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PENGANTAR
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah
gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line dalam bentuk
ekonomi atau nilai perusahaan saja, tetapi juga berpijak pada triple
bottom line yaitu tanggung jawab terhadap masalah sosial dan
lingkungan. Konsep CSR di Indonesia sudah mulai berkembang ke arah
yang lebih baik seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat
global terhadap perkembangan perusahaan multinasional yang beroperasi
di Indonesia, walaupun masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak
melakukan kewajiban sosialnya.
Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menguji faktor-faktor
yang mempengaruhi pengungkapan CSR dengan mengadopsi faktor
financial dan non financial yaitu Good Corporate Governance,
profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan
dan usia perusahaan pada perusahaan manufaktur go public di Indonesia.
Jumlah sampel yang digunakan adalah 87 perusahaan manufaktur pada
periode 2010-2014 (data panel). Dengan menggunakan General Least
Square, hasil penelitian menunjukkan bahwa Good Corporate
Governance, profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR baik secara
total maupun terhadap dimensinya yaitu pengungkapan ekonomi,
lingkungan dan sosial. Sementara pertumbuhan perusahaan dan usia
perusahaan bukan merupakan faktor penentu pengungkapan CSR di
perusahaan manufaktur Indonesia.
Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan
buku hasil penelitian (referensi). Sholawat beserta salam semoga tercurah
limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada
pimpinan STIE Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan
dukungan moril dan materil atas terlaksananya penelitian dan
penyelesaian buku hasil penelitian ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima
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kasih kepada kedua orang tua tercinta, suami terkasih dan kelima putraputriku tersayang Zahra, Syifa, Qisthina, Syakira dan Sharkan serta
semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku
ini. Kritik dan saran atas segala kekurangan penulisan buku ini penulis
nantikan melalui e-mail Lela_nwm@yahoo.com atau lela@stiemj.ac.id
Buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu
manajemen keuangan, juga bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan
dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen untuk melakukan
tanggung jawab sosialnya. Hasil analisis yang diperoleh juga dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan
bagi investor dalam menentukan investasinya.

Penulis,

Dr. Lela Nurlaela Wati, S.E., M.M.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah
gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada
tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line dalam
bentuk ekonomi atau nilai perusahaan saja, tetapi juga berpijak
pada triple bottom line yaitu tanggung jawab terhadap masalah
sosial dan lingkungan (Friedman, 1982). Triple bottom line
reporting merupakan laporan yang memberikan informasi
mengenai pelaksanaan kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan
dari sebuah entitas. Apabila prinsip triple bottom line dapat
diimplementasikan dengan baik, maka akan menunjukkan
akuntabilitas perusahaan tidak hanya untuk kegiatan ekonomi
mereka, tetapi juga untuk pelaksanaan kegiatan sosial dan
lingkungan (Deegan, 2004).
Corporate Social Responsibility (CSR) digunakan sebagai
ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan
dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan
lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan
perusahaan atau laporan sosial terpisah (Guthrie dan Mathews,
1985). Global Compact Initiative (2002) menyebutkan bahwa
pemahaman CSR ini dapat dijalankan melalui 3 pilar penting, yaitu
profit, people, planet (3P). Konsep ini berisikan sebuah
pemahaman bahwa tujuan bisnis tidak hanya sekedar untuk
memperoleh keuntungan atau mencari laba (profit), tetapi juga
mensejahterakan orang (people), dan menjamin kelangsungan
hidup planet. Perusahaan dianggap tidak hanya memiliki kewajiban
ekonomi dan hukum kepada pemegang saham saja, tetapi juga
memiliki kewajiban sosial kepada para pihak yang memeiliki
kepentingan dengan perusahaan (stakeholder).
Model Corporate Social Responsibility
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Richardson et. al. (1999) menjelaskan bahwa perilaku sosial
dan lingkungan perusahaan merupakan suatu tindakan diskresi
yang diambil oleh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan
isu-isu sosial dan lingkungan. Dalam hal ini dengan adanya
pertumbuhan industri, isu-isu sosial serta lingkungan yang menjadi
kepentingan strategis, dan perusahaan berusaha untuk
mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk menjamin
kinerja perusahaan jangka panjang. Oleh karena itu peningkatan
kesadaran mengenai kegiatan sosial dan lingkungan telah
menyebabkan lebih banyak tekanan bagi perusahaan untuk
mengkomunikasikan informasi yang berhubungan tentang kegiatan
dan menanggapi beberapa hal persyaratan yang diinginkan oleh
para pemangku kepentingan. Akibatnya, kebijakan pelaporan sosial
dan lingkungan perusahaan menjadi isu yang penting untuk
perusahaan dalam membangun dan meningkatkan legitimasi
mereka untuk beroperasi dengan berbagai pelaku yaitu pelanggan,
karyawan dan lingkungan organisasi (Khlif et.al., 2015).
Konsep CSR di Indonesia sudah mulai berkembang ke arah
yang lebih baik seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat
global terhadap perkembangan perusahaan multinasional yang
beroperasi di Indonesia. Berbagai perusahaan sudah mulai
menunjukkan komitmennya untuk menerapkan tanggung jawab
sosial kepada para pemangku kepentingan (stakeholder). Berikut
ini adalah perkembangan CSR di perusahaan manufaktur
Indonesia:
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Tabel 1.1
Rata-rata CSR Periode 2010-2014
Tahun

CSR

2010

0,101702

2011

0,121199

2012

0,171977

2013

0,192783

2014

0.2146

Sumber : Data BEI diolah, 2016
Dari tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa CSR terus mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun, artinya perusahaan terus berusaha
meningkatkan pengungkapan CSR nya setiap tahunnya. Namun
seiring peningkatan CSR di Indonesia, masih terdapat
permasalahan yang muncul dimana perusahaan dalam
melaksanakan operasinya kurang memperhatikan kondisi
lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang
aktivitasnya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Berdasarkan laporan tahunan yang dibuat oleh Komite Nasional
Hak Asasi Manusia, perusahaan menjadi pelaku kedua pelanggar
HAM tiap tahunnya. Masalah dari kerusakan lingkungan
penyebabnya adalah perilaku perusahaan yang kurang peduli
terhadap dampak yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan yang
mengakibatkan terjadinya kerusakan pada lingkungan. Banyak
perusahaan yang terlibat dalam kasus kerusakan lingkungan seperti
kasus lumpur lapindo dari PT Lapindo yang telah
menenggelamkan lebih dari 10 desa di daerah Porong Sidoarjo, PT
Inti Indorayon Utama yang merusak air sungai di daerah Sumatera
Utara serta PT Sibalec di Yogyakarta yang mengotori sumur
masyarakat di Yogyakarta (Nofriyanti et al., 2012)
PT. Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan
tambang terbesar di Indonesia yang berlokasi di Papua, yang
Model Corporate Social Responsibility
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memulai operasinya sejak tahun 1969, sampai dengan saat ini tidak
lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik
terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan
sosial dan ekonomi yang terjadi. Begitu pula konflik hingga tindak
kekerasan terjadi akibat pencemaran lingkungan dan masalah
sosial terkait operasional PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) di
wilayah Duri Provinsi Riau, dimana masyarakat menuntut
kompensasi hingga tingkat DPR pusat terkait dampak negatif
operasional perusahaan tersebut terhadap kondisi ekonomi,
kesehatan dan lingkungan yang semakin memburuk.
Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tata kelola
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sangat
penting untuk diterapkan dalam setiap perusahaan agar perusahaan
melakukan kewajibannya terhadap lingkungan sekitar. Dengan
praktik good corporate governance tentunya akan membuat
perusahaan tersebut melakukan kegiatan dan aktifitas operasional
perusahaan yang sehat demi menjaga kepercayaan stakeholders.
Mekanisme corporate governance yang baik, akan mendorong
pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas
lagi dan lebih transparan sehingga pihak manajemen akan berusaha
mengungkapkan corporate social responsibility di dalam laporan
tahunannya.
Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang
lebih banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar
terhadap masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak,
serta mendapat perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu
perusahaan besar mendapat tekanan yang lebih untuk
mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya (Cowen et al.,
1987). Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat,
juga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal
perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban
sosialnya secara luas. Suatu perusahaan yang memiliki profit lebih
besar harus lebih aktif melaksanakan CSR (Amran dan Devi,
2008).
Model Corporate Social Responsibility
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Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile
akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan
perusahaan yang low-profile. Semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial
(Bowma dan Haire, 1976) dan (Preston, 1978) dalam (Hackston
Milne, 1996).
Penelitian pada area yang sama khususnya mengenai faktorfaktor pengungkapan Corporate Social Responsibility telah banyak
dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang sifatnya individual
maupun kelompok. Akan tetapi hasil dari penelitian tersebut masih
menghasilkan hasil yang berbeda-beda dengan variabel yang lebih
mengutamakan rasio-rasio keuangan. Penelitian ini mengisi celah
peneliti sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan CSR. penelitian ini menganalisis mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social
Responsibility baik dari sisi keuangan perusahaan maupun dari non
keuangan perusahaan. Penelitian ini disamping menguji faktor
keuangan perusahaan juga menguji faktor non financial yaitu
mekanisme internal Good Corporate Governance dan firm age.
Penelitian ini juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan CSR secara lebih komprehensif dimana
pengungkapan CSR diuraikan juga dalam bentuk dimensi CSR
yaitu pengungkapan ekonomi, pengungkapan lingkungan dan
pengungkapan sosial, sehingga menjadikan penelitian ini berbeda
dengan peneliti-peneliti sebelumnya, dimana penelitian ini akan
menghasilkan empat model penelitian CSR.
1.2.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah :
a. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR (ekonomi, lingkungan dan sosial)?
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b. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR (ekonomi, lingkungan dan sosial)?
c. Apakah
ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan CSR (ekonomi, lingkungan dan sosial)?
d. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR (ekonomi, lingkungan dan sosial) ?
e. Apakah
usia
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan CSR (ekonomi, lingkungan dan sosial)?
1.3. Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka
tujuan penulisan buku ini digunakan untuk :
a. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh Good Corporate Governance terhadap
pengungkapan CSR.
b. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan
CSR.
c. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR.
d. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai
pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan
CSR.
e. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai usia
perusahaan terhadap pengungkapan CSR.

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik
secara teoritis maupun praktis, yaitu:
a. Bagi pengembangan keilmuan
keuangan, diharapkan dapat
Model Corporate Social Responsibility
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pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh
perusahaan selama perusahaan tersebut menjalankan
usahanya.
b. Bagi Perusahaan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak
manajemen untuk melakukan tanggung jawab sosialnya.
c. Bagi Investor
Informasi mengenai pengungkapan CSR yang dilakukan oleh
perusahaan dapat memberi masukan kepada investor dalam
menanamkan modal mereka.

BAB II
Model Corporate Social Responsibility
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

2.1.

Teori Stakeholder
Stakeholder theory merupakan kumpulan kebijakan dan
praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai,
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan
lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam
pembangunan secara berkelanjutan. Jones (1999) menjelaskan
bahwa stakeholders dibagi dalam dua kategori:
a.

b.

Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki
kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan
serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang
termasuk dalam kategori inside stakeholders ini adalah
pemegang saham (stockholders), manajer, dan karyawan
Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihakpihak yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin
perusahaan, serta bukan pula karyawan perusahaan , namun
memiliki kepentingan terhadap perusahaan di pengaruhi oleh
keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside
stakeholders ini adalah pelanggan (customers), pemasok
(supplier), pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat
secara umum.

Berdasarkan penjelasan dari stakeholder theory ini, maka
perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri,
namun harus memberikan manfaat bagi stakeholders nya
(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah,
masyarakat, analis dan pihak lain). Untuk memenuhi keinginan
para stakeholder, corporate social responsibility bisa menjadi salah
satu strategi perusahaan. Para stakeholders akan memberikan
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dukungan penuh kepada aktivitas perusahaan apabila
pengungkapan corporate social responsibility dapat dilakukan
dengan baik, sehingga tujuan perusahaan untuk meningkatkan
kinerja dan mencapai laba dapat tercapai.
Atas dasar argumen yang telah dijelaskan, teori stakeholder
umumnya berkaitan dengan cara-cara yang digunakan perusahaan
untuk me-manage stakeholder-nya. Teori stakeholder adalah teori
yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan
bertanggungjawab (Freeman, 2001). Perusahaan harus menjaga
hubungan dengan stakeholder-nya dengan mengakomodasi
keinginan dan kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder
yang mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya yang
digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan, misal tenaga
kerja, pasar atas produk perusahaan dan lain-lain (Chariri dan
Ghozali, 2007).
Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk
menjaga hubungan dengan para stakeholder-nya adalah dengan
pengungkapakan informasi sosial dan lingkungan. Pengungkapan
ini diharapkan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan informasi
yang dibutuhkan serta dapat mengelola stakeholder agar
mendapatkan dukungan oleh para stakeholder yang berpengaruh
terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini sesuai dengan
pendapat bahwa pengungkapan informasi keuangan, sosial, dan
lingkungan merupakan dialog antara perusahaan dengan
stakeholder-nya dan menyediakan informasi mengenai aktivitas
perusahaan yang dapat mengubah persepsi dan ekspektasi (Gray et
al., 1995)
Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi,
suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika
manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan
komunitas. Dengan kata lain teori ini menempatkan persepsi dan
pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam pengungkapan
suatu informasi dalam laporan keuangan.

Model Corporate Social Responsibility

16

2.2.

Corporate Social Responsibility
Istilah CSR sendiri diperkenalkan pertama kali dalam
tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. CSR
digagas Howard Rothmann Browen untuk mengeleminasi
keresahan dunia bisnis. CSR adalah sebuah pendekatan dimana
perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi
bisnis mereka.
Clutterbuck et al. (1992) mendefinisikan bahwa CSR
merupakan bentuk pertanggung jawab sosial dari segala tindakan
perusahaan yang berpengaruh terhadap individu, masyarakat dan
lingkungan di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Namun
pendapat ini masih menjadi bahan perdebatan mengenai bentuk
pertanggung jawaban perusahaan di dalam penerapan CSR, apakah
penerapan CSR hanya sekedar maximizing profit bagi kepentingan
owner, atau penerapan CSR juga harus meliputi kepentingan
masyarakat sekitar.
CSR bisa dikatakan komitmen yang berkesinambungan dari
kalangan bisnis, untuk berperilaku secara etis dan memberi
kontribusi bagi perkembangan ekonomi, seraya meningkatkan
kualitas kehidupan dari karyawan dan keluarganya, serta
komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya. Dalam
interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders)
berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.
Sementara Carrol (1991) mendefinisikan CSR dengan
responsibility approach yang terdiri dari economic responsibility,
legal responsibility, ethical responsibility, dan philanthropic
responsibility. Carrol menggambarkan CSR kedalam empat
dimensi yang dikenal dengan CSR pyramids.
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Gambar 2.1. Carrol’s CSR Pyramids
Carrol menjelaskan bahwa tujuan utama perusahaan adalah
menghasilkan keuntungan dari barang dan jasa yang dihasilkannya,
perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat
agar perusahaan dapat terus survive dan berkembang (economic
responsibilities). Namun, perlu diperhatikan juga bahwa
perusahaan memiliki tanggung jawab kepada para pemangku
kepentingan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah legal
responsibilities, yaitu bagaimana perusahaan melakukan
operasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini dibuat untuk
menghindari adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh
perusahaan. Selanjutnya perusahaan juga harus menjalankan
praktek bisnis yang baik, adil dan fair, serta melakukan kegiatankegiatan yang tidak menimbulkan kerusakan (ethical
responsibilities) dan yang terakhir adalah perusahaan juga harus
berusaha untuk menjadi perusahaan yang baik (good corporate
citizen) dan dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara
langsung bagi lingkungan sekitarnya.
Di Indonesia, definisi mengenai CSR secara etimologis
kerap diterjemahkan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan
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Lingkungan (TJSL). CSR di Indonesia telah diatur melalui
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat UUPT
bahwa CSR sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 3
berbunyi, “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah
komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri,
komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Dalam
Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 ayat 1 juga
dijelaskan bahwa ”Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan
sumber
daya
alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan”.
Sementara Undang- undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, pasal 15 (b) menyatakan bahwa ”setiap
penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan”. Namun kini telah diterbitkan peraturan baru yang
merupakan amanat dari UU No 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (4)
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang diterbitkan
pada bulan April 2012. Pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan CSR
menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan
usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam. Pada
ayat (2) dijelaskan bahwa kewajiban CSR dilakukan baik di dalam
maupun di luar lingkungan perseroan. Pada pasal 6 sendiri
dijelaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan
dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
merupakan cara mengkomunikasikan informasi sosial kepada
stakeholders. Dengan adanya hal ini maka akan dapat diketahui apa
saja aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sangat
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penting mengingat dampak-dampak yang mungkin timbul akibat
aktifitas perusahaan.
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang
sering juga disebut sebagai social disclosure, corporate social
reporting, social accounting (Mathews, 1995) atau corporate
social responsibility (Hackston dan Milne, 1996) merupakan
proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari
kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang
berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal
tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya
perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan
laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang
saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan
mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya
mencari laba untuk pemegang.
Ide mengenai CSR sebagai sebuah tanggungjawab sosial
perusahan kini semakin diterima secara luas. Namun, CSR masih
tetap dianggap kontroversial, baik bagi kalangan pebisnis maupun
akademisi. Kelompok yang menolak mengajukan argumen bahwa
perusahaan adalah organisasi pencari laba (profit oriented) dan
bukan person atau kumpulan orang seperti halnya dalam organisasi
sosial. Perusahaan telah membayar pajak kepada Negara dan
karenanya tanggungjawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan
publik telah diambil-alih pemerintah. Kelompok yang mendukung
berpendapat bahwa perusahaan tidak dapat dipisahkan dari para
individu yang terlibat di dalamnya, yakni pemilik dan
karyawannya. Karenanya, mereka tidak boleh hanya memikirkan
keuntungan financial bagi perusahaannya saja. Melainkan pula
harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap publik,
khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Namun
disisi lain, golongan pengusaha yang menerapkan CSR akan
merasa kehilangan nilai kesukarelaan dalam setiap aktivitas CSR
mereka (Saidi dan Abidin, 2004).
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CSR akan menjadi strategi bisnis dalam perusahaan untuk
menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan citra
perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan
kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh para pesaing.
Pedoman yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam
pengungkapan CSR adalah Global Reporting Initiative (GRI).
Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis
organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling
banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan
berkomitmen untuk terus-menerus melakukann perbaikan dan
penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Daftar
pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga pernah
digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.
Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item
yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau
item yang disebutkan dalam GRI guidelines. Indikator kinerja dibagi
menjadi 3 komponen utama, yaitu :
a.

b.

Ekonomi
Dimensi ekonomi menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak
pada kondisi ekonomi dari stakeholder dan sistem ekonomi pada
tingkat lokal, nasional, dan tingkat global. Indikator ekonomi
menggambarkan:
1) Arus modal di antara berbagai pemangku kepentingan
2) Dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh masyarakat
kinerja keuangan merupakan hal yang mendasar untuk
memahami organisasi dan keberlanjutannya. Akan tetapi,
informasi ini biasanya sudah dilaporkan dalam laporan
keuangan.
Lingkungan
Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi
berdampak pada kehidupan, di dalam sistem alam, termasuk di
dalamnya sebuah ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator kinerja
lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan output
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(emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja
mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman
hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya
seperti limbah yang dapat merusak ekosistem lingkungan serta
dampak dari produk dan jasa yang dihasilkan.
c. Sosial
Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi yang
telah berdampak di dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator
kinerja sosial GRI mengidentifikasikan kunci aspek kinerja yang
meliputi praktek perburuhan/tenaga kerja, hak asasi manusia,
masyarakat/sosial, dan tanggung jawab produk.
Total indikator kinerja mencapai 79 indikator, terdiri dari 9
indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktek
tenaga kerja, 9 indikator Hak Asasi Manusia, 8 indikator sosial atau
kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk. Berikut ini
adalah indicator-indikator dari dimensi pengungkapan CSR menurut GRI
3:
Tabel 2.1. Indikator Pengungkapan CSR Menurut GRI

10
11
12
13

EKONOMI

Tema

LINGKUN
GAN

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kode
GRI
EC1
EC2
EC3
EC4
EC5
EC6
EC7
EC8
EC9
EN1
EN2
EN3
EN4

Indikator Pengungkapan
Perolehan dan distribusi nilai ekonomi
Implikasi finansial akibat perubahan iklim
Dana pensiun karyawan
Bantuan finansial dari pemerintah
Standar upah minimum
Rasio pemasok lokal
Rasio karyawan lokal
Pengaruh pembangunan infrastruktur dan jasa
Dampak pengaruh ekonomi tidak langsung
Total Ekonomi
Pemakaian material
Pemakaian material daur ulang
Pemakaian energi langsung
Pemakaian energi tidak langsung
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Tabel 2.1 (Lanjutan)
No
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tema

Kode
GRI
EN5
EN6
EN7
EN8
EN9
EN10
EN11
EN12
EN13
EN14
EN15
EN16

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

EN17
EN18
EN19
EN20
EN21
EN22
EN23
EN24
EN25
EN26

36

EN27

37

EN28

38
39

EN29
EN30

Indikator Pengungkapan
Penghematan energi
Inisiatif penyediaan energi terbarukan
Inisiatif mengurangi energi tidak langsung
Pemakaian air
Sumber air yang terkena dampak
Jumlah air daur ulang
Kuasa tanah di hutan lindung
Perlindungan keanekaragaman hayati
Pemulihan habitat
Strategi menjaga keanekaragaman hayati
Spesies yang dilindungi
Total gas rumah kaca
Total gas tidak langsung yang berhubungan dengan
gas rumah kaca
Inisiatif pengurangan efek gas rumah kaca
Pengurangan emisi ozon
Jenis-jenis emisi udara
Kualitas pembuangan air dan lokasinya
Klasifikasi limbah dan metode pembuangan
Total biaya dan jumlah yang tumpah
Limbah berbahaya yang ditransportasikan
Keanekaragaman hayati
Inisiatif mengurangi dampak buruk pada lingkungan
Persentase produk yang terjual dan materi kemasan
dikembalikan berdasarkan kategori
Nilai moneter akibat pelanggaran peraturan dan
hukum lingkungan hidup
Dampak signifikan terhadap lingkungan akibat
transportasi produk
Biaya dan investasi perlindungan lingkungan
Total Lingkungan
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Tabel 2.1 (Lanjutan)
Tema

TENAGA
KERJA

No
40
41
42
43

Kode
GRI
LA1
LA2
LA3
LA4
LA5
LA6
LA7
LA8
LA9
LA10
LA11
LA12
LA13
LA14

54

HR1

63
64
65
66
67
68
69

SOSIAL

55
56
57
58
59
60
61
62

HAK ASASI MANUSIA

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

HR2
HR3
HR4
HR5
HR6
HR7
HR8
HR9
SO1
SO2
SO3
SO4
SO5
SO6
SO7

Indikator Pengungkapan
Jumlah karyawan
Tingkat perputaran karyawan
Kompensasi bagi karyawan tetap
Perjanjian Kerja Bersama
Pemberitahuan minimum tentang perubahan
operasional
Majelis kesehatan dan keselamatan kerja
Tingkat kecelakaan kerja
Program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan
Kesepakatan kesehatan dan keselamatan kerja
Rata-rata jam pelatihan
Program persiapan pensiun
Penilaian kinerja dan pengembangan karir
Keanekaragaman karyawan
Rasio gaji dasar pria terhadap wanita
Total Praktek Tenaga Kerja
Perjanjian dan investasi menyangkut HAM
Persentase pemasok dan kontraktor menyangkut
HAM
Pelatihan karyawan tentang HAM
Kasus diskriminasi
Hak berserikat
Pekerja di bawah umur
Pekerja paksa
Tenaga keamanan terlatih HAM
Pelanggaran hak penduduk asli
Total Hak Asasi Manusia
Dampak program pada komunitas
Hubungan bisnis dan risiko korupsi
Pelatihan anti korupsi
Pencegahan tindakan korupsi
Partisipasi dalam pembuatan kebijakan publik
Sumbangan untuk partai politik maupun institusi
Tindakan hukum yang dilakukan terhadap
pelanggaran hukum
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Tabel 2.1 (Lanjutan)
No

Tema

Kode
GRI
SO8

71
72
73
74
75
76
77

PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7

PRODUK

70

78

PR8

79

PR9

Indikator Pengungkapan
Hukuman atau denda pelanggaran peraturan
perundangan
Total Sosial (Masyarakat)
Perputaran dan keamanan produk
Pelanggaran peraturan dampak produk
Informasi kandungan produk
Pelanggaran penyediaan info produk
Tingkat kepuasan pelanggan
Kelayakan komunikasi pemasaran
Pelanggaran komunikasi pemasaran
Pengaduan tentang pelanggaran privatisasi
pelanggan
Denda pelanggaran pengadaan dan penggunaan
produk
Total Produk

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk
semua organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran
dilakukan berdasarkan indeks pengungkapan
masing-masing perusahaan yang dihitung melalui pembagian
antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang
diharapkan diungkapkan perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut:
𝐂𝐒𝐑𝐈𝐣 = 𝚺𝐗𝒊𝒋
Keterangan:
CSRDIj
: Corporate Social Responsibility Indeks Perusahaan
nj
: Jumlah kriteria pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) untuk perusahaan j, nj ≤ 91
Xij : 1 = Jika kriteria diungkapkan; 0 = Jika kriteria tidak diungkapkan
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BAB III
CORPORATE GOVERNANCE

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada
teori keagenan (agency theory). Corporate governance berkaitan dengan
bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan
keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan
atau menginvestasikan dana mereka ke dalam proyek-proyek yang tidak
menguntungkan, dan berkaitan dengan bagaimana para investor
mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).
Menurut Wati (2016), mekanisme CG dibagi menjadi dua, yaitu
internal mechanism (mekanisme internal), seperti komposisi dewan
direksi/komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi eksekutif.
Mekanisme yang kedua yaitu external mechanism (mekanisme eksternal),
seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financing.
a. Internal Mechanism
Merupakan cara untuk mengendalikan perusahaan dengan
menggunakan struktur kepemilikan dan proses internal seperti rapat
umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi
dewan direksi dan pertemuan dengan board of director,
b. External Mechanism
Merupakan cara mempengaruhi perusahaan selain dengan
menggunakan mekanisme internal perusahaan seperti pengendalian
oleh perusahaan dan pengendalian oleh pasar.
Shleifer dan Vishny (1997) mendefinisikan corporate governance
sebagai cara atau mekanisme untuk memberikan keyakinan pada para
pemasok dana perusahaan akan diperolehnya return atas investasi
mereka. Sedangkan Forum for Corporate Governance in Indonesia
(2003) mendefinisikan bahwa tata kelola perusahaan adalah seperangkat
peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus,
pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan
internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban
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mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan.
Dalam praktiknya, penerapan Corporate Governance (CG) di setiap
negara dan perusahaan berbeda karena berkaitan dengan sistem ekonomi,
hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini
menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip CG, tetapi
pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan.
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
pada tahun 1999 telah menerbitkan dan mempublikasikan OECD
Principles of Corporate Governance. Pilar-pilar yang melandasi prinsipprinsip yang dikemukakan oleh OECD adalah fairness (keadilan),
transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas) dan
responsibility (tanggung jawab).
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006)
menjelaskan bahwa asas atau prinsip GCG yang harus dimiliki
perusahaan
adalah
transparansi,
akuntabilitas,
responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan
pemangku kepentingan (stakeholders).
a. Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan
harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara
yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak
hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku
kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara
benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan
tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan
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pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat
yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan
c. Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka
panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.
d. Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi
oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Dalam penelitian ini, mekanisme Corporate Governance yang
digunakan adalah mekanisme internal dengan menggunakan proksi
kepemilikan manajerial. Menurut Downes dan Goodman (1999)
kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti
dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen
yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu
perusahaan yang bersangkutan. Manajer dalam hal ini memegang peranan
penting karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengawasan serta pengambil keputusan.
Menurut Shleifer dan Vishny (1986), kepemilikan saham yang
besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Hal ini
dapat terjadi karena dengan memberikan saham kepada manajemen maka
manajemen sekaligus merupakan pemilik perusahaan sehingga akan
bertindak demi kepentingan perusahaan, untuk itu kepemilikan
manajerial dipandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan
manajemen dengan pemilik.
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BAB IV
KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh
perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan
keuangan perusahaan yang bersangkutan. Kinerja operasi perusahaan
diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada
laporan keuangannya. Untuk mengukur kinerja operasi perusahaan
biasanya digunakan rasio profitabiitas. Rasio profitabilitas mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan keuangan di tingkat penjualan,
aset, modal saham tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan antara lain; ROA, ROE, EPS, PER, EVA dan lain-lain.

Rasio-rasio profitabilitas yang umum digunakan antara lain sebagai
berikut :
1) Gross Profit Margin (GPM)
Gross Profit Margin (GPM) merupakan persentase laba kotor
(penjualan) dikurangi harga pokok penjualan yang dibandingkan
dengan penjualan.Gross Profit Margin dapat dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:
GPM = Penjualan– HPP x 100%...................... (4.1)
Penjualan
2) Net Profit Margin (NPM)
Net Profit Margin merupakan persentase perbandingan antara laba
setelah pajak dengan penjualan. NPM dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut :
NPM = Earning After Tax

x 100%..................(4.2)

Sales
3) Return On Asset (ROA)
Return On Asset (ROA) adalah ukuran kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh
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perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2006) secara
sistematis, ROA dapat dihitung dengan rumus :
ROA = Earning After Tax x 100%................. (4.3)
Total Asset
4) Return On Equity (ROE)
Return On Equity merupakan alat ukur untuk mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi para
pemegang saham perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi
penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik.
Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula
sebaliknya. ROE diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
ROE = Earning After Tax

x 100%...................(4.4)

Total Equity
5) Return on Investment (ROI )
Return on Investment (ROI) merupakan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk
menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk
mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak. Analisis rasio
Return on Investment (ROI) dalam analisis keuangan mempunyai
arti yang sangat penting karena merupakan salah satu tekhnik
analisis yang bersifat menyeluruh (comprehensive). Analisis rasio
Return on Investment (ROI) merupakan teknik analisis yang lazim
digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan
operasi perusahaan. Return on Investment (ROI) merupakan salah
satu rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan
dengan keseluruhan investasi yang ditanamkan dalam asset yang
digunakan untuk memperoleh keuntungan. Modigliani– Miller
menyatakan bahwa nilai perusahaan akan tergantung hanya pada
laba yang diproduksi oleh aktiva- aktivanya (Brigham dan Houston,
2006). Menurut Sutrisno (2012), besarnya Return on Investment
(ROI) dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
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ROI = Earning After Tax x 100% ………..(4.5)
Investment
Gray, et al. (1995) menjelaskan bahwa profitabilitas
merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan
fleksibel untuk mengungkapkan CSR kepada pemegang saham.
Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin
besar pengungkapan informasi sosialnya. Hackston dan Milne
(1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada
hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan
pengungkapan informasi sosial.
Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan, dalam
hal ini profitabilitas, dengan pengungkapan tanggung jawab sosial
menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan
dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari
manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk
membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Manajemen yang
sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan memajukan
kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja
keuangan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan yang
mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial seharusnya menyingkirkan
seseorang yang tidak merespon hubungan antara profitabilitas
perusahaan dengan variable akuntansi seperti tingkat pengembalian
investasi dan variabel pasar seperti differential return harga saham
Hasil penelitian-penelitan sebelumnya menempatkan ROA
sebagai pengukur accounting performance yang lebih baik
dibandingkan dengan indikator lainnya. King dan Santor (2008)
menjelaskan bahwa ROA merupakan backward-looking yang
merefleksikan aturan akuntansi dan dipandang sebagai pengukuran
profitabilitas yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki
perusahaan.
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Villalonga dan Amit (2006) mengukur ROA dengan
membandingkan laba bersih perusahaan (Earning After Tax) dibagi
dengan total aktiva perusahaan.
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BAB V
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN

5.1. Ukuran Perusahaan (Size)
Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang
dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran
perusahaan menunjukkan adanya perbedaan risiko usaha perusahaan
besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya
suatu perusahaan yang dapat ditujukan dengan total aktiva, total
penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva.
Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori
yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil.
Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik
teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan
bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan
mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan
yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan
yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan profitabilitas.
Berdasarkan referensi penelitian terdahulu maka ukuran perusahaan
merupakan besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total asset
neraca pada akhir tahun, yang diukur dengan Logaritma normal (Ln)
dari total aktiva.
Ukuran perusahaan (size) merupakan salah satu variabel yang
banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi
pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Terdapat
beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (Size)
terhadap kualitas ungkapan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik
signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan
fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya
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informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai
kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding
perusahaan kecil.
Hasil penelitian Sembiring (2003), Gamerschlag et. al (2011)
menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan.
Begitu juga dengan hasil penelitian Amran dan Devi (2008), dan
Othman et. al. (2009) di Malaysia menjelaskan bahwa ukuran
perusahaan mempengaruhi pengungkapan CSR.
5.2. Pertumbuhan Perusahaan (Growth)
Penjualan memiliki pengaruh yang strategis bagi sebuah
perusahaan, karena
penjualan yang dilakukan harus didukung
dengan harta atau aktiva dan bila penjualan ditingkatkan maka aktiva
pun harus ditambah (Weston dan Brigham, 1991). Dengan
mengetahui penjualan dari tahun sebelumnya, perusahaan dapat
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dengan mengetahui
seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat
memprediksi seberapa besar profit yang akan didapatkan. Proksi
pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini yaitu dengan
menghitung selisih total pendapatan penjualan (sales revenue) yang
dimiliki oleh perusahaan pada periode sekarang dan periode
sebelumnya dibagi dengan pendapatan penjualan (sales revenue)
periode sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan penjualan,
digunakan rumus:
Pertumbuhan penjualan = Salest - Salest-1x 100% …(5.1)
Salest-1
5.3. Usia Perusahaan (Firm Age)
Semakin lama suatu perusahaan beroperasi atau semakin tua
usia perusahaan, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar
akan menyediakan informasi tentang perusahaan yang lebih
banyak dan lebih luas daripada perusahaan yang baru berdiri.
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Dengan mengetahui umur perusahaan, maka akan diketahui pula
sejauh mana perusahaan tersebut dapat survive dalam dunia bisnis.
Semakin lama atau semakin tua umur perusahaan, maka semakin
banyak pengalaman bisnis perusahaan dan semakin perusahaan
mengetahui tantangan dan kondisi dunia bisnis yang nyata, sehingga
setiap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan akan menjadi lebih
optimal.
Usia perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan akan
tetap eksis dan mampu bersaing sehingga usia perusahaan dapat
dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan.
Proksi yang
digunakan untuk mengukur umur perusahaan dengan menghitung
jumlah umur atau tahun perusahaan sejak listing di pasar modal
hingga periode penelitian. Menurut hasil penelitian Sembiring
(2003) dan Anderu (2015), usia perusahaan bukanlah faktor penentu
dalam pengungkapan CSR di Indonesia.
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BAB VI
MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR)

Hackston & Milne (1996) menyajikan bukti empiris mengenai
praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan-perusahaan
di New Zealand serta menguji beberapa hubungan potensial antara
karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan.
Hasil penelitian menunjukkan adanya konsistensi penelitiannya dengan
penelitian yang sudah dilakukan di negara lain. Hackston & Milne
membuktikan bahwa pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan
besar lebih tinggi dari pada pengungkapan sosial yang dilakukan oleh
perusahaan kecil. Temuan lain, perusahaan high-profile akan melakukan
pengungkapan sosial yang lebih banyak dari pada perusahaan lowprofile. Tipe industri juga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR). Sedangkan tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi
sosial.
Ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah
pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran
perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan
yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang high-profile
dibandingkan dengan industri yang low-profile. Ukuran perusahaan
merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk
menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan.
Perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis
sebagai wujud tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak semua penelitian
mendukung hubungan antara size perusahaan dengan tanggung jawab
sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan
kedua variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Robert (1992),
sedangkan penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua
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variabel ini antara lain Hackston dan Milne (1996), Hasibuan (2001),
Anggraini (2006), Amran dan Devi (2008), Sembiring (2005).
Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi
bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial
kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial
[Bowman & Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston & Milne
(1996)]. Hackston & Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang
signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi
sosial. Belkaoui & Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan
kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen
untuk membuat perusahaan menjadi profitable.
Sembiring (2003) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia.
Faktor-faktor yang diteliti adalah profitabilitas, usia perusahaan, Earning
per Share, ukuran perusahaan, kepemilikan publik dan leverage. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan dengan menggunakan level signifikansi 5% hanya
dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran perusahaan. Sedangkan jika
menggunakan level signifikansi 10%, dipengaruhi secara signifikan oleh
earning per share, ukuran perusahaan, persentase kepemilikan saham
oleh publik dan leverage perusahaan.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Amran dan Devi
(2008) ada enam faktor yang diindikasikan mempengaruhi pengungkapan
CSR di Malaysia. Faktor-faktor tersebut adalah kepemilikan asing
(foreign
shareholder),
kepemilikan
pemerintah
(goverment
shareholding), afiliasi dengan pemerintah (dependence on government),
afiliasi dengan pihak asing (dependence on foreign partner industry),
ukuran perusahaan (size) dan profitability. Dengan menggunakan sample
penelitian sebanyak 133 perusahaan dari jumlah keseluruhan 584
perusahaan berbagai sektor yang listing di Bursa Malaysia periode 20022003, Amran dan Devi memberikan bukti empiris bahwa government
share, dependence on the government dan size berpengaruh positif
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signifikan terhadap pengungkapan CSR di Malaysia. Sedangkan
kepemilikan asing, afiliasi dengan pihak asing dan profitabilitas
perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap
pengungkapan CSR di Malaysia.
Said et.al. (2009), berusaha meneliti hubungan antara CSR dan
karakteristik Corporate Governance pada perusahaan yang listed di
Bursa Malaysia. Said et.al menggunakan karakteristik corporate
governance yaitu board size, independen non-executive director,CEO
duality,audit commite,ownership concentration, managerial ownership,
foreign ownership, dan goverment shareholding. Dengan menggunakan
analisis regresi, Said et.al. menemukan hanya dua variabel yang
berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu
kepemilikan saham oleh pemerintahan (government shareholding) dan
komite audit.
Maulida d.k.k. (2014) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan Islamic social reporting. Faktor-faktor yang diteliti adalah
ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan
kinerja lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap Islamic social
reporting.
Othman et al. (2009) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaan
syariah (ISR) di Malaysia, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas,
komposisi dewan dan tipe industri. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan ukuran dewan direksi
muslim secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan
tanggung jawab sosial di perusahaan syariah (ISR), sementara jenis
industry bukan merupakan faktor penting yang mempengaruhi ISR secara
signifikan.
Gamerschlag et al. (2011) melakukan penelitian mengenai faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR secara menyeluruh
maupun melalui dimensi CSR yaitu lingkungan dan sosial di 130
perusahaan di Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
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pengungkapan CSR dipengaruhi oleh visibilitas, struktur pemegang
saham, dan koneksi perusahaan dengan pemangku kepentingan di AS.
Selain itu, profitabilitas yang tinggi juga mempengaruhi pengungkapan
lingkungan tetapi tidak mempengaruhi pengungkapan social maupun
pengungkapan CSR secara total. Ukuran perusahaan dan jenis industri
juga mempengaruhi pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki
keuntungan lebih tertarik untuk menjelaskan melalui pengungkapan CSR,
bagaimana mereka menghasilkan profitabilitas mereka daripada
perusahaan yang kurang menguntungkan (Bewley dan Li, 2000).
Keuntungan juga memberi manajer sumber daya dari mana biaya
pengungkapan CSR didanai (Brammer dan Pavelin, 2006).
Perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi untuk
menunjukkan bahwa tindakan mereka sah dan konsisten sebagai
perusahaan yang baik (Brammer and Pavelin, 2006). Semakin besar suatu
perusahaan cenderung akan menggunakan saluran komunikasi formal
seperti laporan tahunan untuk mengungkapkan informasi CSR.
Penelitian Terzaghi (2012), menyebutkan bahwa hasil penelitian
yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara
mekanisme Corporate Governance dengan pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh masingmasing perusahaan tentunya pasti berbeda, karena setiap perusahaan
memiliki karakteristik yang membedakan satu perusahaan dengan
perusahaan yang lain.
Tabel 6.1 berikut ini menjelaskan secara ringkas hasil penelitian
terdahulu mengenai faktor-faktor yang menentukan pengungkapan CSR.
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Tabel 6.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No

Judul Peneliti Tahun

Metode Penelitian

Hasil Penelitian

1.

Determinants of
Voluntary CSR
Disclosure: Empirical
Evidence from
Germany.
Ramin Gamerschlag,
Klaus Moller, Frank
Verbeeten. (2011)

Variabel Independen:
- Size
- Employee
- Visibility
- Profitability
- Shareholder structure
- Relationship to US Stakeholder

Pengungkapan CSR dipengaruhi oleh visibilitas,
struktur pemegang saham, dan koneksi perusahaan
dengan pemangku kepentingan di AS. Selain itu,
profitabilitas yang tinggi juga mempengaruhi
pengungkapan
lingkungan
tetapi
tidak
mempengaruhi pengungkapan social maupun
pengungkapan CSR secara total. Ukuran
perusahaan dan jenis industri juga mempengaruhi
pengungkapan CSR

Variabel Dependen:
- CSRR
- CSR Total
- CSR Environment
- CSR Social

2.

Analaisis Regresi Berganda
The
Relationship Variabel Independen:
Hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap
Between Corporate Corporate Governance terdiri dari: luas pengungkapan CSR di Malaysia yaitu
Social Responsibility board size, independen non- kepemilikan saham oleh pemerintahan (government
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Tabel 6.1 (Lanjutan)

3.

Disclosure
and
Corporate Gvernance
Characteristics
In
Malaysian
Public
Listed Company.
Roshima
Said,
Yuserrie
Hj
Zaenuddin
and
Hasnah Haron (2009)
The
Impact
Of
Government
And
Foreign
Affiliate
Influence
of
Corporate
Social
Reporting: The Case
Of Malaysia
Azlan Amran, S &
Susela Devi (2008)

executive
director,CEO shareholding) dan komite audit.
duality,audit
commite,ownership
concentration,
managerial
ownership, foreign ownership, dan
goverment shareholding.
Variabel Dependen:
CSR Disclosure
Analisis Data: Regresi Berganda
Variabel Independen:
- Foreign shareholder
- Goverment shareholding
- Dependence on government
- Dependence on foreign partner
industry
- Size
- Profitability

Government share, dependence on the government
dan size berpengaruh positif signifikan terhadap
pengungkapan CSR di Malaysia. Sedangkan
kepemilikan asing, afiliasi dengan pihak asing dan
profitabilitas perusahaan tidak menunjukkan
pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan
CSR di Malaysia

Variabel Dependen:
Corporate Social Reporting

4.

Analisis Data: Regresi Berganda
Determinants
Of Variabel Dependen :
Islamic
Social - X1 : Size
Reporting Among Top - X2 : Profitabilitas
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Hasil ini menunjukkan bahwa tiga faktor yang
dipilih Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan
board
composition
secara
signifikan
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Sharia-Approvede
- X3 : Board Composition
Companies In Bursa - X4 : Type Industri
Malaysia
(Rohana
Othman, Azlan Md Variabel Independen
Thani Dan Erlene K Y1 : Islamic Social Reporting.
Ghani (2009))

5.

6.

mempengaruhi perusahaan untuk menetapkan
Islamic Social Reporting. Tipe industri bukan
faktor penting untuk pengungkapan Islamic Social
Reporting.

Analisis Data :
Regresi Berganda
Some Determinants of Variabel Independen:
Social
and - Size (Sales, Total Aset dan
Environmental
Market Capitalization)
Disclosures In New - Profitability ( ROA dan ROE)
Zeland Companies. - Industry
David
Hackston,
Markus J. Milne Variabel Dependen:
(1996)
CSR Disclosure

Faktor-Faktor Yang Variabel Dependen :
Mempengaruhi
- X1 : Tekanan
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Penelitian yang dilakukan Hackston & Milne pada
perusahaan-perusahaan publik membuktikan
bahwa pengungkapan sosial yang dilakukan
perusahaan besar lebih tinggi dari pada
pengungkapan
sosial yang dilakukan oleh perusahaan kecil.
Temuan lain, perusahaan high-profile akan
melakukan pengungkapan sosial yang lebih banyak
dari pada perusahaan low-profile.
Tipe industri juga mempengaruhi
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(CSR). Sedangkan tidak terdapat pengaruh yang
signifikan antara tingkat profitabilitas dengan
pengungkapan informasi sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan
politik dan politik dan leverage memiliki pengaruh yang
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Pengungkapan
Islamic
Social
Reporting (ISR):Studi
Empiris Pada Bank
Syariah Di Indonesia,
Malaysia dan NegaraNegara
Gulf
Cooperation Council.
(Priyesta Rizkiningsih
(2012))

7.

-

Pemerintah
X2 : Jumlah penduduk muslim
X3 : Islamic Governance Score
X4 : Leverage
X5 : Profitabilitas

negatif terhadap ISR, sedangkan jumlah populasi
Muslim memiliki pengaruh yang positif terhadap
ISR. Sedangkan Islamic Governance Score dan
profitabilitas tidak mempengaruhi Islamic Social
Reporting (ISR).

Variabel Independen :
Y1 : Islamic Social Reporting
Populasi :
Perbankan di Indonesia,malaysia
dan negara-negara GCC, laporan
tahunan pada tahun 2008-2010.

Analisis Data :
Analysis Regresi
Analisis
Faktor- Variabel Independen
Faktor
Yang - X1 : Penerbitan Sukuk
Mempengaruhi
- X2 : Ukuran Perusahaan
Tingkat
- X3 : Profitabilitas
Pengungkapan
- X4 : Umur Perusahaan
Islamic
Social - X5 : Jenis Industri
Reporting (ISR) Pada
Perusahaan
Yang Variabel Dependen:
Masuk Daftar Efek Islamic Social Reporting (ISR)
Syariah
(DES).
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Ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki
pengaruh positif singnifikan terhadap tingkat
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR),
namun penerbitan sukuk, jenis industry dan umur
perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting
(ISR).

43

Tabel 6.1 (Lanjutan)
Amilia Nurul Raditya Analisis Data :
(2012)
Analysis Regresi
8.

Karakteristik
Perusahaan Dan
Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial.
Sembiring (2003)

Variabel Independen :
- X1 : Ukuran Perusahaan
- X2 : Profil Perusahaan
- X3 : Ukuran Dewan Komisaris
- X4 : Profitabilitas
- X5 : Leverage

Ukuran perusahaan, profil perusahaan dan ukuran
dewan komisaris berpengaruh signifikan positif
terhadap luas pengungkapan CSR sedangkan
variabel profitabilitas dan leverage tidak
menunjukkan hubunganya dengan pengungkapan
CSR.

Variabel Dependen :
Pengungkapan CSR.

9.

10.

Analisis Data :
Regresi linier Berganda
Pengaruh
Size, Variabel Independen :
Profitabilitas
Dan - Profitabilitas
Leverage Terhadap - Leverage
Pengungkapan CSR
Pada
Perusahaan Variabel Dependen :
Yang Terdaftar Di Pengungkapan CSR
Bursa Efek Indonesia
(Jayanti
Purnasiwi Analisis data :
(2011))
Regresi Berganda
Analisis faktor-faktor Variabel Independen :
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Semua variabel independen
perusahaan,
profitabilitas dan leverage berpengaruh secara
signifikan
terhadap
pengungkapan
CSR
perusahaan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel
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yang mempengaruhi - Ukuran perusahaan
pengungkapan
- Profitabilitas
Islamic
Social - Umur perusahaan
Reporting.
Aryandra
Anderu Variabel Dependen :
(2015)
Islamic social Reporting

11.

12.

Analis Data :
Regresi Berganda
Analisis faktor-faktor Variabel Independen:
yang mempengaruhi Prpfitabilitas
Islamic
Socil Komisaris Independen
Reporting
pada Ukuran perusahaan
perusahaan
Umur perusahaan
pertambangan yang
terdaftar
dalam Variabel Dependen :
Indeks Saham Syariah ISR
Indonesia
(ISSI)
tahun 2011-2014.
Analis Data : Regresi Berganda
Nailil Faricha (2015)
Faktor-faktor
yang Variabel Independen:
mempengaruhi
- Ukuran perusahaan
Islamic
Social - Profitabilitas
Reporting
- Tipe Industri
perusahaan- Surat berharga syariah
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ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak
berpegaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR.
Sedangkan, profitabilitas perusahann memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat
pengungkapan ISR.

Penelitian ini menyatakan bahwa variabel
komisaris independen dan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap ISR. Sedangkan , variabel
profitabilitas dan umur perusahaan tidak
berpengaruh terhadap ISR.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel
ukuran perusahaan, tipe industri dan surat berharga
syariah berpengaruh positif terhadap Islamic Social
Reporting. Sedangkan , variabel Profitabilitas tidak
berpengaruh terhaap Islamic Social Reporting.
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perusahaan
yang
terdaftar pada indeks
saham
syariah
indonesia
(ISSI)
Tahun 2011-2012
(Tria
karina
putri,Etna Nur Afri
Yuyetta (2014)

Variabel Dependen :
ISR
Analis Data :
Linier Berganda

Sumber: Penelitian Terdahulu
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Berdasarkan kajian teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka
dibuat kerangka berfikir sebagai berikut:
Good Corporate
Governance (GCG)
Profitabilitas
Perusahaan (ROA)
Ukuran Perusahaan
(Size)
Pertumbuhan
Perusahaan (Growth)

Pengungkapan CSR
(CSRD)
- Ekonomi
- Lingkungan
- Sosial

Usia
Perusahaan (Age)

Gambar 6.1. Kerangka Pikir
Sumber: Diolah untuk keperluan penelitian
Berdasarkan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir
di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR (H1).
b. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR (H2).
c. Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan CSR (H3).
d. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR (H4).
e. Usia perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan
CSR (H5).
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Berdasarkan hipotesis penelitian yang dibangun di atas,
hipotesis tersebut kemudian diuraikan dalam bentuk hipotesis
operasional untuk mempermudah pengujian hipotesis. Tabel 6.2
berikut ini menjelaskan keterkaitan antara isu penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian dan hipotesis penelitian.
Tabel 6.2. Keterkaitan antara Rumusan, Tujuan dan Hipotesis Penelitian
Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Hipotesis Penelitiam

Apakah Good
Corporate
Governance
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSR?

Menguji
pengaruh
Good
Corporate
Governance terhadap
pengungkapan CSR
yang terdiri dari
pengungkapan
lingkungan, ekonomi
dan sosial.

Apakah
profitabilitas
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSR?

Menguji pengaruh
profitabilitas
perusahaan
terhadap
pengungkapan
CSR yang terdiri
dari
pengungkapan
lingkungan,
ekonomi
dan
sosial.

Apakah
ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSR?

Menguji pengaruh
ukuran
perusahaan
terhadap
pengungkapan
CSR yang terdiri
dari

H1: Good Corporate Governance
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR
H1a: Good Corporate Governance
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan ekonomi.
H1b:Good Corporate Governance
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan lingkungan.
H1c: Good Corporate Governance
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan sosial.
H2: Profitabilitas perusahaan
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR
H2a: Profitabilitas perusahaan
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan ekonomi.
H2b: Profitabilitas perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
lingkungan.
H2c: Profitabilitas perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
sosial.
H3 :
Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
CSR
H3a:
Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
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Tabel 6.2 (Lanjutan)
pengungkapan
lingkungan,
ekonomi
dan
sosial.

H3b:

H3c:

Apakah
pertumbuhan
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSR?

Menguji pengaruh
pertumbuhan
perusahaan
terhadap
pengungkapan
CSR yang terdiri
dari
pengungkapan
lingkungan,
ekonomi
dan
sosial.

Apakah usia
perusahaan
berpengaruh
terhadap
pengungkapan
CSR?

Menguji
pengaruh
usia
perusahaan
terhadap
pengungkapan CSR
yang terdiri dari
pengungkapan
lingkungan, ekonomi
dan sosial.
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ekonomi.
Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
lingkungan.
Ukuran
perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
sosial.

H4 :

Pertumbuhan perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
CSR
H4a: Pertumbuhan perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
ekonomi.
H4b: Pertumbuhan perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
lingkungan.
H4c: Pertumbuhan perusahaan
berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan
sosial.
H5: Usia perusahaan berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan CSR
H5a:Usia perusahaan berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan ekonomi.
H5b:Usia perusahaan berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan lingkungan.
H5c:Usia perusahaan berpengaruh
positif
terhadap
pengungkapan sosial.
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BAB VII
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

7.1. Perusahaan Manufaktur
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan
manufaktur. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode purposive sampling yaitu pemilihan
sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang
digunakan adalah:
a. Perusahan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan
sahamnya aktif diperdagangkan selama tahun 2010 dan 2014.
b. Perusahaan tersebut menerbitkan annual report periode 2010
dan 2014.
c. Seluruh variabel yang diteliti tersedia selama periode
penelitian.
d. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode
pengamatan.
e. Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap selama
tahun 2010- 2014, melalui website www.idx.co.id atau pada
website masing-masing perusahaan.
Berdasarkan kriteria tersebut di atas berikut ini jumlah
populasi dan sampel perusahaan manufaktur:
Tabel 7.1. Hasil Penetuan Sampel
Kriteria
Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI
128
Perusahaan dengan annual report tidak lengkap
(31)
Perusahaan yang sahamnya tidak aktif selama
(6)
peridode penelitian
Perusahan yang delisting
(4)
Jumlah Perusahaan Manufaktur
87
Total Sampel (87 x 5 tahun)
435
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Sumber : Data diolah
Berikut ini adalah daftar nama perusahaan manufaktur yang
dijadikan dalam sampel penelitian:
Tabel 7.2. Nama Perusahaan Sampel Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Kode
ADES
ADMG
AISA
ALKA
ALMI
AMFG
APLI
ARNA
ASII
AUTO
BIMA
BRAM
BTON
CPIN
CTBN
DLTA
DVLA
EKAD
ERTX
ESTI
FASW
FPNI

No
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Kode
GDST
GDYR
GGRM
GJTL
HMSP
ICBP
IKAI
IKBI
IMAS
INAF
INCI
INDR
INDS
IPOL
JECC
JKSW
KAEF
KBLI
KBLM
KBRI
KDSI
KIAS

No
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Kode
KICI
LION
LMPI
LMSH
LPIN
MAIN
MERK
MLBI
MLIA
MYOR
MYTX
NIKL
PBRX
POLY
PRAS
PSDN
PTSN
PYFA
RMBA
ROTI
SCCO
SIPD

No
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

Kode
SKLT
SMSM
SPMA
SRSN
SSTM
TCID
TIRT
TKIM
TOTO
TPIA
TRST
ULTJ
UNIC
UNIT
UNVR
VOKS
YPAS
SMCB
KRAS
PICO
INRU

Sumber: BEI (2016)
7.2. Operasionalisasi Variabel
Berikut ini adalah penjelasan dari variabel-variabel penelitian
dan indikator-indikator penelitian untuk mengukur variabel
penelitiannya:
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Tabel 7.3. Operasionalisasi Variabel
Variabel
Pengungkapan
CSR

Dimensi
1. Ekonomi
2. Lingkungan
3. Sosial

Indikator
𝐶𝑆𝐷𝐼𝑗 =

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛𝑗

Sumber
Hanifa et al.
(2005),
Wati
(2018)

Variabel Dummy :
1 : Jika ada CSR
0 : Jika tidak ada
CSR
GCG
(Kepemilikan
Manajerial)
ROA

KM =

Wati (2018)
% 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
(𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 + 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠)
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
𝑅𝑂𝐴 =

𝐸𝐴𝑇
𝑥 100%
𝑇𝐴

Size

SIZE = log (𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡)

Growth

Growth =
Salest-Salest-1x 100%
Salest-1

Firm Age

AGE= (𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛 –
𝐹𝑖𝑟𝑠𝑡 𝐼𝑠𝑠𝑢𝑒𝑑 𝑑𝑖 𝐵𝐸𝐼)

Wati
Wati
(2019)
Wati
Wati
(2019)
Wati
Wati
(2019)

(2017b),
et al.
(2017),
et al.
(2017b),
et al.

Wati (2017b),
Wati et al.
(2019)

Sumber: Diolah untuk Keperluan Penelitian
7.3.

Tehnik Analisis Data
Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel
penelitian, tanpa menarik generalisasi. Data yang telah
dikumpulkan selanjutnya ditabulasi dalam tabel dan dilakukan
pembahasan secara deskriptif, untuk melihat mean, median dan
analisis deskripsi lainnya.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis data panel, sehingga data yang dimiliki tidak hanya

Model Corporate Social Responsibility

52

berdasarkan satu periode saja tetapi mencakup beberapa periode.
Dalam penelitian ini, pengungkapan tanggung jawab social dibagi
kedalam tiga pengungkapan yaitu pengungkapan ekonomi,
pengunkapan lingkungan dan pengungkapan social, sehingga
terdapat empat model penelitian untuk menguji hipotesis. Model
regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:
CSRD =  +  1GCGit +  2 ROAit +  3Size it +  4Growth it +  5 Agei t +  1...(3.1)
CSREco =  +  6GCGit +  7 ROAit +  8Size it +  9Growth it +  10 Agei t +  2...(3.2)
CSREnv =  +  11GCGit +  12 ROAit +  13 Size it +  14 Growth it +  15 Agei t +  3...(3.3)
CSRSoc =  +  16GCGit +  17 ROAit +  18 Size it +  19 Growth it +  20 Agei t +  4...(3.4)

Keterangan :
α
: konstansta
β
: Koefisien regresi
CSRD
: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
(keseluruhan)
CSREco : Pengungkapan tanggung jawab ekonomi perusahaan
CSREnv : Pengungkapan tanggung jawab lingkungan perusahaan
CSREco : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
GCG : Kepemilikan manajerial sebagai proxy dari good corporate
governance
ROA
: rasio dari earning after tax dibagi total assets
Size
: Nilai dari logaritma terhadap total assets
Growth : Pertumbuhan penjualan perusahaan
Age
: Umur perusahaan sejak initial public offering
ε
: error
Analisis atas koefisien regresi dilakukan dengan menganalisis
signifikansi besaran regression weight. Analisis ini dilakukan untuk
menunjukkan besaran dari efek menyeluruhdari satu variabel terhadap
variabel lainnya. Keputusan menerima atau menolak hipotesis yang
diajukan menurut Wati (2017) dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
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•

•

Jika thitung>ttabel maka hipotesis nol (H0) ditolak atau Ha
diterima, artinya terdapat pengaruh antara dua variabel secara
statistik.
Jika thitung<ttabelmaka hipotesis nol (H0) diterima atau Ha ditolak
artinya tidak terdapat pengaruh antara dua variabel secara
statistik.
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BAB VIII
MODEL EMPIRIS CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR)
8.1. Deskripsi Variabel
Pada tabel 8.1 dibawah ini disajikan deskripsi variabelvariabel penelitian yaitu return on assets, Tobins Q, Pengungkapan
CSR secara total, pengungkapan ekonomi, pengungkapan
lingkungan dan pengungkapan sosial, kepemilikan manajerial, age,
size, growth. Jumlah perusahaan manufaktur sebanyak 87 sampel
perusahaan dengan tahun pengamatan dari tahun 2010-2014
sehingga total tahun pengamatan adalah sebanyak 435 tahun
perusahaan (data panel).
Tabel 8.1. Deskripsi Variabel Penelitian
VARIABEL

Min

Max

Mean

CSRD
CSR Ekonomi
CSR Lingkungan
CSR Sosial
GCG
ROA
Size
Growth
Age

0
0
0
0
0
-0.62
4.8932
-0.7341
0

0.8481
0.7778
1
0.75
0.7
0.6572
8.373
3.4075
37

0.16
0.2064
0.1743
0.1398
0.0291
0.0633
6.1876
0.1458
17.64

Sumber: Data BEI diolah, 2016

Pengungkapan CSR minimum sebesar 0 dan maksimum
sebesar 0,85. Sementara nilai rata-rata CSR sebesar 0,1713. Nilai
terendah dimiliki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk, PT. Alumindo
Light Metal Industry Tbk, PT. Indo Kordsa Tbk, PT. Ekadharma
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International Tbk, PT. Ever Shine Tex Tbk, PT. Jakarta Kyoei
Steel Work Tbk, PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT.
Keramika Indonesia Assosiasi Tbk, PT. Kedaung Indah Can Tbk,
PT. Langgeng Makmur Industri Tbk, PT. Pelangi Indah Canindo
Tbk, PT. Nusantara Inti Corpora Tbk. Nilai tertinggi dimiliki oleh
PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Artinya perusahaanperusahaan tersebut di atas belum mengungkapkan laporan
tanggung jawab sosial perusahaan secara menyeluruh.
Pengungkapan CSR dimensi ekonomi minimal adalah 0 dan
maksimum sebesar 0,778 dengan rata-rata sebesar 0,204. Nilai
perusahaan minimal dimiliki oleh Alakasa Industrindo Tbk
(ALKA), PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA), PT.
Ekadharma International Tbk (EKAD), PT. Eratex Djaja Tbk
(ERTX), PT. Jakarta Kyoei Steel Work Tbk (JKSW), Kedaung
Indah Can Tbk (KICI), PT. Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN), PT.
Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO), TIRT. Nilai perusahaan
maksimal diiliki oleh perusahaan PT. Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk (ICBP) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
(AISA).
Pengungkapan CSR dimensi lingkungan minimal adalah 0
dan maksimum sebesar 0,778 dengan rata-rata sebesar 0,1743.
Nilai perusahaan minimal dimiliki oleh PT. Alakasa Industrindo
Tbk (ALKA), PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA),
PT. Ekadharma International Tbk (EKAD), PT. Lotte Chemical
Titan Tbk (FPNI), PT. Gunawan Dianjaya Steel (GDST), PT.
Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI), PT. Indospring Tbk
(INDS), PT. Jakarta Kyoei Steel Work Tbk (JKSW), Kedaung
Indah Can Tbk (KICI), PT. Langgeng Makmur Industri Tbk
(LMPI), PT. Lionmesh Prima Tbk (LMSH), PT. Multi Prima
Sejahtera Tbk (LPIN), PT. Malindo Feedmill Tbk (MAIN), PT.
Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO), PT. Prima Alloy Steel
Universal Tbk (PRAS), PT. Sunson Textile Manufacturer Tbk
(SSTM). Nilai perusahaan maksimal diiliki oleh perusahaan PT.
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT. Multi Bintang
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Indonesia Tbk (MLBI), dan PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
(TKIM).
Pengungkapan CSR dimensi sosial minimal adalah 0 dan
maksimum sebesar 0,75 dengan rata-rata sebesar 0,1398. Nilai
perusahaan minimal dimiliki oleh PT. Alakasa Industrindo Tbk
(ALKA), PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk (BIMA), PT.
Ekadharma International Tbk (EKAD), PT. Jakarta Kyoei Steel
Work Tbk (JKSW), PT. Pelangi Indah Canindo Tbk (PICO),. Nilai
perusahaan maksimal diiliki oleh perusahaan PT. Indofood CBP
Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan PT. Tiga Pilar Sejahtera Food
Tbk (AISA).
Nilai ROA minimum sebesar -0,62 dan maksimum sebesar
0,66. Sementara nilai rata-rata ROA sebesar 0,063. Nilai terendah
dimiliki oleh PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk pada
tahun 2010, sedangkan nilai ROA tertinggi dimiliki oleh PT. Multi
Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2013.
Nilai KM minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 0,70.
Sementara nilai rata-rata KM sebesar 0,0297. Nilai kepemilikan
manajerial tertinggi dimiliki oleh PT. Sat Nusapersada Tbk.
Nilai age minimum sebesar 0 dan maksimum sebesar 38.
Sementara nilai rata-rata age sebesar 18,1667. Nilai age tertinggi
dimiliki oleh PT. Holcim Indonesia Tbk dan yang terendah dimiliki
oleh PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT. Indopoly
Swakarsa Industry Tbk, PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan PT.
Nippon Indosari Corpindo Tbk pada tahun 2010, karena mereka
baru listing di Bursa Efek Indonesia.
Nilai size minimum sebesar 4,89 dan maksimum sebesar
8,39. Sementara nilai rata-rata size sebesar 6,2114. Nilai tertinggi
dimiliki oleh PT. Astra International Tbk dan nilai terendah
dimiliki oleh PT. Lionmesh Prima Tbk.
Nilai growth minimum sebesar -0,73 dan maksimum sebesar
5,95, sementara nilai rata-rata growth sebesar 0,1296. Nilai
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terendah growth dimiliki oleh PT. Kertas Basuki Rachmat
Indonesia Tbk., yaitu pada tahun 2013.
Untuk memperjelas gambaran tiap-tiap variabel, berikut
rata-rata variabel-variabel penelitian setiap periode dari tahun
2010-2014.
Tabel 8.2. Rata-rata Variabel Penelitian Periode 2010-2014
VARIABEL

2010

2011

2012

2013

2014

CSRD
CSR Ekonomi
CSR Lingkungan
CSR Sosial
GCG
ROA
FIRM SIZE
FIRM
GROWTH (%)
FIRM AGE

0.1017
0.1558
0.1073
0.0853
0.0292
0.0639
6.0654

0.1212
0.1711
0.1272
0.1055
0.0291
0.0808
6.1352

0.1720
0.2133
0.1866
0.1517
0.0274
0.0719
6.1918

0.1928
0.2376
0.2115
0.1687
0.0279
0.0603
6.2569

0.2146
0.2542
0.2387
0.1876
0.0326
0.0416
6.2925

14.41

22.96

14.82

14.08

6.55

15.6667

16.6667

17.6667

18.6667

19.6667

Sumber : Data BEI diolah, 2016
Terlihat pada grafik 8.1 di bawah ini, rata-rata
pengungkapan CSR tiap tahunnya mengalami kenaikan yang
signifikan baik secara total maupun setiap dimensinya. Hal ini
merupakan kesadaran perusahaan manufaktur untuk terus
melakukan dan mengungkapkan CSR untuk menarik minat
investor.
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Grafik 8.1. Rata-rata CSR tahun 2010-2014
0.3
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Sumber : Data BEI diolah, 2016
Berdasarkan tabel 8.2 di atas diperoleh bahwa dimensi CSR
yang paling paling banyak diungkapkan oleh perusahaan manufaktur
adalah CSR bidang ekonomi dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan
sektor manufaktur yang bersinggungan langsung dengan lingkungan
hidup, dimana perusahaan wajib menjaga dan melindungi
lingkungan sekitar dari dampak buruk yang dihasilkan oleh industri.
Dari grafik 8.2 di bawah, rata-rata return on assets
perusahaan manufaktur mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012.
Namun di tahun 2012-2014 trend return on assets mengalami
penurunan. Nilai rata-rata return on asset terkecil terjadi di tahun
2014, hal ini bisa merupakan imbas dari pemilu yang terjadi di tahun
2014.
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Grafik 8.2. Rata-rata ROA tahun 2010-2014
0.1
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ROA

0.04
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0
2010 2011 2012 2013 2014

Sumber : Data BEI diolah, 2016
Kepemilikan manajerial mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Nilai rata-rata KM terendah terjadi pada tahun 2012. Dan nilai KM
tertinggi terjadi pada tahun 2014.
Grafik 8.3. Rata-rata GCG tahun 2010-2014
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Sumber : Data BEI diolah, 2016
Total asset perusahaan yang merupakan proksi dari firm size
perusahaan manufaktur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
dan tertinggi terjadi pada tahun 2014.
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Grafik 8.4. Rata-rata Size Perusahaan Tahun 2010-2014
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Sumber : Data BEI diolah, 2016
Pertumbuhan penjualan perusahaan manufaktur mengalami fluktuasi
dari tahun ke tahun. Nilai rata-rata pertumbuhan penjualan terendah
terjadi pada tahun 2014. hal ini bisa merupakan imbas dari pemilu yang
terjadi di tahun 2014.
Grafik 8.5. Pertumbuhan Penjualan
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Sumber : Data BEI diolah, 2016
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8.2. Bukti Empiris Model Corporate Social Responsibility
Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis
regresi berganda dengan data panel. Total jumlah perusahaan
manufaktur yang listing di BEI yang muncul dalam pengamatan
dari tahun 2010 sampai 2014 adalah 87 perusahaan sehingga total
tahun pengamatan adalah sebanyak 435 tahun perusahaan (data
panel). Pengujian hipotesis menggunakan weighted general least
square dengan Software Eviews versi 9.
Tabel 8.3
Hasil Pengujian Model Penelitian
CSRD =  +  1GCGit +  2 ROAit +  3Size it +  4Growth it +  5 Agei t +  1...(4.1)
CSREco =  +  6GCGit +  7 ROAit +  8Size it +  9Growth it +  10 Agei t +  2...( 4.2)
CSREnv =  +  11GCGit +  12 ROAit +  13 Size it +  14 Growth it +  15 Agei t +  3...(4.3)
CSRSoc =  +  16GCGit +  17 ROAit +  18 Size it +  19 Growth it +  20 Agei t +  4...(4.4)

Variabel

Prediksi

CSRD

CSReco

CSRenv

CSRsoc

Constant
GCG
ROA
Size
Growth
Age

βPositif
βPositif
βPositif
βPositif
βPositif

-0.575
0.335***
0.225***
0.116***
-0.023**
-0.0005

-0.621***
0.396***
0.252***
0.132***
-0.036***
-0.001***

-0.615***
0.333***
0.149***
0.121***
-0.001
-0.0004

-0.432***
0.291***
0.242***
0.089***
-0.018**
-0.001***

0.7129
0.7095
213.023***

0.5757
0.5707
116.402***

0.3869
0.3798
54.151***

0.4954
0.4896
84.26***

R2
Adjust R2
Fstat

Sumber: Data diolah, 2016
***Didukung secara statistik pada alpha 1%, ** pada alpha 5%,*10%

Tabel 8.3 di atas berisi ringkasan hasil pengujian faktor-faktor yang
mempengaruhi Pengungkapan CSR secara keseluruhan (CSRD) dan
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berdasarkan dimensi (ekonomi, lingkungan dan social). CSR merupakan
jumlah pengungkapan CSR yang dihitung berdasarkan indeks GRI.
Kepemilikan manajerial merupakan proksi dari good corporate
governance yang dihitung dari kepemilikan saham direksi dan komisaris
terhadap listed shared. Profitabilitas diproksikan oleh ROA yang dihitung
dari earning after tax dibagi total assets. Size merupakan logaritma total
asset, growth dihitung dari total sales tahun berjalan dibagi total sales
tahun sebelumnya lalu dibagi total sales tahun sebelumnya. Age
merupakan usia perusahaan sejak initial public offering.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada keempat model pada
table 8.3 diatas, terlihat GCG (Good Corporate Governance),
profitabilitas perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif
signifikan baik terhadap pengungkapan CSR secara menyeluruh maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu terhadap pengungkapan ekonomi,
pegungkapan lingkungan dan pengungkapan sosial. Sementara
pertumbuhan dan usia perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR baik secara menyeluruh maupun pengungkapan CSR
per dimensi yaitu pengungkapan ekonomi, pegungkapan lingkungan dan
pengungkapan sosial. Tabel 4.4 berikut ini menjelaskan resume hasil
pengujian hipotesis:
Tabel 8.4. Resume Hasil Penelitian
Hipotesis
H1: Good Corporate Governance berpengaruh
positif terhadap pengungkapan CSR
H1a: Good Corporate Governance berpengaruh
positif terhadap pengungkapan ekonomi.
H1b: Good Corporate Governance berpengaruh
positif terhadap pengungkapan lingkungan.
H1c: Good Corporate Governance berpengaruh
positif terhadap pengungkapan social

Prediksi
Positif

Hasil
Didukung

Positif

Didukung

Positif

Didukung

Positif

Didukung

H2: Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR
H2a: Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan ekonomi.

Positif

Didukung

Positif

Didukung
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H2b: Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan lingkungan.
H2c: Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan sosial.

Positif

Didukung

Positif

Didukung

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR
H3a: Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan ekonomi.
H3b: Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan lingkungan.
H3c: Ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap pengungkapan sosial.

positif

Positif

Didukung

positif

Positif

Didukung

positif

Positif

Didukung

positif

Positif

Didukung

H4: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan CSR
H4a: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap pengungkapan ekonomi.
H4b: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap pengungkapan lingkungan.
H4c: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh
positif terhadap pengungkapan sosial.

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

H5: Usia perusahaan berpengaruh positif terhadap
pengungkapan CSR
H5a: Usia perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan ekonomi.
H5b: Usia perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan lingkungan.
H5c: Usia perusahaan berpengaruh positif
terhadap pengungkapan sosial.

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

Positif

Ditolak

Sumber: Data diolah, 2016
Hasil pengujian model CSR mendukung hipotesis dimana Good
Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan manajerial
berpengaruh positif signifikan baik terhadap pengungkapan CSR secara
menyeluruh maupun pengungkapan CSR per dimensi yaitu
pengungkapan ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan
sosial pada tingkat signifikansi 1%. Hasil ini sependapat dengan Shleifer
dan Vishny (1986) yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang
besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Hal ini
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dapat terjadi karena dengan memberikan saham kepada manajemen,
maka manajemen sekaligus merupakan pemilik perusahaan akan
bertindak demi kepentingan perusahaan, untuk itu kepemilikan
manajerial dipandang sebagai alat untuk menyatukan kepentingan
manajemen dengan pemilik. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan
Gamerschlag et al. (2011) dimana pengungkapan CSR dipengaruhi oleh
struktur pemegang saham.
Good Corporate Governance sangat penting untuk diterapkan
dalam setiap perusahaan agar perusahaan melakukan kewajibannya
terhadap lingkungan sekitar. Dengan praktik Good Corporate
Governance tentunya akan membuat perusahaan tersebut melakukan
kegiatan dan aktifitas operasional perusahaan yang sehat demi menjaga
kepercayaan stakeholders. Mekanisme Corporate Governance yang baik,
akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang
lebih luas lagi dan lebih transparan sehingga pihak manajemen akan
berusaha mengungkapkan Corporate Social Responsibility di dalam
laporan tahunannya. Hal inipun sejalan dengan penelitian Terzaghi
(2012), dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh
signifikan antara mekanisme Corporate Governance dengan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hasil
pengujian model juga mendukung hipotesis dimana
profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan baik terhadap
pengungkapan CSR secara menyeluruh maupun pengungkapan CSR per
dimensi yaitu pengungkapan ekonomi, pegungkapan lingkungan dan
pengungkapan sosial pada tingkat signifikansi 1%. Hasil penelitian ini
sependapat dengan Othman et. al. (2009), Purnasiwi (2011), Raditya
(2012), Maulida d.k.k (2014), tetapi sedikit berbeda dengan hasil
penelitian Gamerschlag et al. (2011), dimana profitabilitas hanya
mempengaruhi pengungkapan lingkungan saja tetapi tidak mempengaruhi
pengungkapan social maupun pengungkapan CSR secara total.
Perusahaan yang memiliki keuntungan akan lebih tertarik untuk
menjelaskan melalui pengungkapan CSR, bagaimana mereka
menghasilkan profitabilitas mereka daripada perusahaan yang kurang
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menguntungkan (Bewley dan Li, 2000). Keuntungan juga memberi
manajer sumber daya dari mana biaya pengungkapan CSR didanai
(Brammer dan Pavelin 2006).
Hasil pengujian model juga mendukung hipotesis dimana ukuran
perusahaan berpengaruh positif signifikan baik terhadap pengungkapan
CSR secara menyeluruh maupun pengungkapan CSR per dimensi yaitu
pengungkapan ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan
sosial pada tingkat signifikansi 1%. Hasil ini sependapat dengan Amran
dan Devi (2008) dimana size perusahaan mempengaruhi pengungkapan
CSR di Malaysia. Hasil penelitian ini juga sependapat dengan Hackston
& Milne (1996), Othman et. al. (2009), Sembiring (2003) Raditya (2012)
dan Faricha (2015).
Perusahaan besar mengungkapkan lebih banyak informasi untuk
menunjukkan bahwa tindakan mereka sah dan konsisten sebagai
perusahaan yang baik (Brammer and Pavelin, 2006). Semakin besar suatu
perusahaan cenderung akan menggunakan saluran komunikasi formal
seperti laporan tahunan untuk mengungkapkan informasi CSR.
Perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih
banyak dan kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap
masyarakat, memiliki shareholder yang lebih banyak, serta mendapat
perhatian lebih dari kalangan publik, maka dari itu perusahaan besar
mendapat
tekanan
yang
lebih
untuk
mengungkapkan
pertanggungjawaban sosialnya (Cowen et al., 1987).
Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan perusahaan dan usia
perusahaan terhadap pengungkapan CSR secara menyeluruh maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan ekonomi,
pegungkapan lingkungan dan pengungkapan social tidak mendukung
hipotesis. Dimana pertumbuhan perusahaan dan usia perusahaan
berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Artinya pertumbuhan
perusahaan dan usia perusahaan bukan sebagai faktor penentu
pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian
Sembiring (2003) dan Anderu (2015) bahwa usia perusahaan bukanlah
faktor penentu dalam pengungkapan CSR di Indonesia, begitu juga
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dengan pertumbuhan perusahaan (growth). Semakin matang usia
perusahaan dan semakin besar pertumbuhan perusahaan bukan jaminan
bahwa perusahaan tersebut melakukan penggungkapan tanggung jawab
sosial perusahaannya.
Dilihat dari goodness of fit masing-masing model penelitian, nilai
adjusted R2 pengungkapan ekonomi paling tinggi dibandingkan dengan
pengungkapan lingkungan dan sosial, dengan nilai 57.07% sementara
nilai adjusted R2 pengungkapan sosial berada pada posisi kedua yaitu
sebesar 48.96% dan nilai adjusted R2 pengungkapan lingkungan sebesar
37.98%. Nilai F statistic untuk keempat model signifikan pada level 1%,
artinya keempat model penelitian baik model pengungkapan CSR secara
menyeluruh maupun melalui dimensinya yaitu pengungkapan ekonomi,
lingkungan dan sosial semuanya layak atau fit.
Tingginya goodness of fit model dari model dimensi ekonomi
menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur sudah banyak yang
mengungkapkan tanggung jawab bidang ekonomi dibandingkan dimensi
lingkungan dan sosial, hal ini didukung juga dari nilai rata-rata dimensi
ekonomi pada tabel 4.1 dan 4.2 di atas, dimana nilai rata-rata (mean) dari
dimensi ekonomi memiliki nilai tertinggi jika dibandingkan dimensi
lingkungan maupun sosial.
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BAB IX
PENUTUP
9.1. Simpulan
Secara empiris, hasil penelitian mengenai factor-faktor yang
mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur di
Indonesia menghasilkan simpulan sebagai berikut:
a. Good Corporate Governance yang diproksi oleh kepemilikan
manajerial berpengaruh positif signifikan baik terhadap
pengungkapan
CSR
secara
menyeluruh
maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan
ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan social.
Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham yang
besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif untuk
memonitor. Untuk itu kepemilikan manajerial dipandang
sebagai alat untuk menyatukan kepentingan manajemen
dengan pemilik, sehingga akan mendorong pihak manajemen
untuk melakukan pengungkapan
Corporate Social
Responsibility yang lebih luas lagi dan lebih transparan.
b. Profitabilitas perusahaan berpengaruh positif signifikan baik
terhadap pengungkapan CSR secara menyeluruh maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan
ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan social.
Perusahaan yang memiliki keuntungan akan lebih tertarik
untuk menjelaskan melalui pengungkapan CSR, bagaimana
mereka menghasilkan profitabilitas mereka daripada
perusahaan yang kurang menguntungkan.
c. Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan baik
terhadap pengungkapan CSR secara menyeluruh maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan
ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan social.
Semakin besar suatu perusahaan cenderung akan
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d.

e.

menggunakan saluran komunikasi formal seperti laporan
tahunan untuk mengungkapkan informasi CSR.
Hasil pengujian pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap
pengungkapan
CSR
secara
menyeluruh
maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan
ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan sosial
tidak mendukung hipotesis. Artinya pertumbuhan perusahaan
bukan sebagai faktor penentu pengungkapan CSR. Semakin
besar pertumbuhan perusahaan bukan jaminan bahwa
perusahaan tersebut melakukan penggungkapan tanggung
jawab sosial perusahaannya.
Hasil
pengujian pengaruh usia perusahaan
terhadap
pengungkapan
CSR
secara
menyeluruh
maupun
pengungkapan CSR per dimensi yaitu pengungkapan
ekonomi, pegungkapan lingkungan dan pengungkapan social
tidak mendukung hipotesis. Artinya usia perusahaan bukan
sebagai faktor penentu pengungkapan CSR. Semakin matang
usia perusahaan bukan jaminan bahwa perusahaan tersebut
melakukan
penggungkapan
tanggung jawab
sosial
perusahaannya.

9.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan model dalam
penelitian ini, ada beberapa masukan atau saran bagi berbagai pihak:
a. Bagi Akademisi
Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan manufaktur di
Indonesia, diharapkan untuk penelitian mendatang
memperluas unit analisis penelitian pada perusahaan sektor
lain selain manufaktur. Memperluas unit analisis tidak hanya
perusahaan di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara
lainnya untuk membandingkan CSR Disclosure di Indonesia
dengan Negara-negara lainnya. Juga, menambah faktor-faktor
lainnya diluar model penelitian yang mempengaruhi
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b.

c.

pengungkapan CSR dan menguji secara lebih lanjut dan
komprehensif dampaknya terhadap nilai perusahaan.
Bagi Investor
Dengan melihat informasi mengenai nama-nama perusahaan
yang mengungkapkan tanggung jawab socialnya maupun yang
sedikit atau tidak melakukan tanggung jawab sosialnya,
menjadi referensi tersendiri bagi investor untuk
mempertimbangkan investasinya.
Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pihak
manajemen untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. Hasil
penelitian ini menunjujjan bahwa masih banyak perusahaanperusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan tanggung
jawab sosialnya secara menyeluruh, sebgaian besar
perusahaan manufaktur lebih banyak mengungkapkan
tanggung jawab ekonominya dibandingkan tanggung jawab
lingkungan dan sosialnya.
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