
1 | 
 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, LEVERAGE, 

LIKUIDITAS DAN BASIS KEPEMILIKAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PADA PERUSAHAAN 

TELEKOMUNIKASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI) PERIODE TAHUN 2009-2012 

Vira Almiyanti 

(090462201371) 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 

2014 

 

 

ABSTRAK 

Kata Kunci : pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis kepemilikan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan yang di proksikan dengan total asset yang dikuasai 

perusahaan,  Profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA), 

leverage yang diproksikan dengan Debt Equity Ratio (DER), Likuiditas yang 

diproksikan oleh Current Ratio (CR) dan Basis Kepemilikan. Basis Kepemilikan 

dibedakan berdasarkan basis kepemilikan asing dan dalam negeri. Sedangkan 

Pengungkapan Tanggungjawab Sosial diukur berdasarkan Corporate Social 

Responsibility Disclosure Index (CSRDI). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content 

analysis terhadap pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. 

Content analysis dilakukan dengan metode check list terhadap item-item 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini dilakukan 

terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2012. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 32 perusahaan 

dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu suatu metode 

pengambilan sampel yang mengambil obyek dengan kriteria tertentu. 

Hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t variabel ukuran perusahaan dan basis 

kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap variabel tanggungjawab sosial 

perusahaan. Kemudian melalui uji t dapat diketahui bahwa variabel profitabilitas, 

leverage dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap tanggungjawab sosial 

perusahaan.  
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PENDAHULUAN 

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan 

banyak keuntungan bagi masyarakat. Karenanya perusahaan  mendapatkan 

legitimasi bergerak leluasa melaksanakan kegiatannya. Namun, lama kelamaan 

karena memang perusahaan ini bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya, 

akhirnya semakin disadari bahwa dampak yang dilakukannya terhadap 

masyarakat cukup besar. Karena besarnya dampak eksternalities terhadap 

kehidupan masyarakat, dari sinilah dikenal dengan sistem akuntansi yang disebut 

Socio Economic Accounting (SEA) / Social Responsibility Accounting (SRA) 

yaitu ilmu akuntansi yang mencatat, mengukur, melaporkan exsternalities. 

Pengimplementasian SRA dalam perusahaan itulah yang dikenal menjadi 

tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility / CSR) dan 

disosialisasikan kepada publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan itu dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) 

dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib 

(mandatory disclosure) merupakan informasi yang diharuskan oleh oleh peraturan 

yang berlaku. Sedangkan pengungkapan sukarela (voluntary discosure) dapat 

diartikan pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik 

(Supriadi, 2010). Adapun salah satu jenis pengungkapan informasi sukarela 

adalah pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia, peraturan 

yang mengatur tentang pengungkapan tanggungjawab sosial adalah keputusan 

BAPEPAM No. Kep- /BL/2008. 

Dalam standar akuntansi keuangan Indonesia sendiri belum mewajibkan 

perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial, akibatnya yang terjadi di 

dalam praktik perusahaan hanya dengan sukarela mengungkapkannya. Secara 

implisit Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf 12 menyarankan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut : 

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya 

bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan 

bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan 

yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang 

lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. 

CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 (b). 

Berbagai penelitian yang terkait dengan pengungkapan tanggung jawab 

sosial telah banyak dilakukan dan mempunyai hasil yang berbeda-beda. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng (2010), Handayati (2011) dan Natalia 

dan Zulaika(2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hubungan antara profitabilitas 

perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan telah 

mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. 
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Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka 

pengungkapan informasi sosial akan cenderung semakin besar. 

Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat 

resiko tak tertagihnya suatu utang. Teori keagenan memprediksi bahwa 

perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih 

banyak informasi. Beberapa penelitian seperti Sembiring (2005); Fr. Reni Retno 

Anggraini (2006); Sitepu dan Siregar (2008) tidak menemukan adanya pengaruh 

leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan 

Premana (2011) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan sosial perusahaan. 

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kemampuan jangka pendeknya. Likuiditas dalam penelitian ini diproksikan oleh 

CR. Perusahaan yang likuiditasnya tinggi diharapkan melakukan disclosure secara 

lebih luas. Alasan yang mendasari diharapkan adalah perusahaan yang secara 

finansialnya kuat akan lebih mengungkapkan secara luas (Wicaksono, 2011). 

Basis kepemilikan merupakan tingkat kepemilikan saham dimana dibedakan 

menjadi perusahaan berbasis asing dan berbasis domestik. Perusahaan yang 

berbasis asing memungkinkan memberikan pengungkapan yang lebih luas 

dibanding perusahaan domestik.  

Rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, 

apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis 

kepemilikan berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan pada 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI? 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis kepemilikan berpengaruh baik secara 

parsial maupun simultan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar 

di BEI. 

 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori-Teori Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

a. Teori Stakeholder 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 

tahun 1970an yang secara umum dikenal dengan stakeholder theory artinya 

sebagai 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. Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan 

menfaat bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan 
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sangat dipengaruhi oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan 

Chariri, 2007). 

b. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi (legitimacy theory) menyatakan bahwa hal yang penting 

bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-

nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis 

perilaku dengan memperhatikan lingkungan (Yulfaidah dan Zulaika, 2012). . 

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. 

c. Teori Agensi 

Para manajer diberi kekuasaan oleh para pemilik perusahaan yaitu 

pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi 

konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (agency teory). 

Berdasarkan teori agensi tersebut, manajer berusaha memenuhi kepentingan 

stakeholder dengan cara mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 

perusahaannya. Para stakeholder akan puas bila perusahaan yang mereka 

investasikan di dalamnya mengungkapkan pertanggungjawaban sosial yang akan 

meningkatkan kepercayaan masyarakat (Premana, 2011). 

 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Tanggungjawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan 

corporate social responsibility (CSR). Tanggung jawab sosial adalah operasi 

bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan 

perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi 

kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan (Rahajeng, 2010). 

CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tapi 

tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini triple 

bottom lines lainnya selain finansial juga adalah sosial dan lingkungan. Selain 

mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat pada 

pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam 

menjaga kelestarian lingkungan (planet). Karena kondisi keuangan saja tidak 

cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable). 

(Amillia, Uswati Dewi dan Hartono, 2011). 

 

Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga disebut 

sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting atau 

corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak 

sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok 

khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Farizqi, 
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2010). Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapan di dalam laporan yang 

disebut laporan berkelanjutan (Sustainability Reporting). 

Adapun tujuan CSR adalah untuk meningkatkan citra perusahaan dan 

membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di 

antara organisasi dan masyarakat (Rusmanita, 2000:23 dalam Handayati, 2011). 

Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial. Jadi 

pengungkapan sosial yang dilakukan oleh perusahaan itu bertujuan untuk 

melindungi investor atau untuk memberikan informasi pada para pemakai laporan 

keuangan atau bahkan mencakup keduanya. Untuk itulah maka 

pertanggungjawaban sosial perusahaan perlu diungkapkan dalam perusahaan 

sebagai wujud pelaporan tanggungjawab sosial kepada masyarakat (Handayati, 

2011). 

 

Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan 

a. Ukuran Perusahaan 

Size perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan 

untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal 

ini terkait dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya 

keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut (Yulfaida dan Zhulaikha, 2012). Sedangkan 

alasan lainnya bila dihubungkan dengan teori stakeholder bahwa perusahaan besar 

mempunyai jumlah stakeholder yang banyak sehingga akan mengungkapkan 

informasi yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan dari para stakeholder 

(Widyatmoko, 2011).  

b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kapada 

pemegang saham. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi 

cenderung untuk mengungkapkan lebih banyak informasi karena ingin 

menunjukkan kepada public dan stakeholders bahwa perusahaan memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang 

sama. 

Berdasarkan teori agensi, manjer dari perusahaan yang berprofit tinggi 

akan menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti 

menjamin kestabilan posisinya dan meningkatkan kompensasi mereka. Apabila 

perusahaan dapat mencapai rasio profitabilitas yang tinggi, maka akan memicu 

pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi sehingga mengurangi resiko 

adanya pandangan yang negatif dari pasar.. 

c. Leverage 

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage 

yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya 

keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Anggraini, 

2006). Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio Leverage yang lebih tinggi 

berusaha menyampaikan lebih banyak informasi sebagai instrument untuk 

mengurangi monitoring cost bagi investor. Mereka memberikan informasi yang 
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lebih detail dalam laporan tahunan untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

dibandingan dengan perusahaan yang tingkat Leverage yang  lebih rcendah 

(Premana, 2011). 

d. Likuiditas 

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo. 

Berdasarkan teori legistimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang 

ditunjukan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa kuatnya keuangan 

suatu perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang luas dari pada 

perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang lemah (Rahajeng, 2010). 

e. Basis Kepemilikan 

Basis kepemilikan adalah tingkat kepemilikan saham, dimana dibedakan 

menjadi dua yaitu berbasis asing dan domestik (Premana, 2011). Menurut 

Premana (2011), terdapat beberapa alasan perusahaan berbasis asing memberikan 

pengungkapan yang lebih baik daripada yang berbasis lokal. Hal yang 

mempengaruhinya adalah perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih 

baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar negeri, perusahaan 

tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk 

memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk, dan kemungkinan 

permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, 

pemasok dan masyarakat umum. 

 

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 
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METODE PENELITIAN 

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab merupakan data 

yang diungkap oleh perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya. Hal ini 

dilakukan agar terjadi kesinambungan antara perusahaan, masyarakat dan 

lingkungan. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah dengan memberi skor 1 untuk 

perusahaan yang mengungkapkan sesuai dengan elemen informasi yang 

diinginkan dan skor 0 bila tidak mengungkapkan untuk setiap item pengungkapan 

yang selanjutnya akan dijumlahkan skor yang diharapkan untuk memperoleh 

indeks pengungkapan pada masing-masing perusahaan sampel. 

Indicator dalam mengukur pengungkapan sosial perusahaan dengan 

menggunakan check list. Yang kemudian disusun dalam sebuah daftar item 

pengungkapan. Dalam penelitian ini menidentifikasi hal-hal yang berkaitan 

dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar GRI (Global Reporting 

Initiative). Daftar pengungkapan sosial berdasarkan standar GRI ini menggunakan 

3 indikator pengungkapan yaitu : 

1. Indikator kinerja ekonomi 

2. Indikator kinerja lingkungan  

3. Indikator kinerja sosial : Indikator ketenagakerjaan, Indikator hak asasi 

manusia, Indikator masyarakat, Indikator tanggungjawab produk. 

Rumus yang digunakan untuk mengukur indeks pengungkapan tanggung 

jawab sosial adalah sebagai berikut: (Widyatmoko, 2011) 

CSRD =  V 

   M 

Ket : CSRD : indeks pengungkapan perusahaan 

V  : Jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan oleh perusahaan 

M : Jumlah item yang diharapkan diungkapkan oleh perusahaan 

 

Variabel Independen 

Pengukuran variabel independent dilakukan sebagai berikut : 

a. Ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dapat diukur 

dengan menggunakan total aktiva dari perusahaan telekomunikasi tahun 2009-

2012. Ukuran perusahaan = Total Asset 

b. Profitabilitas. Rasio profitabilitas pada penelitian ini menggunakan return on 

assets. Return on asset merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan Asset yang dimilikinya. 

Adapun pengukuran dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus : 

ROA = Laba bersih setelah pajak  

  Total aktiva 

c. Leverage. Rasio leverage adalah rasio yang mengukur seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan utang. Variabel yang diukur dalam penelitian ini 
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dengan debt to equity ratio (DER). Adapun pengukuruan dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus:   

DER =     Total Liabilities  

Total Stakeholder’s Equity 

d. Likuiditas. Rasio likuiditas (liquidity ratio) adalah kemampuan suatu 

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. 

Perhitungan likuiditas yang digunakan dalam penelitian adalah rasio lancar 

(current asset). Adapun rumus current ratio adalah : CR =  Current Assets 

                 Current Liabilities 

e. Basis Kepemilikan. Menggunakan variabel dummy yang penggolongannya 

dilakukan dengan memberikan nilai 0 untuk perusahaan yang sahamnya lebih 

banyak dimiliki pihak domestik dan diberi nilai 1 untuk perusahaan perusahaan 

yang sahamnya lebih banyak dimiliki pihak asing. 

 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitan ini adalah perusahaan telekomunikasi yang 

terdaftar di Bursa Efef Indonesia tahun 2009-2012. metode pemilihan sampel 

yang digunakan dalam penelitian adalah Purposive Sampling yaitu teknik 

sampling yang anggota samplenya dipilih secara khusus berdasarkan kriteria 

tertentu untuk tujuan penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam 

pengambilan sampel, yaitu: 

1. Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2009-2012. 

2. Menyediakan laporan keuangan tahunan lengkap selama tahun 2009-2012 

secara berturut-turut. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel – variabel yang 

digunakan. 

Berdasarkan kriteria penentuan sampel diatas, maka diperoleh sampel berjumlah 8 

perusahaan telekomunikasi. (Tabel 1) 

 

Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. . Data 

sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang berasal dari 

perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang 

digunakan adalah laporan tahunan perusahaan telekomunikasi tahun 2009-2012. 

Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data-data laporan tahunan yang 

diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) maupun website resmi 

masing-masing perusahaan. 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diperoleh dengan prosedur 

sebagai berikut : Penelitian pustaka dan pengumpulan data laporan keuangan 

tahunan yang terdaftar di BEI. Data tersebut diperoleh dari situs BEI yaitu 

www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Metode Analisis Data 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Analisis Deskriptif 

2. Uji analisis data, terdapat 4 asumsi yaitu : uji normalitas dilakukan dengan 

analisis grafik normal P-P Plot. Uji multikolinieritas, uji heteroskedasitas, uji 

autokorelasi. 

3. Pengujian hipotesis yaitu uji T , uji F dan Koefisien Determinasi. 

4. Analisis Regresi Berganda. analisi regresi digunakan untuk mengukur 

pengaruh karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan, Leverage, 

profitabilitas, likuiditas dan basis kepemilikan terhadap pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Analisis yang digunakan untuk 

menguji persamaan tersebut secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

Y = a +b1.x1 + b2.x2 + b3.x3 + b4.x4 + b5.x5 + e 

Ket : Y = Pengungkapan  CSR 

a = konstanta (tetap) 

b1, b2, b3, b4, b5 = koefesien regresi 

x1 = ukuran perusahaan 

x2 = profitabilitas 

x3 = leverage 

x4 = likuiditas 

x5 = basis kepemilikan  

e = kesalahan  prediksi (error) 

 

PEMBAHASAN 

Deskripsi Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Perusahaan di Indonesia masih belum baik dalam melaksanakan dan 

mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya berdasarkan indikator GRI 

terlihat dari rata-rata indeks pengungkapan yang masih tergolong kecil. Hal ini 

mungkin dikarenakan perusahaan belum memberikan perhatian yang cukup baik 

terhadap kinerja sosialnya. Skor yang diperoleh pada tahun 2009 hanya sebesar 

0,218 atau sebesar 21,8%. Pada tahun 2010 sebesar 0,236 atau sebesar 23,6%. 

Pada tahun 2011 sebesar 0,240 atau sebesar 24% sedangkan pada tahun 2012 

sebesar 0,248 atau sebesar 24,8%. Namun pada umumnya semua perusahaan 

telekomunikasi dari tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan dalam 

mengungkapkan tanggung jawab sosialnya. (Tabel 2) 

 

Uji Analisis Data 

Normalitas : Hasil uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik yaitu 

dengan menggunakan grafik normal plot menunjukkan bahwa grafik memberikan 

pola distribusi normal yang mendekati normal, sedangkan pada grafik terlihat 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya ada di sekitar 

garis diagonal. Nilai uji Kolmogorov – Smirnov juga menunjukkan signifikansi di 

atas 0,05. Sehingga model regresi sudah memiliki distribusi normal. (Tabel 3) 

Heterokedasitas : Hasil uji heteroskedastisitas pada model dengan uji Glejser 

menunjukkan bahwa terdapat heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi variabel leverage (DER) yang berada di bawah 0,05. Setelah 
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dilakukan upaya mengeluarkan data outlier diketahui bahwa tidak ada hubungan 

antara variabel bebas dengan nilai mutlak residual sehingga menunjukkan tidak 

adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. (Tabel 4) 

Multikolinearitas : Hasil pengujian tolerance menunjukan tidak ada variabel 

bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (10%). Hasil perhitungan 

VIF juga menunjukan bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai 

VIF lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikorelasi antara variabel dalam model regresi. (Tabel 5) 

Autokorelasi : Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai D-W sebesar 

2,016. Sedangkan nilai du diperoleh sebesar 1,833. Dengan demikian diperoleh 

bahwa nilai DW berada diantara nilai du dan 4 – du (2,167). Dengan demikian 

menunjukkan bahwa model regresi tersebut sudah bebas dari masalah 

autokorelasi. (Tabel 6) 

 

Pengujian Hipotesis 

Analisis Regresi Linear Berganda : Di dalam analisis regresi, selain mengukur 

kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dan independen . Berdasarkan hasil 

pengolahan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut : (Tabel 7) 

Pengungkapan CSR=  0,178 + 0,000000002288 ukuran perusahaan - 0,050 

profitabilitas + 0,001leverage - 0,022likuiditas + 

0,051basis kepemilikan 

Hasil persamaan menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan leverage 

dan basis kepemilikan perusahaan memiliki koefisien positif. Hal ini berarti 

bahwa peningkatan ukuran perusahaan, leverage dan basis kepemilikan 

perusahaan akan meningkatkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan 

Uji Statistik T : Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas 

(Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Basis Kepemilikan) 

berpengaruh signifikan ataukah tidak terhadap Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

pada perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 pada 

tingkat signifikansi α=5 persen secara terpisah atau parsial. Berikut hasil 

pengujian hipotesis uji t: (Tabel 7) 

Dari tabel tersebut dapat diihat bahwa ada dua variable yang secara parsial 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap penungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan yaitu size memiliki nilai t sebesar 8,558 dengan tingkat signifikansi 

0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (5%). Dan basis kepemilikan yang 

memiliki nilai t sebesar 3,002 dengan tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0,05 (5%). Sedangkan tiga variable independen yaitu 

profitabilitas, leverage dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tangungjawab social perusahaan karena memiliki tingkat signifikansi lebih besar 

dari taraf signifikansi 0,05 (5%). 

Uji Statistik F : Berdasarkan tabel 8, didapatkan nilai F statistik sebesar 24,969 

dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa 

secara simultan ada pengaruh signifikan antara Ukuran Perusahaan, Profitabilitas 

(ROA), Leverage (DER), Likuiditas (CR) dan Basis Kepemilikan terhadap 
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Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan pada perusahaan 

Telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode tahun 2009- 2012. 

Uji Koefesien Determinasi : Berdasarkan output SPSS pada tabel 9 di atas 

tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi 

adjusted (R2) pada perusahaan telekomunikasi sebesar 0,805. Hal ini 

menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen yaitu Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Basis Kepemilikan terhadap 

variabel dependen Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang dapat 

diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 80,5% sedangkan sisanya sebesar 

19,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 

  

Kesimpulan  

Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Secara parsial dengan nilai signifikansi 5% hanya ukuran perusahaan dan basis 

kepemilikan yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas, leverage dan 

likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

2. Secara simultan dengan tingkat signifikansi 5% ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis kepemilikan berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

3. Berdasarkan uji koefesien determinasi (R
2
) dibuktikan bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis kepemilikan sebesar 

80,5% sedangkan sisanya sebesar 19,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

pembahasan ini. 

4. Dengan menggunakan uji asumsi klasik dibuktikan bahwa pada penelitian ini 

tidak terdapat autokorelasi, multikolinearitas dan heterikedasitas. 

 

Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan diantaranya, yaitu : 

1. Variabel-variabel yang bisa digunakan untuk mengetahui pengaruh terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosila perusahaan ada banyak, namun dalam 

penelitian ini hanya lima variabel independen yang digunakan yaitu,  ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas dan basis kepemilikan. Sehingga 

untuk penelitian selanjutnya perlu adanya penambahan variabel-variabel 

independen yang lain agar mampu menjelaskan jumlah informasi sosial yang 

diungkapkan.  

2. Sampel yang digunakan hanya perusahaan telekomunikasi, sehingga tidak 

diketahui bagaimana pengaruh variable independen terhadap variable dependen 

pada jenis perusahaan lain. 
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Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen diharapkan lebih lengkap dalam mengungkapkan 

kegiatankegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dalam 

laporan tahunannya.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang 

lebih lama sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk 

memperoleh kondisi yang sebenarnya serta menambah jumlah sampel.  

3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel, sehingga lebih 

diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSR. 
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LAMPIRAN 

Tabel 1 

Tabel perusahaan telekomunikasi yang terdaftar diBursa Efek Indonesia 

tahun 2009-2012 

 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Bakrie Telecom Tbk 

2 PT. Excelcomindo Pratama Tbk 

3 PT. Indosat Tbk 

4 PT. Inovisi Tbk 

5 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk 

6 PT. Tower Bersama Tbk 

7 PT. Trikomsel Oke Tbk 

8 PT. Smartfren Telecom Tbk 

 

 

Tabel 2 

Deskripsi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

No Nama Perusahaan  ICSR   

  2009 2010 2011 2012 

1 Bakrie 0.218 0.256 0.231 0.243 

2 XL 0.282 0.308 0.321 0.333 

3 Smartfren 0.231 0.167 0.231 0.231 

4 Inovisi 0.141 0.141 0.141 0.167 

5 Indosat 0.205 0.218 0.243 0.243 

6 Telkom 0.372 0.397 0.423 0.436 

7 Tower 0.115 0.128 0.154 0.154 

8 Trikomsel 0.179 0.179 0.179 0.179 

 Rata-rata ICSR 0.218 0.236 0.240 0.248 

 

Tabel 3 

Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 30 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .03519998 

Most Extreme Differences Absolute .131 

Positive .078 

Negative -.131 

Kolmogorov-Smirnov Z .715 

Asymp. Sig. (2-tailed) .686 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Tabel 4  

Uji Heterokedasitas 

 
Uji Heterokedasitas (Uji Glejser) 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .031 .010  3.115 .005 

SIZE 9.001E-11 .000 .166 .697 .492 

ROA -.015 .055 -.090 -.276 .785 

DER .001 .001 .333 1.466 .156 

CR -.002 .008 -.069 -.249 .805 

BK -.007 .008 -.172 -.859 .399 

a. Dependent Variable: absut 
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Tabel 5 

Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .178 .021  8.630 .000   

SIZE 2.288E-9 .000 .895 8.558 .000 .614 1.628 

ROA -.050 .113 -.063 -.438 .665 .330 3.028 

DER .001 .001 .059 .590 .561 .676 1.479 

CR -.022 .017 -.153 -1.269 .217 .462 2.162 

BK .051 .017 .263 3.002 .006 .875 1.143 

a. Dependent Variable: ICSR 
 

Tabel 6 

Uji Autokorelasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .916
a
 .839 .805 .03869 2.016 

a. Predictors: (Constant), BK, CR, DER, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: ICSR 

 

Tabel 7 

Analisi Regresi Linear Berganda 

Uji Regresi Linear Berganda dan Uji Parsial 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .178 .021  8.630 .000   

SIZE 2.288E-9 .000 .895 8.558 .000 .614 1.628 

ROA -.050 .113 -.063 -.438 .665 .330 3.028 

DER .001 .001 .059 .590 .561 .676 1.479 

CR -.022 .017 -.153 -1.269 .217 .462 2.162 

BK .051 .017 .263 3.002 .006 .875 1.143 

a. Dependent Variable: ICSR 
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Tabel 8 

Uji Hipotesis F (Simultan) 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .187 5 .037 24.969 .000
a
 

Residual .036 24 .001   

Total .223 29    

a. Predictors: (Constant), BK, CR, DER, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: ICSR 

 

Tabel 9 

Uji Koefesien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .916
a
 .839 .805 .03869 

a. Predictors: (Constant), BK, CR, DER, SIZE, ROA 

b. Dependent Variable: ICSR 

 


