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ABSTRAK 

 

Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur 

kepemilikan saham dan karakteristik perusahaan terhadap corporate social responsibility 

(csr) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di bei tahun 

2012 – 2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 perusahaan dan sampel 

yang diteliti 10 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. 

Berdasarkan analisis data secara parsial hanya variabel size perusahaan yang 

memiliki pengaruh terhadap corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sedangkan variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan tipe perusahaan tidak memiliki 

pengaruh terhadap corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor 

barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Namun secara simultan, hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

size perusahaan dan tipe perusahaan memiliki pengaruh terhadap corporate social 

responsibility pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia. 

Nilai Adjusted R Square atau nilai koefisien determinasi sebesar 16,3% yang 

berarti bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, size perusahaan 

dan tipe perusahaan yang mampu menjelaskan sebesar 16,3% penyebab terjadinya variasi 

atau perubahan yang terjadi pada CSR sedangkan sisanya sebesar 83,7% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.  

Kata Kunci : Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan, Tipe Perusahaan, Corporate Social Responsibility . 
 

 



 

 

PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang 

menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada 

single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

saja. Kesadaran atas pentingnya CSR dilandasi pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya 

mempunyai kewajiban ekonomi dan legal kepada pemegang saham (shareholder), tapi 

juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). CSR 

menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines 

yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Menurut 

The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen 

dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan 

kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perusahaan 

mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan 

yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, 

perusahaan harus taat pada peraturan pemerintah Arti Undang-Undang Penanaman 

Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 

yang mengharuskan perseroan melaksanakan aktivitas CSR (Zarkasyi, 2008). Dengan 

demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 

perusahaan. Pelaksanaan aktivitas CSR tidak bisa terlepas dari penerapan good corporate 

governance. Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia menyatakan 

bahwa tujuan pelaksanaan corporate governance adalah mendorong timbulnya kesadaran 

dan tanggung jawab perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Salah satu 

faktor corporate governance yang berpengaruh atas pelaksanaan CSR adalah struktur 

kepemilikan Saham. Sebagian besar penelitian memberikan bukti yang cukup mengenai 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan 

prinsip transparansi yaitu perusahaan dengan kepemilikan institusi dan asing yang tinggi 

akan memiliki tekanan lebih tinggi untuk mengungkapkan aktivitasnya dengan alasan 

untuk memasarkan sahamnya (Rosmasita, 2007). 

Dengan berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini maka 

persoalan yang dihadapi oleh perusahaan akan semakin banyak dan semakin sulit. Pada 

tingkat perkembangan tertentu salah satu persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

menjalankan operasinya adalah dituntutnya perusahaan untuk memperhatikan dampak 

lingkungan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan keuangan 

yang disajikan secara berkala. Dari laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan 

dapat mengetahui kinerja dan kemampuan serta dampak yang ditimbulkan dari kehadiran 

perusahaan. Secara keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh 

perusahaan memerlukan keputusan yang aktif. Manajemen harus memutuskan seberapa 

banyak polusi yang akan dihasilkan dan seberapa banyak yang akan dibersihkan, siapa 

yang akan direkrut, seberapa baik kondisi kerja akan ditingkatkan, dan seberapa banyak 

sumbangan yang akan diberikan pada kegiatan sosial. Jika manajemen menerima 

tanggung jawab sosial semata-mata demi laba jangka pendek maka tidak mungkin suatu 

perusahaan akan melakukan lebih dari apa yang diharuskan oleh Undang-Undang. 



 

 

Menyadari hal tersebut, perusahaan di Indonesia tidak hanya berdiam diri. 

Perusahaan berupaya untuk memperbaiki hubungan perusahaan dengan lingkungan 

sosialnya melalui berbagai media baik media eksternal maupun media internal termasuk 

laporan tahunan. Melalui pengungkapan tanggung jawab sosial, perusahaan dapat 

mengkomunikasikan aktivitas sosialnya serta memperoleh legitimasi dari para 

stakeholdersnya. Dalam hal ini akuntansi sebagai suatu alat pertanggungjawaban 

mempunyai fungsi sebagai alat kendali terhadap aktivitas suatu unit usaha. Seperti yang 

telah disampaikan bahwa keterbukaan keuangan sangat penting sehingga dapat dikatakan 

disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. Apabila dikaitkan 

dengan data, disclosure berarti memberikan manfaat kepada pihak yang me-merlukan. 

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan 

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil 

aktifitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chariri, 2003). Pengungkapan merupakan hal yang 

vital bagi pengambilan keputusan optimal para investor dan untuk pasar modal yang 

stabil.Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan struktur kepemilikan 

dengan kewajiban CSR. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian 

sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting untuk diteliti. Penelitian ini 

menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing. 

Semakin besar kepemilikan manajerial, institusional, maupun pihak asing maka semakin 

besar pula tekanan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). 

Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang digunakan untuk 

menunjukkan kepedulian perusahaan pada masyarakat sekitarnya. Secara teori 

menyatakan bahwa  Good Coorporate Governance melalui  pelaksanaan Corporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kepemilikan sahamyang dilandasi 

pemikiran bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban ekonomi dan legal 

kepada pemegang saham (shareholder), tapi juga kewajiban terhadap pihak-pihak lain 

yang berkepentingan (stakeholder), berpijak kepada triple bottom lines yaitu tanggung 

jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Dalam dunia usaha yang 

semakin pesat berkembang  dewasa ini maka persoalan yang dihadapi oleh perusahaan 

akan semakin banyak dan semakin sulit. Pada tingkat perkembangan tertentu salah satu 

persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya adalah 

dituntutnya perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan sosial baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui laporan keuangan yang disajikan secara berkala. 

Dari laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja dan 

kemampuan serta dampak yang ditimbulkan dari kehadiran perusahaan. Secara 

keseluruhan, tingkat tanggung jawab sosial yang diterima oleh perusahaan memerlukan 

keputusan yang aktif.  

 

Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi Coorporate Social 

Responsibility (CSR) yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan. 

 

 

 



 

 

 

Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015? 
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015? 
3. Apakah Size Perusahaan berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015? 
4. Apakah Tipe Perusahaan berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015? 
5. Apakah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size perusahaan, 

Tipe Perusahaan berpengaruh terhadap Coorporate Social Responsibility Pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdapat Di 

Bei Tahun 2012 – 2015? 

 
Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu pada Struktur Kepemilikan 

Saham, Karakteristik Perusahaan dan Coorporate Social Responsibility pada perusahaan 

manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2012-2015. 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Coorporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012–2015. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Coorporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012–2015. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Size Perusahaan terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012–2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Tipe Perusahaan terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012–2015. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan terhadap Coorporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012–2015. 

 



 

 

Manfaat Penelitian 

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor dan calon investor, yaitu dapat memberikan Informasi pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size perusahaan dan Tipe 

Perusahaan dalam suatu Perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 

2. Bagi perusahaan, memberikan wacana tentang pentingnya tanggung jawab 

perusahaan dalam laporan tahunan, terutama Perusahaan Manufaktur Sektor 

Konsumsi yang ada di Indonesia untuk memperhatikan lingkungan alamdi sekitar 

perusahaan mereka, dalam rangka menjaga alam dan juga untuk mencapai 

competitive advantage di dunia bisnis.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian 

selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan serta untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

 

  

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 
Kajian Pustaka 

Stakeholder Theory dan Legitimacy Theory   
Teori yang mendasari penelitian ini adalah stakeholder theory dan legitimacy 

theory. Stakeholder theory menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholder yang mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Legitimacy theory menyatakan bahwa 

organisasi harus secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka 

melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat. Legitimasi 

dianggap sebagai asumsi bahwa tindakan yang dilakukan suatu entitas merupakan 

tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem, norma, nilai, kepercayaan 

dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Rawi dan Munandar, 2010). 

Corporate Social Responsibilty (CSR) 

Ketentuan mengenai kegiatan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan atau penanam modal untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini bertujuan untuk 

mendukung terjalinnya hubungan yang serasi dan seimbang antara perusahaan dengan 

lingkungan sesuai dengan nilai,norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR 

juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (Wahyudi dan Azheri, 2008). 

Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan 

komitmen untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan 

melalui kerjasama dengan karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory yang 

menyatakan setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-

nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk 

melegitimasi tindakan perusahaan. Jika terjadi ketidakselarasan sistem nilai perusahaan 

dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan kehilangan legitimasinya sehingga dapat 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan.  



 

 

Menurut Hackston dan Milne dalam Devina Suryanto dan Zulaikha (2004), 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut juga sebagai 

corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 

lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang 

berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pergeseran filosofis 

pengelolaan organisasi entitas bisnis yang didasarkan pada teori keagenan (agency) 

adalah tanggung jawab perusahaan yang hanya berorientasi kepada pengelola (agen) dan 

pemilik (principles) mengalami perubahan kepada pandangan manajemen modern yang 

didasarkan pada teori stakeholder, yaitu terdapatnya perluasan tanggung jawab 

perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pen-capaian tujuan perusahaan sangat 

berhubungan erat dengan pola (setting) lingkungan sosial dimana perusahaan berada 

(Azizul dalam Ivana, 2006). Seiring dengan perkembangan isu tersebut, para akuntan juga 

membicarakan bagaimana permasalahan tanggung jawab sosial perusahaan dapat 

diadaptasikan dalam ruang lingkup akuntansi (Azhar dalam Ivana 2006). Perusahaan 

berusaha memenuhi tuntutan dari berbagai pihak mengenai pengungkapan aktivitas–

aktivitas sosial ekonominya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Dalam hubungannya dengan penelitian ini dengan pengungkapan perlu diketahui 

arti dari kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. 

Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan manfaat kepada pihak 

yang memerlukan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, disclosure mengandung 

arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup 

mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha (Ghozali dan Chariri, 2003).  

Struktur Kepemilikan Saham 

Struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh 

orang dalam (insiders) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Atau dengan 

kata lain struktur kepemilikan saham adalah proporsi kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajemen, dan kepemilikan asing dalam kepemilikan saham perusahaan. 

Dalam menjalankan kegiatannya, suatu perusahaan diwakili oleh direksi (agents) yang 

ditunjuk oleh pemegang saham (principals). 

Kepemilikan Manajerial 

 Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang  menunjukan bahwa manajer 

memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan (Rustiarini, 2010). Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di dewan 

komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen perusahaan 

mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain: pertama, mereka mewakili 

pemegang saham intitusi. Kedua, mereka adalah tenaga profesional yang diangkat oleh 

pemegang saham dalam RUPS. Ketiga, mereka duduk dijajaran manajemen  perusahaan 

karena turut memiliki saham. Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan 

proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial,  yaitu dengan membagi jumlah saham 

yang dimiliki manajer dengan seluruh saham  beredar perusahaan, jadi dengan itu bisa 

terlihat seberapa besar proporsi  saham manajer didalam seluruh saham yang beredar.   

Kepemilikan manajemen adalah besarnya proporsi saham atau tingkat 

kepemilikan saham oleh manajemen (Permanasari, 2010). Kepemilikan manajemen 

dalam penelitian ini diukur dengan persentase saham yang dimilki manajemen. Semakin 

besar saham yang dimiliki oleh manajemen/institusi, maka semakin besar informasi yang 



 

 

akan diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya. Hal ini dikarenakan 

semakin besar jumlah kepemilikan saham, maka semakin banyak pula  pihak yang 

membutuhkan informasi tentang perusahaan. 

  Proporsi Saham Yang Dimiliki Pihak Manajerial 

Kepemilikan Manajerial  =    

  Jumlah Saham Yang Beredar 

 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang 

berbentuk institusi seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana 

pension, perusahaan berebntuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Institusi biasanya 

dapat menguasai mayoritas saham karena mereka sumber daya yang lebih besar 

dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena menguasai saham 

mayoritas, maka pihak institusional dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan 

manajemen sevara lebih kuat dibandingkan dengan pemegang saham lain. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi agency 

cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi untuk 

mengawasi agen. Dengan kata lain, akan mendorong pengawasan yang optimal terhadap 

kinerja manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan oresentase kepemilikan 

institusional dapat menurunkan presentase kepemilikan manajerial karena kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional bersifat saling menggantikan sebagai fungsi 

monitoring (Suranta dan Machfoedz, 2003:215). Peningkatan kepemilikan institusional 

menyebabkan pengawasan yang ketat terhadap kinerja manajemen sehingga secara 

otomatis manajemen akan menghindari perilaku yang merugikan prinsipal. Semakin 

besar institusional ownershipmaka semakin kuat kendali yang dilakukan pihak eksternal 

terhadap perusahaan. Kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan saham oleh 

pihak- pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan 

investasi, dana pensiun, dan institusi lainnya (Edy, 2009). Apabila suatu perusahaan 

terdapat lebih dari satu pemilikan institusi yang memiliki saham perusahaan, maka 

kepemilikan saham diukur dengan menghitung total seluruh saham yang dimiliki oleh 

seluruh pemilikan institusi.  

 Proporsi Saham Institusional 

Kepemilikan Institusional =  

 Jumlah Saham Yang Beredar 

Size Perusahaan 

Size perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk 

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Size perusahaan 

diproksikan atau diukur dengan menggunakan ukuran aktiva. Perusahaan yang berukuran 

lebih besar cenderung memiliki public demand akan informasi yang lebih tinggi 

dibanding dengan perusahaan yang lebih kecil. Alasan lainnya adalah bahwa perusahaan 

besar mempunyai biaya keagenan yang lebih besar akan mengung-kapkan informasi yang 

lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut (Yuniati, 2000).  

Peranan bisnis bukan semata meningkatkan kebaikan bagi pemegang saham tetapi 

juga bagi kebaikan masyarakat. Bagi beberapa perusahaan tindakan yang memenuhi 

tanggung jawab sosial tidaklah secara de facto merugikan perusahaan. Perusahaan 

tersebut dapat mengiklankan kegiatan sosial mereka dan banyak konsumen lebih memilih 



 

 

untuk membeli produk dari perusahaan yang bertanggung jawab sosial (Brigham dan 

Houston, 2006), Cowen (1987) dalam Devina; Suryanto dan Zulaikha (2005) menyatakan 

bahwa perusahaan yang lebih besar pemegang sahamnya mungkin mem-perhatikan 

program sosial yang dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk 

menyebar informasi tentang tanggung jawab sosial tersebut. 

Tipe Perusahaan 

  Roberts (1992) dalam Hakston dan  Milne (1996) Tipe Perusahaan (profile) 

diukur menggunakan  variabel dummy, yaitu nilai 1 untuk perusahaan high-profile  dan 

nilai 0 untuk perusahaan  low-profile. Penelitian ini menggunakan industri manufaktur 

sebagai populasi penelitian sehingga perusahaan manufaktur yang termasuk dalam 

kriteria high-profile  adalah perusahaan yang bergerak di bidang bahan kimia, plastik, 

kertas, otomotif, makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetika dan 

perkakas/perabotan.  

  Perusahaan manufaktur yang termasuk dalam kriteria low-profile adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang  semen, keramik, logam, pakan hewan, kayu, mesin 

dan alat berat, tekstil, alas kaki, kabel dan elektronik.   

Kerangka Pemikiran 

Dalam Kerangka pemikiran perlunya melihat bahwa pada Struktur Kepemilikan 

Saham sebagai Variabel independen 1 yang ditinjau dari dua kategori kepemilikan 

(kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial) yang dipilih untuk melihat 

pengaruhnya terhadap gagasan CSR bagi suatu perusahaan. Dan Variabel independen 

kedua yaitu Karakteristik Perusahaan yang diambil 2 karakter diantaranya (Size 

perusahaan dan Tipe perusahaan) yang mempengaruhi terhadap kebijakan CSR di dalam 

suatu perusahaan. 
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Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

Fama dan Jensen (1983) dalam Rawi (2008)  menyatakan bahwa semakin tinggi 

tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan 

aktivitas perusahaan yang dilakukan. Penelitian Nasir dan Abdullah (2004) menunjukkan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dalam hubungan antara kepemilikan 

saham manajerial terhadap luas pengungkapan CSR. Hal senada juga disampaikan 

Rosmasita (2007) yang menemukan bahwa kepemilikan saham manajerial berpengaruh 

terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia. Kepemilikan manajerial menyebabkan 

berkurangnya tindakan oportunis manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. 

Manajer perusahaanakan mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan perusahaan, 

yaitu dengan cara mengungkapkan informasi sosial yang seluas-luasnya untuk 

meningkatkan  image  perusahaan meskipun ia harus mengorbankan sumberdaya untuk 

aktivitas tersebut (Anggraini, 2006).   

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

 Pemegang saham institusional biasanya berbentuk entitas seperti perbankan, 

asuransi, dana pensiun, reksa dana, dan institusi lain. Investor institusional umumnya 

merupakan pemegang saham yang cukup besar karena memiliki pendanaan yang besar. 

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi menimbulkan usaha pengawasan yang 

lebih besar untuk menghalangi perilaku opportunistic manajer. Menurut Mursalim 

(2007), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi 

masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. Pemegang saham 

institusional juga memiliki opportunity, resources, dan expertise untuk menganalisis 

kinerja dan tindakan manajemen. Investor institusional sebagai pemilik sangat 

berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan. 

Penelitian Barnae dan Rubin (2005) yang dilakukan untuk melihat CSR sebagai 

konflik berbagai shareholder menunjukkan hasil bahwa pemegang saham institusional 

tidak memiliki hubungan terhadap CSR. Hasil penelitian Anggraini (2006) menunjukkan 

bahwa semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan maka tekanan terhadap 

manajemen perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial pun semakin besar. 

Matoussi dan Chakroun (2008) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan 

institusional yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. Investor 

institusional memiliki power dan experience serta bertanggungjawab dalam menerapkan 

prinsip corporate governance untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang 

saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara 

transparan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pengungkapan sukarela. Hal ini berarti kepemilikan institusional dapat 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR.  

Size Perusahaan Berpengaruh Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Brigham dan Houston (2001: 119) mendefinisikan size atau ukuran perusahaan 

sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa 

tahun, ukuran perusahaan merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya 

dengan struktrur perusahaan.  

 Size perusahaan merupakan variabel penduga yang digunakan untuk 

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan yang 



 

 

berukuran besar cenderung memilliki public demand akan informasi yang lebih tinggi 

dibanding dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Menurut Cowen .et. al (1987) 

menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar terhadap masyarakat akan memiliki 

pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang dibuat oleh 

perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan informasi tentang 

tanggung jawab sosial tersebut. Disamping itu, perusahaan besar juga merupakan emiten 

yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya 

politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.  

Tipe Perusahaan Berpengaruh Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Telah banyak peneliti akuntansi yang tertarik untuk meneliti atau menguji 

pengung-kapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki berbedaan karakteristik. 

Salah satunya yang menjadi perhatian para peneliti adalah tipe industri, yaitu industri high 

profile dan industri low profile. Menurut Robert, Diekers, dan Preston dalam Hackston 

dan Milne, (1996), mendefinisikan high profilecompanies sebagai perusahaan yang 

memiliki consumer visibility, tingkat resiko politik dan tingkat kompetisi yang tinggi 

sehingga perusahaan seperti ini menjadi sorotan masyarakat, karena aktivitasnya operasi-

nya yang memiliki potensi untuk bersinggungan dengan kepentingan luas. Masyarakat 

umumnya lebih senitif terhadap tipe industri ini karena kelalaian perusahaan dapat 

berakibat fatal bagi masyarakat. Hasibuan (2001) dan Gray et. al., (2001) yang 

menyatakan bahwa profile berpengaruh positif  terhadap pengung-kapan tanggung jawab 

sosial.  

Hipotesis 
H1 : Diduga Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

H2 :  Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

H3 : Diduga Size Perushaan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

H4 : Diduga Tipe Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

H5 : Diduga Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size dan Tipe 

Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Metode Penelitian  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa 

laporan keuangan tahunan Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di BEI, dan laporan pengungkapan CSR sejenis lainnya selama periode 

2012-2015. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

Variabel Definisi Rasio 

Kepemilikan 

Manajerial 

(X1) 

Kepemilikan manajerial 

adalah kepemilikan 

saham yang dimiliki 

oleh pihak manejemen. 

Kepemilikan Manajerial = 

Proporsi Saham Manajerial 

 

Jumlah Saham Yang Beredar 

Kepemilikan 

Institusional  

(X2) 

Kepemilikan 

institusional adalah 

kepemilikan saham oleh 

pihak-pihak yang 

berbentuk institusi 

seperti yayasan, bank, 

perusahaan asuransi, 

perusahaan insvestasi, 

dana pensiun, PT dan 

institusi lainnya 

 

 

Kepemilikan Institusional = 

 

Proporsi Saham Institusional 

 

Jumlah Saham Yang Beredar 

Size Perusahaan  

(X3) 

Size perusahaan 

merupakan variabel 

penduga yang banyak 

digunakan untuk 

menjelaskan variasi 

pengungkapan dalam 

laporan tahunan 

perusahaan. 

 

Size = 

Log Total Aset 

Tipe Perusahaan 

(X4) 

Tipe Perusahan/industri 

didefinisikan sebagai 

faktor potensial yang 

mempengaruhi praktek 

pengungkapan sosial 

perusahaan. 

Nilai 1 diberikan jika 

perusahaan termasuk dalam  

kriteria  high profile, dan 0 

jika perusahaan  termasuk 

kriteria low profile. 

CSR (Corporate 

Social 

Responsibility) 

(Y) 

CSR merupakan 

komitmen untuk 

memberikan kontribusi 

bagi pembangunan 

ekonomi berkelanjutan 

melalui kerjasama 

dengan karyawan, 

komunitas setempat, 

dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas 

kehidupan. 
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 nj 

 

 

 

 



 

 

Metode Analisis Data  

Analisis data  yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang menekankan pada pembahasan data-data 

dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematik. Statistik deskriptif 

memberikan gambaran data tentang jumlah data, minimum, maksimum, mean dan 

standar deviasi. (Priyatno, 2010:12). 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan suatu model regresi berganda, 

terlebih dahulu perlu dilakukan pengunjian asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini meliputi 

uji Normalitas, uji Multikolinieritas, uji Autokorelasi dan uji Heteroskedastisitas. Uji 

asumsi klasik ini menggunakan SPSS 21. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali:160). Untuk mendeteksi 

normalitas data dilakukan dengan uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Data 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. 

Uji Multikolonieritas    

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan 

yaitu dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model 

regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi 

bebas dari multikolonieritas (Ghozali:105). 

Uji Heteroskedastisitas   

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali:139). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah 

satu uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan Uji Korelasi Spearman (Priyatno:297). Jika 

nilai signifikan antara variabel independen dengan residual lebih dari 0,05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 sebelumnya (Ghozali:110). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya 

masalah autokorelasi (Priyatno,2011:292). 

Menurut Santoso (2015:194), salah satu metode pengujian yang sering digunakan 

adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut: 

1. Jika angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

 



 

 

Metode Regresi Linear Berganda 

 Menurut Priyatno (2011:238), analisis regresi linear berganda untuk mengetahui 

pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen yang 

ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Hubungan antar variabel tersebut dapat 

digambarkan dengan persamaan berikut: 

Y = a + b1 X1+ b2 X2 +b3X3+b4X4+e 

Dimana : Y   = Corporate Social Responsibility (CSR) 

  a  = Konstanta 

    b1, b2, b3, b4      = Koefisien regresi 

                       X1 = Kepemilikan Manajerial 

X2 = Kepemilikan Institusional 

X3 = Size Perusahaan 

     X4  =Tipe Perusahaan 

 e   = Error    

Pengujian Hipotesis  

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis 

sebagai berikut: 

Uji t (Uji Parsial)   
Menurut Priyatno (2011:268) Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan Terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). Bentuk pengujiannya adalah:  

Ho : artinya variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

H1 : artinya variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

 Pengujian ini dilakukan dengan membandingan t hitung dengan t tabel. Kriteria 

dalam pengujian uji t sebagai berikut: 

1. Apabila t hitung > t tabel maka Ho akan ditolak dan H1 akan diterima, dapat 

diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

2. Apabila t hitung < t tabel maka Ho akan diterima H1 ditolak dapat diartikan 

bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen secara parsial. 

Uji F (Uji Simultan)  

Menurut Priyatno (2011:275), Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel 

bebassecara bersama sama terhadap  variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) 

Ho : artinya variabel variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR).. 



 

 

H1 : artinya variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria 

dalam pengujian uji F sebagai berikut: 

3. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho akan ditolak dan H1 akan diterima, dapat 

diartikan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen secara parsial. 

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho akan diterima H1 ditolak dapat diartikan 

bahwa variabel indpenden tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen secara parsial. 

Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Priyatno (2011:251) koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama- sama terhadap 

variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, semakin angka 

mendekati satu maka semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data 

aktualnya. Sebaliknya jika angka semakin mendekati nol maka kita mempunyai garis 

regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi merupakan konsep statistik, dengan kata 

lain sebuah garis regresi dianggap baik jika nilai R2 tinggi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan; 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan dan 

Corporate Social Responsibility akan diuji secara statistik  

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 40 ,12821 ,39744 ,2750000 ,07806246 

KEP.MANAJ 40 ,00002 ,17970 ,0210510 ,05353581 

KEP.INSTU 40 ,01777 ,90025 ,4873620 ,28857150 

UK.PER 40 11,13306 13,96299 12,4224745 ,81771998 

TIP.PER 40 ,00000 1,00000 ,9000000 ,30382181 

Valid N (listwise) 40     

 

Dari hasil statistik deskriptif diatas dijelaskan bahwa: 

1. Variabel Kepemilikan Manajerial dengan nilai n=40 memiliki nilai minimum sebesar 

0,00002 dan nilai maksimum 0,17970 sebesar  dengan rata-rata 0,21051  dan standar 

deviasi sebesar 0,53535 

2. Variabel Kepemilikan Institusi dengan nilai n=40 memiliki nilai minimum sebesar 

0,01777 dan nilai maksimum sebesar 0,95062 dengan rata-rata 0,487360 dan standar 

deviasi sebesar 0,28857. 



 

 

3. Variabel Ukuran Perusahaan dengan nilai n=40 memiliki nilai minimum sebesar 

11,13306 dan nilai maksimum sebesar 13,96299 dengan rata-rata 12,42247 dengan 

standar deviasi sebesar  0,81771. 

4. Variabel Tipe Perusahaan dengan nilai n=40 memiliki nilai minimum sebesar 

0.00000 dan maksimum sebesar 1.0 dengan rata-rata 0,9 dengan standar deviasi 

sebesar 0,30382. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov. 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,06765029 

Most Extreme Differences 

Absolute ,157 

Positive ,157 

Negative -,112 

Kolmogorov-Smirnov Z ,996 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,274 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

                

 Dari hasil pengujian pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 0,996 dan signifikan pada 0,274, sehingga dapat disimpulkan nilai 

(Asymp. Sig.( 2-tailed) 0,274>0,05), maka disimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan, Tipe Perusahaan dan Corporate Social 

Responsibility terdistribusi secara normal sehingga dapat untuk menggunakan analisis 

regresi linear berganda. 

Hasil Uji multikolonieritas 
Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Metode pengujian yang biasa digunakan yaitu 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance pada model regresi. 

Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari 

multikolonieritas (Ghozali,2013:105). 



 

 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -,268 ,180  -1,489 ,145   

KEP.MANAJ -,265 ,222 -,182 -1,193 ,241 ,922 1,084 

KEP.INSTU -,061 ,051 -,225 -1,202 ,237 ,611 1,637 

UK.PER ,041 ,015 ,429 2,757 ,009 ,888 1,126 

TIP.PER ,078 ,046 ,303 1,678 ,102 ,656 1,524 

a. Dependent Variable: CSR 

 

 Dari hasil uji mutikolinieritas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe 

Perusahaan dan Corporate Social Responsibility semuanya lebih dari 0,1 dan semua nilai 

variabel VIF<10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

(Ghozali:139). Untuk menganalisis heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot adalah 

jika terdapat pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan sumbu Y, 

indikasinya tidak terjadi heteroskedastisitas (Wijaya, 2012:130).  



 

 

 
    

 Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak, baik diatas, maupun dibawah angka 

0 dari sumbu Y, dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi 

ini. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Korelasi Spearman 

yaitu dengan melakukan analisis korelasi Spearman antara residual dengan masing-

masing variabel independen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat korelasi antara variabel Kepemilikan 

Manajerial dengan Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,830. Korelasi 

antara variabel Kepemilikan Institusional dengan Unstandardized residual memiliki nilai 

signifikasi 0,885. Korelasi antara variabel Size Perusahaan dengan Unstandardized 

residual memiliki nilai signifikasi 0,835. Korelasi antara variabel Tipe Perusahaan dengan 

Unstandardized residual memiliki nilai signifikasi 0,723. Karena nilai signifikansi semua 

variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2013:110). Menurut Santoso (2015:194) cara yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi adanya autokorelasi uji Durbin Watson dengannilai 

sebagai berikut: 

1. Jika angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Jika angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

 

Hasil Uji Autokorelasi dengan metode Durbin-Watson 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,499a ,249 ,163 ,07141 ,234 

a. Predictors: (Constant), TIP.PER, KEP.MANAJ, UK.PER, KEP.INSTU 

b. Dependent Variable: CSR 



 

 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasidiatas, dapat dilihat bahwa nilai uji Durbin-

Watson adalah 0,239 ini berarti Durbin Watson berada diantara -2 sampai +2, sehingga 

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

independen dengan satu variabel dependen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan 

regresi. 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,268 ,180  -1,489 ,145 

KEP.MANAJ -,265 ,222 -,182 -1,193 ,241 

KEP.INSTU -,061 ,051 -,225 -1,202 ,237 

UK.PER ,041 ,015 ,429 2,757 ,009 

TIP.PER ,078 ,046 ,303 1,678 ,102 

a. Dependent Variable: CSR 

 

 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut: 

Y= -0,268-0,265X1-0,061X2+0,041X3+0,078X4+ e 

Dari persamaan regresi linier tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -0268,. Hal ini berarti bahwa jika varibel-

variabel independen tidak ada, maka besarnya Pengungkapan CSR yang terjadi 

adalah sebesar -0,268 .  

2. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial (X1) sebesar-0,265. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan kepemilikan manajerial 

akan mengakibatkan penurunan Pengungkapan CSR sebesar  0,265.  

3. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,061, 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional maka akan 

mengakibatkan penurunan Pengungkapan CSR sebesar  0,061. 

4. Nilai koefisien regresi variabel size perusahaan sebesar 0,041, menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan size perusahaan maka akan mengakibatkan peningkatan 

Pengungkapan CSR sebesar  0,041. 

5. Nilai koefisien regresi variabel tipe perusahaan sebesar 0,078, menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan tipe perusahaan maka akan mengakibatkan peningkatan 

Pengungkapan CSR sebesar  0,078. 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil Uji Hipotesis 

Hasil Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti 

(signifikan) antara variabel independen (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan) secara parsial terhadap variabel 

dependen (Corporate Social Responsibility).  

Pengujian dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat pengujian pada α=5% dengan 

kebebasan atau df (n-k-1) dimana n adalah banyaknya sampel dan k adalah banyaknya 

variabel dalam penelitian. Rumus mencari nilai t tabeladalah: 

t tabel = (tingkat kepercayaan dibagi 2 ; jumlah data dikurangi jumlah variabel bebas 

dikurang 1) atau jika ditulis dalam bentuk rumus, maka rumusnya seperti dibawah ini: 

t tabel= (α/2;n-k-1) 

t tabel= (0,05:2;40-4-1) 

t tabel= (0,025;35), t tabel= angka 0,025 kemudian dicari pada distribusi nilai t tabel dengan 

df 25 maka ditemukan nilai t tabel sebesar 2,03011. 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,268 ,180  -1,489 ,145 

KEP.MANAJ -,265 ,222 -,182 -1,193 ,241 

KEP.INSTU -,061 ,051 -,225 -1,202 ,237 

UK.PER ,041 ,015 ,429 2,757 ,009 

TIP.PER ,078 ,046 ,303 1,678 ,102 

a. Dependent Variable: CSR 
 

1. Hasil Uji t Kepemilikan Manajerial 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

Ho : artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR. 

H1 : artinya kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap CSR. 

Dari tabel diatas diperoleh hasil t hitung kepemilikan manajerial sebesar -1,193. dan t tabel 

sebesar 2,03011, dengan perbandingan t hitung < t tabel (-1,193 <2,03011), dengan nilai 

signifikan 0,241 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak 

artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR periode 2012-2015. 

2. Hasil Uji t Untuk Kepemilikan Institusi 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

Ho : artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR. 

H1 : artinya kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR. 

Dari tabel diatas diperoleh nilai t hitung kepemilikan institusional sebesar -1,202 dan t tabel 

sebesar 2,03011, dengan perbandingan t hitung < t tabel (-1,202< 2,03011), dengan nilai 



 

 

signifikan 0,237 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak 

artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR periode 2012-2015. 

3. Hasil Uji t Untuk Size Perusahaan 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya size perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. 

H1 : artinya size perusahaan berpengaruh terhadap CSR. 

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung size perusahaan sebesar 2,757 dan t tabel sebesar 

2,03011, dengan perbandingan t hitung > t tabel (2,757 > 2,03011), dengan nilai signifikan 

0,009 < 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya size 

perusahaan  berpengaruh terhadap CSR periode 2012-2015.  

4. Hasil Uji t Untuk Tipe Perusahaan 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya tipe perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. 

H1 : artinya tipe perusahaan berpengaruh terhadap CSR. 

Dari tabel di atas diperoleh nilai t hitung tipe perusahaan sebesar 1,678 dan t tabel sebesar 

2,03011, dengan perbandingan t hitung < t tabel (1,678 < 2,03011), dengan nilai signifikan 

0,102 > 0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho diterima dan H1 ditolak artinya tipe 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR periode 2012-2015. 

Hasil uji F 
Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas secara bersama sama terhadap  

variabel terikat. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe 

Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility. 

Pengujian dilakukan menggunakan uji-F dengan tingkat signifikansi yang digunakan 

sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah banyaknya sampel 

dan (k) adalah banyaknya variabel dalam penelitian. Sehingga Ftabel didapat sebesar 2.64. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingan Fhitung dengan Ftabel. Kriteria dalam 

pengujian uji F sebagai berikut: 

1. Apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak dan H1 diterima, dapat diartikan 

bahwa variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility  

2. Apabila Fhitung < Ftabel maka Ho diterima H1 ditolak dapat diartikan bahwa 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe 

Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility  

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut:  

Sig. > α, untuk α = 5%, maka Ho diterima.  

Sig. < α, untuk α = 5%, maka H1 diterima. 

 

 



 

 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,059 4 ,015 2,901 ,036b 

Residual ,178 35 ,005   

Total ,238 39    

a. Dependent Variable: CSR 

b. Predictors: (Constant), TIP.PER, KEP.MANAJ, UK.PER, KEP.INSTU 

 

Hipotesis pengujiannya adalah: 

Ho : artinya Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan 

Tipe Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility  

H1 : artinya Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan 

Tipe Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility. 

Dari tabel diatas diperoleh hasil Fhitung Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan sebesar 2,901 dan F tabel sebesar 2.64, 

dengan perbandingan F hitung > F tabel (2,901 > 2,64), dengan nilai signifikan 0,036 < 

0,05. Dari hasil pengujian diatas maka Ho ditolak dan H1 diterima artinya Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan berpengaruh 

terhadap Corporate Social Responsibility. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Priyatno (2011:251) analisis determinasi digunakan untuk mengetahui 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

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

1 ,499a ,249 ,163 ,07141 

a. Predictors: (Constant), TIP.PER, KEP.MANAJ, UK.PER, KEP.INSTU 

b. Dependent Variable: CSR 

 

 Nilai Adjusted R Square sebesar 0,163 atau 16,3% berarti bahwa CSR dipengaruhi 

sebesar 16,3% oleh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan 

dan Tipe Perusahaan, sedangkan 83,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk uji asumsi klasik diperoleh hasil 

distribusi data normal, uji multikolinieritas tidak terjadi masalah multikolonieritas, uji 



 

 

heteroskedastisitas tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, uji autokorelasi tidak 

terdapat masalah autokorelasi. 

Untuk uji hasil analisis penelitian Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap 

Corporate Social Responsibility yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan 

kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikan 0,241 > 0,05 maka Ho diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

CSR periode 2012-2015. Hasil  Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Maulidra (2015) yang mendapatkan hasil kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap CSR. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi 

semakin kecil ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin besar. Dalam hal 

ini manajer tidak akan  berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya 

dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya, semakin kecil kepemilikan manajer 

di dalam perusahaan maka semakin tidak produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan 

menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam 

rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber 

daya untuk aktivitas tersebut (Gary dalam Ni Nyoman, 2011).  

Kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan 0,237 > 0,05 maka Ho 

diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap CSR periode 2012-2015. Penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Tamba (2011) yang mendapatkan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap CSR. Hasil ini mencerminkan bahwa kepemilikan institusi yang 

terdiri dari perusahaan manufaktur   di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung 

jawab sosial sebagai salah satu kriteria dalam melakukan investasi, sehingga para investor 

institusi ini juga cenderung tidak menekan perusahaan untuk mengungkapan CSR secara 

detail (menggunakan indikator GRI) dalam laporan tahunan perusahaan. 

Size perusahaan memiliki nilai signifikan 0,009 < 0,05 maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Size Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

CSR. Penelitian ini  mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2013) yang 

mendapatkan hasil Size berpengaruh terhadap CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

teori agensi yang menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya 

keagenan yang muncul juga semakin besar sehingga untuk mengurangi biaya keagenan 

tersebut, perusahaan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas.  

Tipe Perusahaan memiliki nilai signifikan 0,102>0,05 maka Ho diterima dan H1 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Tipe Perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh Sari (2012) yang 

mendapatkan hasil Tipe Perusahaan/Profile berpengaruh terhadap CSR. Menurut 

Freedman dan Jaggi (1988), perusahaan kategori  low-profile dengan kondisi ekonomi 

yang lemah akan lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan high-

profile. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan ingin investor mengetahui bahwa 

kondisi ekonomi perusahaan yang tidak terlalu baik disebabkan oleh biaya yang 

dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan tanggung jawab sosial.  

Dalam uji F nilai signifikansi sebesar 0,036<0,05  dengan demikian H5 diterima, hal ini 

menunjukkan bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

Perusahaan dan Tipe Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Corporate Social 



 

 

Responsibility Nilai Adjusted Square sebesar 0,163 atau 16,3% berarti bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) dipengaruhi sebesar 16,3% oleh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Size Perusahaan dan Tipe Perusahaan, sedangkan 83,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil pengujian hipotesis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

perusahaan, Tipe Perusahaan terhadap Coorporate Social Responsibility Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015, 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Coorporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015 

2. Secara parsial Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Coorporate 

Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015. 

3. Secara parsial Size Perusahaan berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015. 

4. Secara parsial Tipe Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015. 

5. Secara simultan Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Size 

perusahaan, Tipe Perusahaan berpengaruh terhadap Coorporate Social 

Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

Yang Terdapat Di Bei Tahun 2012 – 2015.  

Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian 

selanjutnya yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel tidak hanya menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur tetapi dapat mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

2. Peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan laporan tahunan (annual 

report) saja dalam memperoleh data terkait CSRD yang dilakukan perusahaan, tetapi 

dapat juga memperluas cakupan dengan melihat dari laporan yang ada di website 

perusahaan, media cetak dan elektronik. 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Anggraini, Fr. Reni. Retno. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan 

Tahunan. Simposium Nasional Akuntansi IX, 2006. 

Barnae, Amir dan Rubin, Amir. 2005.  Corporate Social Responsibility as a Conflict 

between Shareholders. Diambil dari situs   http://www.google.com  (diakses 

tanggal 29 Juni 2016). 

Brigham, Eugene F., dan Houston, F. Joel. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi 

Kedelapan. Jakarta : Erlangga. 

Devina, Florence, Suryanto L dan Zulaikha. 2005. ”Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan Go Publik 

di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Maksi. Vol IV. 

Edy Sutrisno,2009. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Kencana Pernada Media 

Group. 

Ghozoli, Imam, (2013), Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS, 

Semarang:UNDIP. 

Hackston, David & Markus J. Milne. (1996). Some Determinants of Social and 

Environmental Disclosure in New Zealand Companies. Accounting, Auditing and 

Accountability Journal. Vol. 9, No. 1, p. 77-108. 

Jensen, M.C. dan Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure  . Journal of Financial Economics, 

Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Avalaible from: audit Delay, Vol.10, 

No.3, h.109-121. 

 Ivanna. 2006. ”Hubungan Antara Laporan Keuangan, Politica, Rasio Hutang terhadap 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Unika Soegiopranoto. EA 

729. 

Ghozali, Imam dan Anis Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang:Undip. 

Gunawan,Yulianti.2000.Analisis Tingkat Pengungkapan Laporan Tahunan Pada 

Persusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Thesis, Universitas Indonesia 

Jakarta. 

http://www.google.com/


 

 

Matoussi, Hamadi dan Raida Chakroun. 2008. Board Composition, Ownership Structure 

And Voluntary Disclosure In Annual Reports : Evidence From Tunisia. 

Laboratoire Interdiciplinaire De Gestion Universite Enterprise (LIGU). 

Maulidra, Hazra. 2009. Jurnal. Pengaruh  Struktur Kepemilikan Saham Dan Leverage 

Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Listing Di Bei 2010-2012). Universitas Negeri Padang. 

Mursalim.(2007). “Simultanitas Aktivisme institusional, Struktur Kepemilikan, 

Kebijakan Dividen dan Utang dalam Mengurangi Konflik Keagenan”.Simposium 

Nasional Akuntansi X. Makasar. 

Nasir, Moch. N.A dan Abdullah, S.N.(2004).“Voluntary Disclosure and Corporate 

Governance among Financially Distressed  Firms in Malaysia”.Financial 

Reporting, Regulation and Governance.Vol 12. 

Novita Indrawati. (2009). Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam 

Annual Report serta Pengaruh Political Visibility dan Economic Performance. 

Pekbis Jurnal, Vol.1, No.1, Maret 2009: 1-11. Universitas Riau . 

Permanasari, Wein I.  2010. Pengaruh Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan 

Institusional dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan 

Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro 22, 21-28. 

Priyatno, Dwi, (2011), Buku Saku Analisis Statistik Data SPSS. Yogyakarta:Media Kom. 

Rawi dan Munawar Muchlish. 2010. “Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan Institusi, 

Leverage dan Corporate Social Responsibility”. Makalah disampaikan pada 

Simposium Nasional Akuntansi XII. Puwokerto. 

Rosmasita. 2007. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sosial (Social 

Disclosure) dalam Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Manufaktur di 

Bursa Efek Jakarta”. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi 

X. Makasar. 

Rustiarini, Ni Wayan.  2010.  “Pengaruh Corporate Governance  pada Hubungan  

Corporate Social Responsibility  dan Nilai Perusahaan”. Simposium Nasional 

Akuntansi XIII Purwokerto. 

Santoso, Singgih, (2015), Menguasai Statistik Parametik Konsep dan Aplikasi dengan 

SPSS, Jakarta:PT Elex Media Komputindo. 



 

 

Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. “Kinerja Keuangan, Political Visibility, 

Ketergantungan pada Hutang, dan Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan”. 

Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya.19. 

Sugiyono, (2013), Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, Bandung:Alfabeta. 

Suranta Eddy dan Mas’ud Machfoedz,2003.”Analisis struktur kepemilikan,Nilai 

perusahaan, Investasi dan Ukuran Dewan Direksi”. Simposium Nasional 

Akuntansi VI. Surabaya. 

Tamba, Erida Gabriliella Handayani. 2011. Jurnal. Pengaruh Karakteristik Perusahaan 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan 

Manufacturing Secondary di BEI. Semarang:Universitas Diponegoro. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

Wahyudi, Isa dan Busya Azheri. 2008. Corporate Social Responsibility: Prinsip, 

Pengaturan dan Implementasi. Malang: In-Trans Publising. 

Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance : pada Badan Usaha 

Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung:Alfabeta. 

 

 


