-8.480725
1.793435
-6.908785
1.521277
11.98107
-2.987446
5.563475
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.995312
0.993470
3.145894
540.4020
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

137.0095
241.0088
277.1061
1.347059

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.829153
332.0231

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

22.12750
1.204476
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Lampiran 3
INDEKS GRI
Perusahaan :
Kategori
Point
EKONOMI
Nilai ekonomi yang dihasilkan secara langsung didistribusikan oleh perusahaan
EC1 kepada pemegang saham, kreditur, pemerintah, maupun komunitas local
Implikasi keuangan dan munculnya berbagai resiko keuangan yang diakibatkan
EC2 oleh perubahan iklim sehingga perusahaan dapat memperkirakan anggaran
keuangan untuk memperoleh peruntungan.
EC3

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

EC4

Bantuan keuangan signifikan dari pemerintah tempat perusahaan beroperasi.

EC5

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

EC6

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

EC8

Adanya prosedur penarikan tenaga kerja lokal dan penetapan proporsi senior
manajemen yang direkrut dari wilayah tempat perusahaan beroperasi.
Investasi perusahaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penyediaan
layanan untuk publik yang dilakukan secara komersial maupun Cuma-Cuma

EC9

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

EC7

Point
EN1
EN2
EN3
EN4
EN5

LINGKUNGAN

Tahun
8 9 10 11

8 9

Jumlah bahan baku yang digunakan.
Perhitungan penggunaan bahan daur ulang
Pengunaan energi langsung berdasarkan sumber energi utama
Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber energi utama
Penghematan energi yang dapat dilakukan sebagai akibat konservasi energi dan
peningkatan efisiensi

EN6

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

EN7

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

EN8
EN9

Jumlah air yang ditarik menurut sumber airnya
Sumber air yang secara signifikan terpengaruh oleh aktivitas penarikan air
Perhitungan dan total volume air yang dapat didaur ulang serta digunakan
EN10
kembali
Lokasi dan ukuran lahan yang dimiliki, disewa, atau dikelola perusahaan yang
EN11 berdekatan dengan area yang kaya akan keanekaragaman hayati baik
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EN12

Uraian dampak signifikan dari aktivitas, produk dan jasa yang dihasilkan terhadap
nilai keanekaragaman hayati yang berada diluar wilayah dilindungi

EN13 Habitat yang dilindungi atau direstorasi
Strategi yang meliputi tindakan saat ini dan rencana di masa mendatang untuk
EN14 mengelola dampak perusahaan terhadap keanekaragaman hayati.
Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk dalam Daftar
EN15 Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk dalam daftar konservasi
nasional dengan habitat di daerah-daerah yang terkena dampak operasi
Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak langsung
EN16 dirinci berdasarkan berat
Data mengenai emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan
EN17 berat
Berbagai inisiatif yang diambil perusahaan untuk mengatasi emisi greenhouse gas
EN18 serta pengurangan emisi gas yang telah dicapai oleh perusahaan
Adanya pengungkapan tentang adanya emisi bahan kimia yang dapat merusak
EN19 lapisan ozon
Adanya pengungkapan tentang Nox, Sox, dan emisi udara berdasarkan jenis dan
EN20 berat
EN21 Jumlah air yang dibuang didasarkan kepada kualitas air dan aliran air
EN22 Jumlah berat limbah berdasarkan tipe dan metode pembuangan limbah
EN23 Jumlah dan metode tumpahan yang signifikan.
Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor atau diolah yang dianggap
EN24 berbahaya
EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta
habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan
Inisiatif untuk mengurangi dampak jasa dan produk serta mengukur sejauh mana
EN26 dampak pengurangannya berpengaruh terhadap dampak buruk
Perhitungan produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik kembali menurut
EN27 kategori.
Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah sanksi non-moneter atas
EN28 pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan
Pengungkapan perusahaan tentang perubahan material yang signifikan terhadap
EN29 pemindahan produk
EN30 Anggaran yang dialokasikan untuk proteksi dan investasi lingkungan
Point MASYARAKAT
Sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik yang dapat
SO1
mengukur dan mengolah dampak operasi perusahaan terhadap masyarakat
SO2 Persentase dan jumlah unit bisnis yang memiliki resiko korupsi
Adanya pelatihan dalam hal kebijakan dan prosedur menanggulangi korupsi di
SO3
dalam organisasi.
SO4 Tindakan yang diambil perusahaan terhadap tindakan korupsi
SO5 Partisipasi dalam lobi dan perumusan kebijakan publik
Adanya pengungkapan nilai kontribusi financial dan natura kepada partai politik,
SO6 politisi dan institusi terkait berdasarkan negara dimana perusahaan beroperasi
secara transparan.
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SO7

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran anti persaingan, anti trust dan
praktek monopoli serta sanksinya

Jumlah nilai uang yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena membayar
denda atau sanksi non-moneter akibat ketidak patuhan perusahaan terhadap
undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
Point TANGGUNG JAWAB PRODUK
Dampak kesehatan dan keselamatan dari pemakaian produk yang diperhitungkan
PR1 perusahaan
SO8

PR2
PR3
PR4

PR7

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

PR8

Jumlah keluhan konsumen akibat pelanggaran privasi konsumen dan hilangnya
data konsumen

PR9

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

Point HAK ASASI MANUSIA
Perhitungan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausula HAM
HR1 atau telah menjalani proses skrining/filtrasi terkait dengan aspek hak asasi
manusia.
HR2

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

HR3

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

HR5

HR6

HR7
HR8

11

8 9

10

11

Jenis informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari suatu produk
Jumlah kejadian yang berkaitan dengan ketidakpatuhan perusahaan terhadap
peraturan yang berlaku dalam hal penyajian informasi produk dan jasa

PR6

HR4

10

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

Berbagai praktik yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan
konsumen, termasuk di dalam survei untuk mengukur kepuasan konsumen
Berbagai program komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sesuai
dengan standar dan hukum yang berlaku

PR5

8 9

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.
Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diidentifikasi dapat menimbulkan
resiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak
tersebut.
Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko yang signifikan timbulnya
terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah yang diambil untuk
mendukung upaya penghapusan pekerja anak.
Kegiatan yang teridentifikasi mengandung resiko signifikan yang dapat
menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah yang telah
diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa atau kerja wajib.
Personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur
organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi
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HR9

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkahlangkah yang diambil.

Point PRAKTEK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK
LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7

Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin,
dan wilayah.
Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak
disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.
Persentase pegawai yang dijamin oleh perjanjian kesepakatan bersama
Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk
apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.
Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan
dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan
memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan jabatan.
Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan
ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.

LA8

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

LA9

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

LA10

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

LA11
LA12

Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang
menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam
mengatur akhir karier.
Perhitungan karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan
karier secara teratur.

LA13

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

LA14

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

Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

8 9

10

11

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI
Nama

: Luthfi Rizky fauzan

Nama Panggilan

: Lucky

Tempat, Tanggal Lahir

: Jakarta, 17 Maret 1990

Umur

: 23 Tahun

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Poncol Raya no 53 Rt 02/07
Pondok Bambu, Jakarta Timur

Nomer Telepon

: 085691362070

E-mail

: lucky_luthfi@ymail.com

PENDIDIKAN FORMAL
2008 – 2013

: INDONESIA BANKING SCHOOL

2005 – 2008

: SMAN 100 jakarta

2002 – 2005

: SMPN 51 Jakarta

1997 – 2002

: SDN 01 Jakarta Timur

PENDIDIKAN NON FORMAL
2010

: IELTS Preparation Class The British Institute

2008 – 2011

: The British Institute

Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

KEGIATAN SEMINAR DAN PELATIHAN
❑

2009
•

❑

❑

Pelatihan
Service
CONSULTANT

Excellent

dari

E-DEPRO

MANAGEMENT

Service

dari

E-DEPRO

MANAGEMENT

2010
•

Pelatihan
Customer
CONSULTANT

•

Seminar Accounting Goes to IBS (AGTI)

2011
•

Pelatihan Basic Treasury dari MATA AIR

•

Seminar Entrepreneurship in the Insurance Industry dari Asuransi
Prudential

PENGALAMAN ORGANISASI
❑

2006 – 2007
•

❑

Anggota OSIS SMAN 100

2009 – 2010
•

Anggota Divisi Litbang HMPS Akuntansi

•

Anggota Pendamping Pekan Orientasi Mahasiwa

PENGALAMAN KERJA
❑

2009
BRI (Bank Rakyat Indonesia), Purbalingga
Internship at Bank BRI unit Kaligondang

❑

2010
BI (Bank Indonesia), Jakarta
Internship at Bank Indonesia Jakarta

Pengaruh Profitabilitas..., Luthfi Rizky Fauzan, Ak.-Ibs, 2013

