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Abstrak 

Pada penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh antara 

Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Struktur Modal (DAR), serta Struktur 

Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas (ROA). Populasi dalam penelitian ini adalah 

laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling yang menghasilkan 22 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 

2013-2015. 

Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ukuran Perusahaan dan 

Struktur Modal memiliki pengaruh terhadap Return On Assets (ROA) sedangkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 

Return On Assets (ROA). Secara simultan Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran 

Perusahaan, Struktur Modal, dan Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap Return 

On Assets (ROA). Ini dibuktikan dari uji Koefisien Determinasi dengan nilai adjusted R
2
 sebesar 

0,230. Hal ini menunjukkan bahwa 23% dari Return On Assets (ROA) dipengaruhi oleh 

Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Kepemilikan 

Institusional. Dan sisanya 77% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 
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PENDAHULUAN 

Seorang investor sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan, perlu 

memastikan modal yang ditanamkan mampu memberikan tingkat pengembalian (rate of return) 

yang diharapkan atau tidak, yaitu dengan cara mengetahui kinerja perusahaan. Perusahaan 

memiliki kinerja yang baik apabila dapat memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan 

pada kegiatan investasi yang dilakukan investor. Salah satu cara mengetahui kinerja perusahaan 

adalah dengan menganalisis rasio profitabilitas perusahaan untuk mengendalikan laba yang 

diperoleh perusahaan Priyanka (2013). 

Profitabilitas menunjukkan seberapa besar kinerja keuangan suatu perusahaan dalam 

memperoleh atau menghasilkan keuntungan. Di mana perusahaan yang memperoleh keuntungan 



 

 

akan mendatangkan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Begitu juga dengan 

investor yang telah menanamkan modalnya kepada perusahaan, meraka tidak akan menarik 

modalnya dari perusahaan. Dalam penelitian Priyanka (2013), analisis profitabilitas 

memungkinkan untuk mengestimasi pengembalian dan karakteristik risiko perusahaan dengan 

lebih baik serta membedakan antara kinerja yang terkait dengan keputusan pendanaan dan 

investasi. 

Perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan daerah lingkungan sosialnya 

mempunyai tuntutan untuk memenuhi pertanggungjawaban sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility-CSR). CSR memiliki pengaruh yang baik bagi perusahaan karena dengan adanya 

CSR perusahaan bisa meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, meningkatkan hubungan 

perusahaan dan masyarakat, meningkatkan investasi sosial perusahaan, meningkatkan perhatian 

terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, meningkatkan kondisi tempat kerja, dan 

meningkatkan citra perusahaan di mata publik menjadi baik. 

Perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat, lingkungan, dan alam sekitar 

tempat perusahaan beroperasi akan mendapatkan pengaruh dari kegiatan operasional perusahaan 

tersebut. Dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan nantinya akan menjalin interaksi secara 

langsung pada keduanya. Dari kegiatan suatu perusahaan bisa mengakibatkan pengaruh pada 

lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Contohnya saja seperti, lingkungan yang mengalami 

perubahan akibat adanya kegiatan usaha di pabrik. Sebelum terjadinya kegiatan usaha tersebut, 

lingkungan disekitar perusahaan yang belum tercemar akan menjadi tercemar karena adanya 

kegiatan usaha suatu perusahaan. Dari sisi masyarakat, dengan adanya kegiatan usaha suatu 

perusahaan bisa mengubah kehidupan masyarakat sekitar perusahaan dalam hal ekonomi dan 

sosialnya, seperti sebelum adanya kegiatan usaha suatu perusahaan yang berdiri di lokasi 

masyarakat, kegiatan pertanian dan peternakan warga masyarakat sekitar masih bisa berjalan 

dengan lancar dan baik. Namun, setelah berdirinya perusahaan di lingkungan masyarakat bisa 

merubah kehidupan masyarakat sekitar karena terjadinya perubahan lingkungan dan kondisi 

alam di sekitar perusahaan mengakibatkan kondisi alam, tanah, dan lingkungan di sekitar 

menjadi tidak sesubur sebelum adanya pendirian perusahaan di sekitar lingkungan masyarakat. 

Hal ini dapat dijadikan contoh dari pengaruh kegiatan operasional perusahaan pada lingkungan 

alam dan masyarakat sekitar perusahaan. 

CSR yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengembalikan dan 

menyeimbangkan apa yang sudah dilakukan perusahaan yang berdampak negatif terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan 

tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun juga ikut berkontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka 

panjang. Motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi 

oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam 

mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang Priyanka (2013). 

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dijalankan melalui “The Triple Bottom 

Line”. Konsep tersebut mengakui jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P 

yaitu memberikan laba yang menguntungkan perusahaan (profit), memberikan kontribusi positif 

kepada masyarakat (people) dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) 

Priyanka (2013). 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 (revisi 2009) paragraf 

12, perusahaan masih bersifat sukarela dalam mengungkapkan CSR kepada publik melalui 

laporan tahunan perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 



 

 

2009) paragraf 12 tidak menyatakan secara tegas kewajiban mengungkapkan laporan 

tanggungjawab sosial perusahaan, yakni: 

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. 

Manajemen biaya yang dilakukan perusahaan sangat penting untuk perusahaan itu 

sendiri agar nantinya perusahaan bisa mendapatkan citra yang baik dari stakeholder dan kinerja 

keuangan suatu perusahaan tidak terganggu dan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. 

Meski perusahaan nantinya mendapatkan pencitraan yang baik dari masyarakat dan investor baik 

yang sudah menanamkan modal pada perusahaan maupun yang hendak menanamkan modalnya 

pada perusahaan. 

Struktur modal berkaitan dengan kinerja perusahaan yang dimana kinerja tersebut 

dapat dinilai dengan salah satu unsur di dalamnya yaitu profitabilitas. Struktur modal adalah 

keputusan penting yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan suatu perusahaan. Adapun 

sisi positif dan negatif dari keputusan ini memainkan peran penting dalam menuntukan masa 

depan setiap bisnis. Keputusan capital structure adalah keputusan pendanaan yang mampu 

meminimalkan biaya modal yang harus dibayar oleh perusahaan. Seorang manajer perusahaan 

harus membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan penggunaan struktur modal mereka dari 

jumlah relatif utang dan ekuitas Boutilda & Gandakusuma (2013). 

Dalam interaksi antara ukuran perusahaan dengan industri menunjukkan hubungan 

yang sangat kuat dari hasil antara perusahaan dan industri yang high profile dibandingkan 

dengan perusahaan dan industri yang low profile. Ukuran perusahaan merupakan besarnya suatu 

lingkup perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dalam hal ini ukuran perusahaan merupakan 

salah satu variabel yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi dalam 

pengungkapan laporan tahunan. Pengaruh total aktiva (proksi dari ukuran perusahaan) secara 

signifikan dan hampir selalu konsisten dalam pengungkapan laporan tahunan ini sangat 

berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan. 

Struktur kepemilikan di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari 

perusahaan-perusahaan di Negara lain. Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki 

kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau 

komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara manajer dan pemilik dan juga 

antara pemegang saham mayoritas dan minoritas Wiranata & Yeterina (2013). 

Pada penelitian terdahulu menurut Felyna Priyanka yang berjudul Pengaruh 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan 

High Profile. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan CSR hanya memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap Earning Per Share (EPS) perusahaan high profile yang 

terdaftar di BEI periode 2009-2011. Sedangkan pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), dan Net profit 

Margin (NPM) perusahaan high profile yang terdaftar di BEI periode 2009-2011. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini ingin menguji pengaruh 

pengungkapan CSR, ukuran perusahaan, struktur modal dan struktur kepemilikan terhadap 

profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang high profile yang terdaftar di BEI periode 2013-

2015. Alasan dari mengambilnya subjek penelitian perusahaan manufaktur yang high profile 



 

 

karena perusahaan yang berkategorikan high profile memberikan informasi sosial yang lebih 

banyak dari pada perusahaan lainnya. 

Industri high profile umumnya merupakan industri yang memperoleh sorotan dari 

masyarakat karena aktivitas operasinya memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas 

(stakeholder). Adapun perusahaan yang tergolong dalam perusahaan high profile pada umumnya 

memiliki sifat: memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, dalam proses produksinya 

mengeluarkan residu, seperti limbah cair dan udara dan polusi udara. Perusahaan high profile 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, 

kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan 

komunikasi, kesehatan, transportasi, dan pariwisata Priyanka (2013). 

 

TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal membahas mengenai dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut disebabkan karena adanya asimetri informasi antara 

pihak manajemen dan pihak eksternal. Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan 

harus mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non keuangan 

Priyanka (2013). 

Salah satu informasi yang wajib untuk diungkapkan oleh perusahaan adalah informasi 

tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Informasi ini 

dapat dimuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial perusahaan terpisah. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan corporate social responsibility memiliki tujuan 

dapat meningkatkan reputasi perusahaan secara sosial Priyanka (2013). 

Menurut Connelly et.al (2011) teori sinyal pada dasarnya berkaitan dengan 

mengurangi asimetri informasi antara dua pihak. Teori sinyal berguna untuk menggambarkan 

perilaku ketika dua pihak (individu atau organisasi) memiliki akses ke informasi yang berbeda. 

Secara khusus, satu pihak harus memilih apakah dan bagaimana untuk mengkomunikasikan 

(sinyal) tentang informasi, dan pihak lainnya, yaitu penerima harus memilih bagaimana 

menafsirkan sinyal tersebut. 

Menurut Connelly et.al (2011) salah satu pihak sebagai pengirim informasi harus 

memilih bagaimana cara untuk mengkomunikasikan informasi atau sinyal ke pihak lain sebagai 

penerima, dan penerima harus memilih cara untuk menginterprestasikan sinyal tersebut. Dalam 

teori sinyal informasi perusahaan positif dan negatif, perusahaan harus memutuskan apakah akan 

mengkomunikasikannya kepada pihak luar. Fokus utama teori sinyal adalah sengaja 

mengkomunikasikan informasi positifnya dalam upaya menyampaikan sifat-sifat organisasinya. 

Penting untuk diketahui, walau bagaimanapun perusahaan umumnya tidak menyampaikan 

informasi negatif kepada pihak luar untuk mengurangi asimetri informasi. 

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Salah satu cara untuk lebih mudah memahami ekonomi informasi adalah dengan 

memperluas model tersebut dari satu individu menjadi dua individu. Salah satu dari dua individu 

ini menjadi agen untuk yang lain yang disebut principal, inilah yang mendasari judul teori 

keagenan. Si agen menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal; 

prinsipal menutup kontrak untuk memberi imbalan pada si agen. Analoginya mungkin seperti 

antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan itu Hendriksen & Breda (2008). 



 

 

Para pemilik disebut evaluator informasi dalam konteks khusus ini; agen-agen mereka 

disebut pengambil keputusan. Evaluator informasi diasumsikan bertanggung jawab untuk 

memilih sistem informasi. Pilihan mereka harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil 

keputusan membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi yang 

tersedia bagi mereka. Dengan kata lain, aksi-aksi dilakukan oleh agen, sementara fungsi utilitas 

untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Masalah ini diperumit dengan adanya kebutuhan 

untuk juga memperhitungkan fungsi utilitas agen karena fungsi inilah yang menggerakkan aksi-

aksi agen Hendriksen & Breda (2008). 

Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (pihak 

principal/investor) dan pengendalian (pihak agent/manajer). Investor memiliki harapan bahwa 

manajer akan menghasilkan return dari uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu, kontrak 

yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-

spesifikasi apa saja yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana para investor, dan 

spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dan investor. Idealnya, investor dan manajer 

sebaiknya menandatangani kontrak yang lengkap dan menspesifikasikan secara tepat apa saja 

yang akan dilakukan manajer di segala kemungkinan yang terjadi Priyanka (2013). 

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-

pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang  berbeda. Secara 

khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak 

tertentu (principal) mendeligasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) untuk melakukan 

pekerjaan Priyanka (2013). 

 

Profitabilitas (ROA) 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal 

juga sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan Hery (2016: 192). 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu 

yang berasal dari kegiatan penjualan, penggunaan aset, maupun penggunaan modal. Rasio 

profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat 

efektivitas kenerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan lewat keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan Hery (2016: 192). 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
Menurut The World Business Council for Sustainable Development (dalam 

Wulandhari, 2015) mendefinisikan “CSR is the continuing commitment by business to behave 

ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as off the local community and society at large” yang 

artinya “CSR adalah komitmen bisnis untuk secara terus menerus berprilaku etis dan 

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan 

keluarganya, masyarakat lokal serta masyarakat luas pada umumnya”. 

Definisi CSR dari The World Business Council for Sustainable Development tersebut 

menjelaskan langkah awal yang harus dilakukan setiap perusahaan dalam pelaksanaan CSR 



 

 

adalah komitmen yang besar untuk menjalankan kegiatan dan program-program CSR, tanpa 

adanya komitmen, CSR tidak akan berjalan dengan efektif. 

Dapat disimpulkan tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan 

terhadap kepedulian kepada alam sekitar, masyarakat dan pihak yang berkepentingan dengan 

kegiatan usaha perusahaan Priyanka (2013). 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai suatu perusahaan. Dalam 

hal ukuran perusahaan dilihat dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat 

dipergunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total aset yang besar, 

pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. 

Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh 

pemilik atas asetnya. Jumlah aset yang besar akan menurunkan nilai perusahaan jika dinilai dari 

sisi pemilik perusahaan. Akan tetapi jika dilihat dari sisi manajemen, kemudahan yang 

dimilikinya dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan Asmidar 

(2015). 

Menurut Octafrianti (2017) ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai besar kecilnya 

perusahaan. Yang dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan, ataupun hasil nilai total 

aktiva dari suatu perusahaan. Disini yang dimaksud dengan ukuran perusahaan adalah besar 

kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva. Semakin besar aktiva 

maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan, dan semakin besar aktiva maka semakin 

besar modal yang ditanam. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka 

kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya, dan 

salah satu alternatif pemenuhannya adalah dengan modal asing apabila modal sendiri tidak 

mencukupi. 

 

Struktur Modal 

Ada beberapa pengertian struktur modal. Menurut Weston dan Copeland menyatakan 

bahwa capital structure or the capitalization of the firm is the permanent financing represented 

by long-term debt, preferred stock and shareholder’s equity. Sedangkan Joel G. Siegel dan Jae 

K. Shim mengatakan capital structure (struktur modal) adalah komposisi saham biasa, saham 

preferen, dan berbagai kelas seperti, laba yang ditahan, dan utang jangka panjang yang 

dipertahankan oleh kesatuan usaha dalam mendanai aktiva Fahmi (2012). 

Sehingga dapat dimengerti bahwa struktur modal merupakan gambaran dari bentuk 

proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka 

panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi sumber 

pembiayaan suatu perusahaan. Dan ini dipertegas oleh Fahmi (2012) bahwa struktur modal suatu 

perusahaan terdiri dari long-term debt dan shareholder’s equity, dimana stockholder equity 

terdiri dari preferred stock dan common equity, dan common equity itu sendiri adalah terdiri dari 

commond stock dan retained earnings. 

Kebutuhan dana untuk memperkuat struktur modal suatu perusahaan dapat bersumber 

dari internal dan eksternal, dengan ketentuan sumber dana yang dibutuhkan tersebut bersumber 

dari tempat-tempat yang dianggap aman (safety position) dan jika dipergunakan memiliki nilai 

dorong dalam memperkuat struktur modal keuangan perusahaan. Dalam artian ketika dana itu 



 

 

dipakai untuk memperkuat struktur modal perusahaan, maka perusahaan mampu mengendalikan 

modal tersebut secara efektif dan efisien serta tepat sasaran Fahmi (2012). 

Struktur modal sendiri berkaitan dengan kinerja perusahaan yang dimana kinerja 

tersebut dapat dinilai dengan salah satu unsur di dalamnya yaitu profitabilitas. Struktur modal 

merupakan keputusan penting yang harus diambil oleh setiap kegiatan bisnis. Sisi positif dan 

negatif dari keputusan ini memainkan peran penting dalam menentukan masa depan setiap bisnis 

Boutilda & Gandakusuma (2013). Keputusan capital structure adalah keputusan pendanaan yang 

mampu meminimalkan biaya modal yang harus dibayar oleh perusahaan. Seorang manajer 

perusahaan harus membuat sebuah keputusan yang berkaitan dengan penggunaan struktur modal 

mereka dari jumlah relatif utang dan ekuitas Boutilda & Gandakusuma (2013). 

 

Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan perusahaan memiliki pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan 

perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan, motivasi pemilik dan kreditur corporate 

governance dalam proses insentif yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha 

membuat berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan, setelah strategi ditentukan maka 

langkah selanjutnya akan mengimplementasi strategi dan mengalokasikan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua tahapan tersebut tidak terlepas 

dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran pemilik sangat penting dalam menentukan 

keberlangsungan perusahaan Mirawati (2013). 

Dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti struktur kepemilikan dari kepemilikan 

institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 

keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Adanya 

pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen. Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting 

dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan 

menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Signifikasi institusional ownership 

sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar 

modal. Apabila institusional mereka tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan 

menjual sahamnya ke pasar Mirawati (2013). 

 

Perusahaan High Profile 
Industri high profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politis 

yang tinggi atau menghadapi persaingan yang tinggi Priyanka (2013). Industri high profile 

umumnya merupakan industri yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas 

operasinya memiliki potensi yang bersinggungan dengan kepentingan luas (stakeholder) 

sehingga memberikan informasi sosial yang lebih banyak. 

Perusahaan high profile juga lebih sensitif terhadap keinginan konsumen atau pihak 

lain yang berkepentingan terhadap produknya. Perusahaan yang tergolong dalam perusahaan 

high profile pada umumnya memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dan dalam proses 

produksinya mengeluarkan residu, seperti limbah cair dan polusi udara Priyanka (2013). 

Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perminyakan 

dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan 

minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. Perusahaan yang 



 

 

bergerak di bidang tersebut diyakini mendapatkan sorotan publik yang cukup besar Priyanka 

(2013). 

 

Hipotesis Penelitian 
Berdasarkan uraian pengembangan hipotesis diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

mengajukan hipotesis: 

H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur yang berkategorikan high 

profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada 

perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H3 : Struktur Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

H4 : Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) 

pada perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

H5 : Pengungkapan corporate social responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, 

Struktur Modal, Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

Profitabilitas (ROA) pada perusahaan manufaktur yang berkategorikan high 

profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang 

berkategorikan high profile yaitu perusahaan yang memiliki visibilitas konsumen, resiko politis 

yang tinggi atau menghadapi persaingan yang tinggi yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

Perusahaan high profile terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan dan 

pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan 

minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi, dan pariwisata. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 62 perusahaan manufaktur yang high profile 

yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. Secara rinci, populasi pada penelitian ini terdiri dari 10 

perusahaan kimia, 9 perusahaan kertas, 13 perusahaan otomotif, 4 perusahaan tembakau dan 

rokok, 15 perusahaan makanan dan minuman, 11 perusahaan kesehatan. 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel yang menggunakan teknik pertimbangan 

tertentu dalam menentukan sampel. Kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Perusahaan manufaktur yang high profile menerbitkan laporan tahunan (annual 

report) berturut-turut selama periode 2013-2015 

b. Informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan pada laporan tahunan 

perusahaan selama periode 2013-2015 

c. Perusahaan manufaktur yang high profile yang menggunakan mata uang rupiah selama 

periode 2013-2015 



 

 

d. Perusahaan manufaktur yang high profile yang mengalami laba selama periode 2013-

2015 

e. Perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang memiliki kepemilikan 

institusional selama periode 2013-2015 

Berdasarkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria diatas maka akan muncul 

perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian yang memenuhi syarat yang menjadi 

subjek penelitian ini. Sampel akhir pada penelitian ini berjumlah 22 perusahaan. Perusahaan 

tersebut terdiri dari 5 perusahaan kimia, 2 perusahaan kertas, 2 perusahaan otomotif, 8 

perusahaan makanan dan minuman, 2 perusahaan tembakau dan rokok, serta 3 perusahaan 

kesehatan. 

 

Variabel dan Pengukuran 

Dalam penelitian ini mengunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel terikat 

(dependen) dan empat variabel bebas (independen). Adapun variabel terikat (dependen) yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Profitabilitas. Sedangkan variabel bebas (independen) yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), 

Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan Institusional. 

 

Variabel Dependen 

Variabel dependen atau yang sering disebut dengan variabel terikat ini merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebes atau independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan Return On Asset (ROA). Hasil 

pengembalian atas asset (Return On Assets) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar 

kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang 

tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset 

Hery (2016: 193). 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas 

asset: 

    
           

          
 

(Sumber: Hery, 2016) 

 

Variabel Independen 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan diukur dengan CSRI 

(Corporate Social Responsibility Index) berdasarkan indikator GRI (Global Reporting 

Initiatives) yang berjumlah 79 pengungkapan yang meliputi: ekonomi/economic (EC), 

lingkungan/environment (EN), praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak/labor practices 

(LP), hak asasi manusia/human rights (HR), masyarakat/society (SO) dan tanggung jawab 

produk/product responsibility (PR). Kemudian check list dilakukan dengan melihat 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam dimensi ekonomi/economic (EC), 

lingkungan/environment (EN), praktek tenaga kerja dan pekerjaan yang layak/labor practices 

(LP), hak asasi manusia/human rights (HR), masyarakat/society (SO) dan tanggung jawab 

produk/product responsibility (PR) dengan menggunakan rumus Gunawan & Utami (2008): 



 

 

      
    

   
 

Keterangan: 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan 

∑Xij : Jumlah pengungkapan CSR perusahaan 

Nij : Jumlah item untuk perusahaan sebesar 79 indikator 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dilihat dari total asset 

yang dimiliki. Untuk memberikan kriteria yang pasti mengenai ukuran suatu perusahaan, dengan 

menggunakan rumus: 

                               

(Sumber: Hidayati, 2009) 

 

Struktur Modal 

Struktur modal pada penelitian ini adalah perbandingan antara total hutang dengan 

total aset. 

                          
            

            
 

(Sumber: Fahmi, 2012: 128) 

 

Struktur Kepemilikan Institusional 

Menurut Mirawati (2013) mengemukakan bahwa pengukuran variabel kepemilikan 

institusional menggunakan persentase saham yang diperoleh dari jumlah saham institusional 

dibagi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar. 

                          
                                                 

                         
       

(Sumber: Mirawati, 2013) 

 

Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji 

dan menganalisis apakah pengujian secara parsial dan simultan pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran perusahaan, struktur modal, dan struktur 

kepemilikan institusional terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang high profile 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Model regresi yang sesuai untuk digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

                          
Y : profitabilitas 

a : konstanta 

b1,…,b6 : koefisien regresi 

x1 : pengungkapan corporate social responsibility 

x2 : ukuran perusahaan 

x3 : struktur modal 

x4 : struktur kepemilikan institusional 

e : error term 



 

 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh 

antara Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Struktur Modal, serta 

Kepemilikan Institusional terhadap Return On Assets (ROA). Populasi dalam penelitian ini 

adalah laporan tahunan perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode 

purposive sampling yang menghasilkan 22 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-

2015. 

Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta 

kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sebaran data yang ada terdistribusi 

secara normal atau tidak. Data yang dapat dikatakan berdistribusi normal jika signifikan untuk 

variabel yang dianalisis memiliki nilai signifikan (P-value) lebih besar dari 0,05 (5%). Untuk 

mendeteksi data normalitas dapat dilakukan pula salah satu analisis statistik yaitu Kolmogorov-

Smirnov test  (K-S) Ghozali (2013). 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 61 

Normal Parameters
a,b

 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.03476029 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .056 

Positive .056 

Negative -.052 

Kolmogorov-Smirnov Z .440 

Asymp. Sig. (2-tailed) .990 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari hasil uji normalitas diatas maka dapat dinyatakan bahwa variabel dalam 

penelitian ini berdistribusi normal, karena nilai signifikansi variabel 0,990 lebih besar dari 0,05 

maka data tersebut berdistribusi normal. 

 

Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada kolerasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

Ghozali (2013). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 



 

 

 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokolerasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokolerasi positif Non decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada kolerasi negatif Tolak 4 - dl < d < 4 

Tidak ada kolerasi negatif Non decision 4 – du ≤ d ≤ 4 - dl 

Tidak ada autokolerasi, positif atau 

negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 - du 

Hasil uji autokorelasi dapat dilihat di tabel 4.4 berikut: 

Tabel 2 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .540
a
 .291 .240 .03599468 1.976 

a. Predictors: (Constant), KI, UP, SM, CSR 

b. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson 1,976, dimana nilai Durbin 

Watson terletak antara 1,7281 dan 2,2719 atau 1,7281<1,976<2,2719, sehingga persamaan 

regresi ini memenuhi syarat bebas dari autokorelasi. Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas 

bahwa persamaan regresi ini terbebas dari autokorelasi. 

 

Uji Multikolinieritas 
Multikolinieritas adalah hubungan yang sempurna (mendeteksi sempurna) antara 

beberapa atau semua variabel bebas. Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factors (VIF). Apabila nilai tolerance kurang dari 10% dan nilai 

VIF diatas 10, maka diperkirakan terjadi multikolinieritas Ghozali (2013). 

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .170 .031  5.523 .000   



 

 

CSR -.127 .097 -.163 
-

1.305 
.197 .821 1.218 

UP 9.300E-016 .000 .248 2.130 .038 .943 1.060 

SM -.129 .032 -.482 
-

4.020 
.000 .894 1.119 

KI -.044 .024 -.220 
-

1.832 
.072 .888 1.126 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tolerance lebih dari 10% dan VIF dibawah 

10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinieritas antara variabel 

independen. 

Dari hasil uji asumsi klasik dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan 

regresi yang digunakan sebagai prediksi dalam penelitian ini terbebas dari asumsi klasik. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Model regresi yang baik adalah yang mohoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat grafik Scattplot dan juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikannya  pada nilai 

hasil uji Glejser. Apabila nilai signifikannya diatas 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) .036 .017  2.087 .041 

CSR .051 .054 .133 .939 .352 

UP -7.040E-017 .000 -.038 -.289 .774 

SM -.028 .018 -.212 -1.561 .124 

KI -.004 .013 -.043 -.313 .756 

a. Dependent Variable: absult2 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat  bahwa nilai corporate social responsibility (CSR) 

menghasilkan nilai signifikan 0,352 dan lebih besar dari 0,05. Ukuran perusahaan memiliki nilai 

signifikan 0,774 lebih besar dari 0,05. Struktur modal memiliki nilai signifikan 0,124 lebih besar 

dari 0,05. Struktur kepemilikan memiliki nilai signifikan 0,756 lebih besar dari 0,05. Karena nilai 

signifikan setiap variabel independen lebih besar dari 0,05 jadi dapat disimpulkan bahwa model 

regresi terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

Regresi Linier Berganda 
Berikut ini adalah hasil olahan data melalui program SPSS versi 20: 

Tabel 5 



 

 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .170 .031  5.523 .000 

CSR -.127 .097 -.163 -1.305 .197 

UP 9.300E-016 .000 .248 2.130 .038 

SM -.129 .032 -.482 -4.020 .000 

KI -.044 .024 -.220 -1.832 .072 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Berdasarkan hasil tabel diatas, dapat diperoleh hasil persamaan model regresi linier 

berganda  sebagai berikut: 

               
             

        
        

   

Keterangan: 

Y : Return On Asset (ROA) 

X1 : Corporate Social Responsibility (CSR) 

X2 : Ukuran perusahaan 

X3 : Struktur modal 

X4 : Kepemilikan institusional 

e : Eror term 

 

Uji Hipotesis 

Uji T (Parsial) 
Uji T disebut juga sebagai uji signifikansi individual. Uji ini menunjukkan  seberapa 

jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen Ghozali (2013). 

Hasil uji T (parsial) dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Hasil Uji T (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) .170 .031  5.523 .000 

CSR -.127 .097 -.163 -1.305 .197 



 

 

UP 9.300E-016 .000 .248 2.130 .038 

SM -.129 .032 -.482 -4.020 .000 

KI -.044 .024 -.220 -1.832 .072 

a. Dependent Variable: ROA 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari hasil tabel diatas dapat dijelaskan bahwa: 

a. Corporate Social Responsibility (X1) menunjukkan thitung sebesar -1,305 > -2,00324 

(ttabel α = 0,050 df = n-k-1 = 61-4-1 = 56) dan signifikan (p value = 0,197 > α = 0,05), 

maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti variabel corporate social responsibility 

(CSR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA). 

b. Ukuran perusahaan (X2) menunjukkan thitung sebesar 2,130 > 2,00324 (ttabel α = 0,050 

df = n-k-1 = 61-4-1 = 56) dan signifikan (p value = 0,038 < α = 0,05), maka H0 ditolak 

dan H2 diterima, yang berarti variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh 

terhadap return on asset (ROA). 

c. Struktur modal (X3) menunjukkan thitung sebesar -4,020 < -2,00324 (ttabel α = 0,050 df = 

n-k-1 = 61-4-1 = 56) dan signifikan (p value = 0,000 < α = 0,05), maka H0 ditolak dan 

H3 diterima, yang berarti variabel struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap 

return on asset (ROA). 

d. Kepemilikan institusional (X4) menunjukkan thitung sebesar -1,832 > -2,00324 (ttabel α = 

0,050 df = n-k-1 = 61-4-1 = 56) dan signifikan (p value = 0,072 > α = 0,05), maka H0 

diterima dan H4 ditolak, yang berarti variabel kepemilikan institusional secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA). 

 

Uji F (Simultan) 
Uji F dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen Ghozali (2013). 

Hasil uji F (simultan) dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 7 

Hasil Uji F (simultan) 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
.028 4 .007 5.488 .001

b
 

Residual .072 56 .001   

Total .101 60    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), KI, UP, SM, CSR 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari hasil uji f tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 

dan fhitung 5,488 > ftabel 2,37, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan ini dapat dikatakan bahwa 

keempat variabel independen yaitu corporate social responsibility (CSR), ukuran perusahaan, 

struktur modal, dan struktur kepemilikan institusional secara simultan mempengaruhi variabel 

dependen yaitu profitabilitas (ROA). 

 



 

 

Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinan (R
2
) bertujuan untuk mengukur kemampuan seberapa besar 

persentase variasi variabel bebas pada model regresi linier berganda dalam menjelaskan variasi 

terikat Ghozali (2013). 

Hasil uji koefisien determinan (adjusted R
2
) dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 8 

Hasil Uji Koefisien Determinan (adjusted R
2
) 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .531
a
 .282 .230 .03598032 

a. Predictors: (Constant), KI, UP, SM, CSR 

(Sumber: Hasil output SPSS. V. 20, 2017) 

Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil nilai koefisien determinan (adjusted 

R
2
) adalah sebesar 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa 23% dari profitabilitas (ROA) dipengarui 

oleh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, struktur modal, dan struktur 

kepemilikan institusional. Dan sisanya 77% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Return On Asset (ROA) 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility 

memiliki nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -1,305 < -2,00324. Maka dapat dikatakan H1 

ditolak yang berarti variabel corporate social responsibility (CSR) secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap return on asset (ROA). Dengan ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

indeks pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, tidak berpengaruh terhadap peningkatan 

pengembalian aktiva untuk aktivitas operasi perusahaan atau return on asset (ROA) yang 

diperoleh. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar 

pengungkapan informasi CSR. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan CSR perusahaan terdapat 

tambahan biaya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan manfaatnya dapat 

dirasakan untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Priyanka (2013), hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pengungkapan corporate sosial responsibility (CSR) tidak 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA perusahaan high profile yang terdaftar di 

BEI periode 2009-2011 dengan nilai t hitung 0,648 pada tingkat signifikansi 0,519. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Kamaludin (2010) menunjukkan bahwa pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial pada perusahaan high profile berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan (ROA) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05. 

 

Ukuran Perusahaan terhadap Return On Asset (ROA) 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu 2,130 > 2,00324. Maka dapat dikatakan H2 

diterima yang berarti variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap return on 

asset (ROA). Apabila perusahaan mempunyai total aset yang besar, maka pihak manajemen 

lebih mudah dalam menggunakan aset yang ada di perusahaan tersebut. Jika jumlah aset besar 

maka akan menurunkan nilai perusahaan dilihat dari sisi pemilik perusahaan. Jika dilihat dari sisi 



 

 

manajemen, kemudahan yang dimiliki dalam mengendalikan perusahaan akan meningkatkan 

nilai keuntungan atau profitabilitas pada perusahaan. Apabila total aset perusahaan tinggi maka 

perusahaan tersebut tergolong perusahaan besar dan sebaliknya apabila total aset perusahaan 

rendah maka perusahaan tersebut tergolong perusahaan kecil. Besarnya total aset yang dimiliki 

perusahaan akan membuat investor semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rifai, Arifati, & 

Magdalena (2013) yang menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,612 dan angka probabilitas 

0,000 lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan dan positif antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas secara 

parsial. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mirawati (2013) ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas dengan menunjukkan nilai signifikansi 0,843. Dengan t 

hitung sebesar -0,199 lebih besar dari t tabel sebesar –2,056. 

 

Struktur Modal terhadap Return On Asset (ROA) 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel struktur modal memiliki 

nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -4,020 < -2,00324. Maka dapat dikatakan H3 diterima yang 

berarti variabel struktur modal secara parsial berpengaruh terhadap return on asset (ROA). 

Apabila nilai rasio struktur modal semakin besar maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak 

pula hutang yang harus perusahaan bayarkan sehingga mempengaruhi penurunan rasio 

keuntungan atau profitabilitas. Dan sebaliknya, apabila nilai rasio struktur modal semakin rendah 

maka dapat dikatakan bahwa semakin sedikit pula hutang yang harus perusahaan bayarkan 

sehingga mempengaruhi peningkatan rasio keuntungan atau profitabilitas. Semakin besar DAR 

menunjukkan semakin besaar pula porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada 

aktiva, yang berarti pula risiko perusahaan akan meningkat. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Rifai, Arifati, & Magdalena (2013) yang 

menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -3,268 dan angka probabilitas 0,001 lebih kecil 

dibandingkan taraf signifikansi 5% atau 0,05; sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan dan negatif antara struktur modal terhadap profitabilitas secara parsial. 

 

Kepemilikan Institusional terhadap Return On Asset (ROA) 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional 

memiliki nilai thitung lebih besar dari ttabel yaitu -1,832 > -2,00324. Maka dapat dikatakan H4 

ditolak yang berarti variabel kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

return on asset (ROA). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitoring 

manajemen. Adanya kepemilikan oleh pihak institusi-institusi terkait akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih baik. Dengan fungsi memonitoring yang dilakukan oleh 

pihak institusi akan membuat perusahaan lebih efisien dalam penggunaan aset sebagai sumber 

daya perusahaan dalam melakukan operasinya. Semakin besar kepemilikan institusional 

perusahaan maka pemanfaatan aset perusahaan akan semakin efisien. 

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Wiranata & Yeterina 

(2013) yang memiliki nilai koefisien -0.01 dengan signifikansi sebesar 0.136. Pada taraf 

signifikansi level 5 persen, nilai signifikansi sebesar 0.136 lebih besar dari taraf signifikansi yang 

ditentukan, yang berarti hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (ROA). Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Mirawati (2013) struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 



 

 

profitabilitas yang menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Dengan t hitung sebesar 4,923 lebih 

besar dari t tabel 2,056. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Penelitian ini menguji apakah pengaruh pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR), ukuran perusahaan, struktur modal yang diproksikan menggunakan debt to asset ratio 

(DAR), struktur kepemilikan yang diproksikan menggunakan kepemilikan institusional, dan 

profitabilitas yang diproksikan menggunakan return on asset (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang berkategorikan high profile. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap 

return on asset (ROA) pada perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. 

2) Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

3) Struktur modal berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada perusahaan 

manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2013-2015. 

4) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap return on asset (ROA) pada 

perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2013-2015. 

5) Pengungkapan corporate social responsibility (CSR), ukuran perusahaan, struktur 

modal, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap return on asset (ROA) 

pada perusahaan manufaktur yang berkategorikan high profile yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2015. 

 

Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini, masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain: 

1) Terdapat unsur subjektivitas pada penelitian indeks pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR). 

2) Pengkategorian perusahaan high profile masih belum ada batasan yang jelas sehingga 

mengikuti penelitian terdahulu. 

3) Berbagai macam variabel yang dapat digunakan untuk menganalisis, namun pada 

penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel. 

4) Penelitian ini hanya menggunakan 3 tahun pengamatan yaitu tahun 2013-2015. 

Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan keterbatasan 

penelitian, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 

1) Bagi perusahaan hendaknya melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan corporate 

social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dengan efisien sehingga 

tidak mengganggu rasio profitabilitas perusahaan. 

2) Bagi investor dan calon investor yang sudah dan akan menanamkan modalnya pada 

perusahaan hendaknya mempertimbangkan kegiatan corporate social responsibility 



 

 

(CSR) yang dilakukan perusahaan karena memiliki pengaruh terhadap rasio 

profitabilitas perusahaan. 

3) Bagi masyarakat hendaknya dapat menilai perusahaan yang baik, salah satunya dengan 

cara melihat kepedulian perusahaan tehadap lingkungan dan masyarakat sekitar. 

4) Bagi peneliti selanjutnya: 

a) Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik penelitian selanjutnya dapat 

memperpanjang periode penelitian. 

b) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel penelitian lainnya dengan 

pengukuran yang lebih baik agar hasil yang diperoleh akan menjadi lebih baik. 

c) Populasi penelitian selanjutnya tidak hanya perusahaan manufaktur yang 

berkategorikan high profile tetapi dapat diperluas pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

d) Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan laporan keberlanjutan perusahaan 

atau sustainability reporting yang telah dikoreksi oleh Global Reporting Initiative 

(GRI) agar mengurangi resiko subjektif penelitian indeks corporate social 

responsibility (CSR). 
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