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ABSTRAK 

 

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk melihat bukti 

empiris faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR). Faktor – faktor yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (Size), Type 

perusahaan, Leverage dan Profitabilitas. Metode peengukuran 

corporate social responsibility (CSR) yaitu menggunakan kategori 

corporate social reporting . 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

yang terdaftar di BEI tahun 2012 dengan total sampel penelitian 

yaitu berjumlah 50 perusahaan. Data dikumpulkan melalui metode 

observasi data sekunder. Data diolah dengan menggunakan metode 

analisis data statistik yaitu meliputi uji asumsi klasik, uji 

hipotesis, uji F dan uji t, dan analisis koefisien determinasi 

(R2). Untuk menganalisis data menggunakan software SPSS versi 

20.  

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan uji t 

variabel Size berpengaruh signifikan terhadap variabel 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Namun  pada 

variabel Type perusahaan, Leverage dan Profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). Sedangkan berdasarkan uji simultan (uji F) 

Size, Type perusahaan,  Leverage dan Profitabilitas memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan yang terdaftar di 

BEI tahun 2012.  

 

Kata Kunci: Size, Type prusahaan, Leverage, Profitabilitas, 

Corporate Social Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan  
1.1 Latar belakang 

Perusahaan merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan 

didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara 

Indonesia untuk bertujuan memperoleh keuntungan atau laba 

tertera dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982. Perusahaan secara 

langsung maupun tidak langsung memberikan dampak terhadap 

lingkungan sekitar perusahaan, baik itu dampak positif maupun 

negatif.  Dengan adanya dampak seperti demikian, maka perusahaan 

seharusnya sadar bahwa perusahaan harus melakukan tanggung jawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility / CSR) 

terhadap lingkungan sekitar. CSR diungkapkan oleh perusahaan 

dalam laporan tahunan perusahaan (annual Report).  

Banyak faktor yang berpengaruh didalam pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebuah perusahaan. Adapun 

beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengungkapan CSR 

seperti yang dilakukan oleh Fahrizqi (2010) terdapat empat 

faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI. Adapun faktor tersebut yaitu Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas (ROA), Leverage (DER), dan Ukuran 

Dewan Komisaris. Pian KS (2010) menyatakan bahwa terdapat enam 

faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pengungkapan CSR yaitu 

Kepemilikan Saham Pemerintah, Kepemilikan Saham Asing, Regulasi 

Pemerintah, Type Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas (ROA). Cahya (2010) menyatakan terdapat tiga 

faktor yang berpengaruh dalam pengungkapan CSR yaitu Ukuran 

Perusahaan, Leverage (DER) dan Profitabilitas (ROA). 

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena untuk 

menguji kembali  hasil penelitian terdahulu tentang faktor-

faktor apa saja yang mempengaruhi pengungkapan informasi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan dan melanjutkan kembali 

penelitian yang telah diteli oleh Fahrizqi (2010), Pian KS 

(2010) da Cahya (2010) dengan mengadopsi beberapa faktor yang 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dan 

rasioyang  digunakan pada Leverage dan Profitabilitas juga 

berbeda. Faktor yang diadopsi yaitu faktor Ukuran Perusahaan 

(Size), Type Perusahaan, Leverage serta Profitabilitas namun 

rasio yang digunakan dalam mengukur leverage dan profitabilitas 

perusahaan yaitu  rasio Debt Ratio (DR) dan Net Profit margin 

(NPM). Dan tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 

2012. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusah 

masalah yang di peroleh adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) ? 

2. Apakah Type Perusahaan  berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 

3. Apakah Leverage perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 



4. Apakah Profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan  Corporate Social Responsibility 

(CSR)? 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Apakah 

Ukuran Perusahaan (Size), Type perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

2. Tinjauan pustaka 
2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (Tanggung jawab Sosial 

perusahaan)  merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki dampak 

secara langsung terhadap lingkungan sekitar perusahaan akibat 

daripada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Tanggung Jawab  Sosial Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya 

dengan stakeholder, yang melebihi tanggung jawab organisasi di 

bidang hukum (Anggraini, 2006).  

Sedangkan menurut Cahya (2010) mengungkapkan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan (CSR) adalah suatu bentuk 

pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan, atas 

dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari 

aktivitas operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh 

terhadap masyarakat internal maupun eksternal dalam lingkungan 

perusahaan. Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada 

laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya 

aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi 

karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan 

lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja 

secara jujur, menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, 

dan menjaga lingkungan eksternal untuk mewujudkan kepedulian 

sosial perusahaan. 

 

2.2 pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengungkapan CSR disebutkan oleh Darwin dalam Anggraini 

(2006) terbagi menjadi tiga aspek yaitu Kinerja Ekonomi, Kinerja 

Lingkungan dan Kinerja Sosial. Kinerja ekonomi  mengungkapkan 

pengaruh ekonomi secara langsung kepada stakeholder, kinerja 

lingkungan mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan llingkungan 

dan  kinerja sosial mengungkapkan empat kategori yaitu praktik 

kerja, hak manusia, sosial dan tanggungjawab terhadap produk. 

 

 

 

 

 

 

 



Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting 

Darwin dalam Anggraini (2006) 

Kategori Aspek 

Kinerja Ekonomi 

Pengaruh ekonomi 

secara langsung  

Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia 

modal dan sector publik  

Kinerja Lingkungan 

Hal-hal yang 

terkait dengan 

lingkungan  

Bahan baku, energi, air, keanekaragaman 

hayati (biodiversity), emisi, sungai, 

dan sampah, pemasok, produk dan jasa, 

pelaksanaan, dan angkutan  

Kinerja Sosial 

Praktik kerja  Keamanan dan keselamatam tenaga kerja, 

pendidikan dan training, kesempatan 

kerja  

Hak manusia  Strategi dan manajemen, non 

diskriminasi, kebebasan berserikat dan 

berkumpul, tenaga kerja di bawah umur, 

kedisiplinan, keamanan, dll  

Sosial  Komunitas, korupsi, kompetisi dan 

penetapan harga  

Tanggung jawab 

terhadap produk  

Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan 

yang peduli terhadap hak pribadi  

 

2.2.1 Ukuran Perusahaan (Size) 

Ukuran suatu perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. Secara 

umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak 

daripada perusahaan kecil (Fahrizqi, 2010). Hasibuan (2001) 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin 

besar pula pengungkapan CSR perusahaan agar terhindar dari 

resiko politis yang lebih besar. Dan begitu juga sebaliknya 

semakin kecil perusahan maka resiko politis yang dihadapi juga 

tidak terlalu besaar. Secara teoritis perusahaan besar tidak 

akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan 

pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar 

merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan. 

 

2.2.2 Type Perusahaan 

Untuk membedakan Type Perusahaan dibagi menjadi dua tipe 

industri yaitu industri yang high-profile dan industri yang low-

profile. Perusahaan dengan tipe industri high-profile memiliki 

perahan lingkungan yang sangat besar dan resiko politis yang 

besar pula sedangkan perusahaan dengan tipe industri low-profile 

memiliki tingkat pengaruh lingkungan yang kecil dan politis yang 

kecil pula. Kondisi perusahaan tersebut menjadi sorotan 

masyarakat luas akan kegiatan perusahaannya sehingga menekan 

perusahaan untuk mengungkapkan CSR perusahannya lebih banyak 

agar terhindar resiko politis yang besar (Robert dalam 

Anggraini, 2006).  

Dasar pengelompokkan tipe industri yang diuraikan oleh 

banyak peneliti terdahulu seperti Roberts (1992) dalam Pian KS 



(2010) mengelompokkan industri migas, kehutanan, pertanian, 

pertambangan, perikanan, kimia, otomotif,transportasi, 

telekomunikasi, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, 

farmasi, plastik, dan konstruksi sebagai industri yang high-

profile. 

 

2.2.3 Leverage 

Menurut Brigham dan Houston dalam Cahya (2010),  Leverage 

dibagi menjadi dua yaitu Operating Leverage dan Financial 

Leverage. operating leverage adalah tingkat sampai sejauh mana 

biaya-biaya tetap digunakan di dalam operasi sebuah perusahaan. 

Operating leverage juga dapat diartikan sebagai penggunaan dana 

dengan biaya tetap dengan harapan pendapatan yang dihasilkan 

dari penggunaan dana tersebut dapat menutup biaya tetap dan 

biaya variable dan financial leverage adalah tingkat sampai 

sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham 

preferen) digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan. 

 

2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. 

Profitabilitas ini digunakan untuk mengukur kemampuan para 

eksekutif perusahaan dalam menciptakan tingkat keuantungan baik 

dalam bentuk laba perusahaan maupun nilai ekonomis atas 

penjualan, asset bersih perusahaan maupun modal sendiri 

(shareholders equity) (Hendra S, 2009). Heinze dalam Fahrizqi 

(2010) , profitabilitas merupakan faktor yang memberikan 

kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan 

CSR perusahan kepada pemegang saham. Jadi, semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahan. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variabel Independen Variabel Dependen

  

   
Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

 

Ukuran Perusahaan (Size) (X1) 

 

Type Perusahaan (X2) 

 

Profitabilitas (X4) 

 

Leverage (X3) 

 



3. Metoda penelitian  

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang go 

publik di Bursa Efek Indonesia. Sampel dipilih dengan metode 

purposive sampling. Kriteria pemilihan sampel adalah sebagai 

berikut:  

a. Perusahaan terdaftar di BEI tahun 2012 
b. Perusahaan mempublikasikan laporan ringkasan kinerja 

keuangan tahun 2012 dan Perusahaan tersebut menyediakan 

informasi mengenai pelaksanaan CSR yang diungkapkan di 

dalam laporan tahunan perusahaan (annual report). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Website 

Bursa Efek Indonesia (BEI) , diketahui bahwa jumlah perusahaan  

yang tercatat pada tahun 2012 adalah sebanyak 464  perusahaan. 

Perusahaan yang telah melaporkan laporan ringkasan kinerja 

perusahaannya dan perusahaan yang mengungkapkan CSR pada laporan 

tahunan perusahaan (annual report) sebanyak 50 perusahaan 

 

3.2. Variabel Penelitian 

Faktor-faktor yang akan diuji pengaruhnya terhadap 

kebijakan perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi 

sosial adalah: 

1. Ukuran Perusahaan (Size) 
Diukur dengan total asset (dalam milyaran rupiah) 

2. Tipe Industri  
Variabel dummy, yaitu: 

1 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-

profile 

0 = Perusahaan yang termasuk dalam industri yang low-

profile 

Kriteria untuk menentukan perusahaan dengan high-profile 

dengan low profile digunakan pengelompokkan menurut 

Roberts dalam Anggraini (2006). Perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam industri konstruksi, pertambangan, 

pertanian, kehutanan, perikanan, kimia, otomotif, barang 

konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi dan plastik 

sabagai industri yang high-profile. 

3. Tingkat Leverage (DR) 
Diukur dengan Rasio total Utang/Total Asset 

4. Profitabilitas (NPM) 
Diukur dengan Net Profit Margin (eLaba brsih/Pendapatan) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pengolahan Data dan Analisis 

4.1 Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki 

distribusi data yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

digunakan dua cara untuk melakukan uji normalitas data, yaitu 

analisis grafik dan analisis statistik. 

1. Analisis Grafik 
Analisis grafik yaitu dengan cara melihat grafik histrogam 

dan analisis grafik normal plot. Jika titik menyebar di 

sekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

2. Analisis Statistik 
Uji statistic yang di gunakan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov 

Z (1-Sample K-S). dengan asumsi apabila nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) kurang dari 0,05, maka Ho ditolak. Hal ini 

berarti data residual terdistribusi tidak normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandar

dized 

Residual 

N 50 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.18709585 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .581 

Asymp. Sig. (2-tailed) .889 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



4.2 Uji heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan 

pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain.uji yang digunakan yaitu Uji 

Glejser menyatakan bahwa apabila variabel bebas memiliki nilai 

signifikansi<0,05, maka model regresi tersebut bebas dari 

masalah heteroskedastisitas. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .232 .059 
 

3.912 .000 
  

SIZE 
2.189

E-007 
.000 .259 1.679 .100 .830 1.204 

TYPE -.039 .039 -.177 -.995 .325 .623 1.606 

DR -.066 .066 -.172 -.987 .329 .654 1.528 

NPM -.002 .001 -.309 -1.964 .056 .801 1.249 

a. Dependent Variable: abs_res 

 

4.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen) .Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan lawannya variance inflation factor (VIF).  nilai tolerance 

dan nilai VIF adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 

0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

SIZE .830 1.204 

TYPE .623 1.606 

DR .654 1.528 

NPM .801 1.249 

a. Dependent Variable: CSRI 

 

 



 

4.4 Uji hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengujian 

terhadap hipotesis dilakukan dengan analisis regresi, baik 

secara parsial maupun simultan.  

Ho = Ukuran Perusahaan (Size), Type perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas  secara bersama-sama berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

Ha = Ukuran Perusahaan (Size), Type perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas  secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
.428 4 .107 2.810 .036

b
 

Residual 1.715 45 .038   

Total 2.144 49    

a. Dependent Variable: CSRI 

b. Predictors: (Constant), NPM, DR, SIZE, TYPE 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 
.584 .109 

 
5.379 .000 

  

SIZE 
7.694E-

007 
.000 .471 3.217 .002 .830 1.204 

TYPE -.001 .071 -.002 -.014 .989 .623 1.606 

DR -.015 .122 -.021 -.127 .899 .654 1.528 

NPM -.002 .002 -.155 
-

1.043 
.303 .801 1.249 

a. Dependent Variable: CSRI 

 

Berdasarkan hasil uji Anova atau uji F pada tabel diatas 

(AOVA) dapat dilihat nilai Fhitung sebesar 2.810 lebih besar dari 

Ftabel = 2.802 dan memenuhi syarat penolakan H0 dan nilai sig 

sebesar 0.036 . Dengan menggunakan tingkat α (alfa) 0,05 atau 

5%, maka H0 berhasil ditolak dan H1 gagal ditolak. Penolakan H0 

dibuktikan dengan hasil perhitungan bahwa nilai sig (0,036) < 

dari α (0.05), sehingga dapat diperoleh kesimpulan, secara 

bersama-sama (simultan) Size, Type perusahaan, Leverage dan 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

 

 



 

4.4.1 Pengujian Hipotesis pertama (H1) 
Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap pengungkapan 

CSR memiliki nilai t sebesar 3.217 dan nilai sig sebesar 0,002. 

Nilai sig (0,002) < (0.05), ini berarti variabel ukuran 

perusahaan signifikan pada level 5% dan H1 diterima. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

(Size) secara statistik berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

4.4.2 Pengujian Hipotesis kedua (H2) 
Pengaruh Type perusahaan terhadap pengungkapan CSR 

memiliki nilai t sebesar -0.14 dan nilai sig sebesar 0.989 . 

Nilai sig (0.989) > (0.05), ini berarti variabel Type perusahaan 

tidak signifikan signifikan pada level 5% dan H2 gagal diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Type perusahaan 

secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

4.4.3 Pengujian Hipotesis ketiga (H3) 
Pengaruh Leverage (DR) terhadap pengungkapan CSR memiliki 

nilai t sebesar -1.27 dan nilai sig sebesar 0.899 . Nilai sig 

(0,899) > (0.05), ini berarti variabel Leverage (DR)  tidak 

signifikan signifikan pada level 5% dan H3 gagal diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Leverage (DR) 

secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

4.4.4 Pengujian Hipotesis keempat (H4) 
Pengaruh Profitabilitas (NPM) terhadap pengungkapan CSR 

memiliki nilai t sebesar -1.043 dan nilai sig sebesar 0.303 . 

Nilai sig (0,303) > (0.05), ini berarti variabel Profitabilitas 

(NPM) tidak signifikan pada level 5% dan H4 gagal diterima. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas 

(NPM) secara statistik tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran 

5.1 Simpulan  

Pengungkapan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan 

perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk 

komunikasi perusahaan terhadap para stakeholder-nya mengenai 

kinerja dan kondisi perusahaan. Dalam penelitian ini hanya 

variable ukuran perusahaan (Size) yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). 

Artinya bahwa semakin besar perusahaan, maka semakin luas pula 

pengungkapan aktivitas/tanggung jawab sosial perusahaan pada 

laporan tahunan perusahaan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur 

subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan 



acuan, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori 

yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. Selain itu juga 

periode yang digunakan sangat pendek yaitu hanya satu tahun. 

 

5.3 Saran  

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Periode pengamatan sebaiknya diperluas agar dapat lebih 

memprediksi hasil penelitian jangka panjang.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah 

sampel perusahaan agar dapat memprediksi pengaruh faktor-

faktor karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan item 

pengukur yang lebih banyak dan detail, misalnya dengan 

mengadopsi GRI (Global Reporting Initiative) yang telah 

disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan CSR di Indonesia 

sebagai item pengukur variabel dependen pada 

sustainability report perusahaan di Indonesia.  
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LAMPIRAN 

Kategori dalam Corporate Sustainability Reporting 

Darwin dalam Anggraini (2006) 

Kategori Aspek 

Kinerja Ekonomi 

Pengaruh ekonomi 

secara langsung  

Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia 

modal dan sector publik  

Kinerja Lingkungan 

Hal-hal yang 

terkait dengan 

lingkungan  

Bahan baku, energi, air, keanekaragaman 

hayati (biodiversity), emisi, sungai, 

dan sampah, pemasok, produk dan jasa, 

pelaksanaan, dan angkutan  

Kinerja Sosial 

Praktik kerja  Keamanan dan keselamatam tenaga kerja, 

pendidikan dan training, kesempatan 

kerja  

Hak manusia  Strategi dan manajemen, non 

diskriminasi, kebebasan berserikat dan 

berkumpul, tenaga kerja di bawah umur, 

kedisiplinan, keamanan, dll  

Sosial  Komunitas, korupsi, kompetisi dan 

penetapan harga  

Tanggung jawab 

terhadap produk  

Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan 

yang peduli terhadap hak pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandar

dized 

Residual 

N 50 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.18709585 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.057 

Kolmogorov-Smirnov Z .581 

Asymp. Sig. (2-tailed) .889 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .232 .059 
 

3.912 .000 
  

SIZE 
2.189

E-007 
.000 .259 1.679 .100 .830 1.204 

TYPE -.039 .039 -.177 -.995 .325 .623 1.606 

DR -.066 .066 -.172 -.987 .329 .654 1.528 

NPM -.002 .001 -.309 -1.964 .056 .801 1.249 

a. Dependent Variable: abs_res 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 
.584 .109 

 
5.379 .000 

  

SIZE 
7.694E-

007 
.000 .471 3.217 .002 .830 1.204 

TYPE -.001 .071 -.002 -.014 .989 .623 1.606 

DR -.015 .122 -.021 -.127 .899 .654 1.528 

NPM -.002 .002 -.155 
-

1.043 
.303 .801 1.249 

a. Dependent Variable: CSRI 

 

 


