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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan 

saham, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan pertumbuhan perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2013-2015 dengan total populasi sebanyak 148 perusahaan. Metode pemilihan 

sampel adalah purposive sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan 

teknik pengumpulan data secara pustaka dan dokumentasi. Sampel yang diambil sebanyak 12 

perusahaan setiap tahunnya. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. Analisis yang digunakan 

adalah regresi berganda dengan diolah menggunakan program komputer SPSS versi 20 untuk 

melakukan pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan hasil bahwa kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, dan pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

Kata Kunci : pengungkapan corporate social responsibility, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan pertumbuhan 

perusahaan. 

 

PENDAHULUAN 

Sejak DPR mengesahkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau lebih dikenal 

dengan sebutan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban perseroan dalam Pasal 

74 Undang-undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada 20 juli 2007, 

isu CSR bagaikan bola liar yang menjadi sumber polemik antara kalangan pelaku usaha dengan 

pemerintah dan DPR. Pro-kontra terkait CSR sebagai kewajiban perseroan hingga kini tak 

kunjung selesai (Lako, 2011). 

Namun di sisi lain, DPR dan pemerintah tetap tidak bergeming menghadapi penolakan 

itu. DPR dan pemerintah bersikeras Corporate Social Responsibility (CSR) harus tetap menjadi 

kewajiban perseroan. Alasannya, perseroan dalam melakukan aktivitas bisnis dan mengeruk 

keuntungan telah menimbulkan dampak-dampak negatif yang merugikan masyarakat serta 

lingkungan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin dan kerusakan lingkungan diduga 

karena dipicu oleh ulah perilaku bisnis yang tidak etis atau tidak ramah sosial dan lingkungan. 

Sementara itu, manfaat yang diterima Negara dari perseroan dalam bentuk pajak, suplai barang 

dan jasa, penyediaan lapangan kerja, dan lainnya jauh lebih kecil dibanding pengorbanan Negara 

untuk mengatasi serta merehabilitas masalah-masalah sosial dan lingkungan (Lako, 2011). 

  Berbagai penelitian terdahulu mengenai corporate sosial responsibility sudah pernah 

dilakukan dengan melihat pengaruh dari kriteria struktur kepemilikan  dan dari karakteristik 

perusahaan, namun belum menunjukkan hasil yang konsisten. Variabel dari struktur kepemilikan 

yang pernah dilakukakan (Rustiarini, 2014) yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 



institusional dan kepemilikan asing. Namun struktur kepemilikan saham  yang digunakan  

penelitian ini yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Karakteristik penilaian 

perusahaan menurut (Subiantoro, 2015) yang terdiri dari karakteristik perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, kepemilikan manajemen. Namun, yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

dewan komisaris, profitabilitas, leverage, pertumbuhan perusahaan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian lain terletak pada variabel, sampel, dan tahun penelitian. 

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS 

Pengertian Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) 

CSR (Corporate Social Responsibility) adalah suatu konsep atau tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun 

lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa 

untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, 

sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk 

masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang 

digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. 

Corporate Social Responsibility (CSR) dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability 

perusahaan jangka panjang adalah lebih penting dari pada sekedar profitability perusahaan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Kata pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan. 

Pengungkaapan (disclosure) adalah penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk 

pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien (Yuliani, 2014). Pengungkapan dalam 

laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) yaitu, pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang 

didasarkan pada peraturan atau dasar tertentu, dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure) 

yaitu, pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. 

Pertanggung jawaban sosial diungkapkan didalam laporan yang disebut Sustaiability 

Reporting. Sustaiability Reporting merupakan pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, 

lingkungan dan sosial, yang mana pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya didalam 

konteks pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Sedangkan dalam penelitian ini 

mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan berdasarkan standar 

GRI. Global repoting Intiative (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah 

mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan berkelanjutan 

dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan diseluruh dunia. 

Kerangka pelaporan GRI ditujukan sebagai sebuah kerangka yang dapat diterima secara umum 

untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial dari organisai. 

 

 

 



Struktur Kepemilikan Saham 

Kepemilikan Institusional 

Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih (sofhisticated 

) sehingga seharusnya dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba 

masa depan dibandingkan investor non institusional. 

Menurut (Yuliani, 2014), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain. 

Kepemilikan Asing 

Kepemilikan asing adalah jumlah yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) lembaga 

terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2014). Sedangkan menurut (Yuliani, 2014), 

kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. 

Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Selama ini kepemilikan asing merupakan pihak yang dianggap  concern terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini kemungkinan dikarenakan perusahaan 

asing mendapatkan pelatihan yang lebih dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk di luar 

negeri, perusahaan asing mungkin memiliki sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan perusahaan induk dan kemungkinan permintaan yang lebih besar pada 

perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok dan masyarakat umum (Rustiarini, 2014). 

Karakteristik Perusahaan 

Leverage 

Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang 

(Fahmi, 2011). Biasanya penggunaan rasio solvabilitas (leverage) disesuaikan dengan tujuan 

perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara keseluruhan atau 

sebagian dari masing-masing jenis rasio leverage yang ada. Namun variabel pengukuran yang 

digunakan untuk penelitian ini yaitu Debt To Asset Ratio (Debt Ratio). Debt Rasio yaitu rasio 

total kewajiban terhadap asset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan 

menunjukkan presentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga 

menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi 

pengurangan aktiva akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor.  

Profitabilitas 

Laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan besarnya 

perusahaan, yang diukur menurut aktiva total yang digunakan, modal jangka panjang atau jumlah 

pegawai (Oktima, 2012). 

Profitabilitas (Ardiyos, 2010) Suatu perhitungan atas kemampuan memperoleh laba, 

dalam priode tertentu dimasa yang akan datang. Suatu perhitungan atas kemampuan memperoleh 

laba dari investasi yang ditanam, dalam priode tertentu dimasa yang akan datang. 



Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas ini adalah 

Return on Asset (ROA). Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita biasa 

menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam menggunakan aktiva untuk 

memperoleh pendapatan (Ashari & Darsono, 2005). 

Ukuran Dewan Komisaris.  

Dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Dewan komisaris 

mengawasi kegiatan perusahaan yang dijalankan oleh direksi. Dewan komisaris diangkat dan 

diberhentikan oleh RUPS (Oktima , 2012).  

Sedangkan menurut Mulyadi (2002) dalam (Wardani, 2013) fungsi dewan komisaris 

itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen 

(direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung 

jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. 

Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan (growth) dapat menunjukkan peningkatam kinerja keuangan 

perusahaan.  Growth merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan 

pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu pertimbangan para 

investor dalam menanamkan investasinya (Yuliani, 2014). Pertumbuhan (growth) sangat berarti 

bagi perusahaan. Pertumbuhan secara mudah dapat dikenali dengan peningkatan aset atau 

peningkatan penjualan (Prihadi, 2013). 

Pertumbuhan penjualan lebih menetap dibandingkan dengan pertumbuhan laba. Hal ini 

dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah kebijakan akuntansi. Kebijakan 

akuntansi yang mempengaruhi penjualan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang 

mempengaruhi laba. Alasan kedua, untuk mencapai laba terdapat kebijakan akunatansi yang 

mempengaruhi biaya (beban). Jenis beban pun sangat beragam (Prihadi, 2013). 

Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis penelitian  dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

H 1 : Diduga kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. 

H2 : Diduga kepemilikan asing berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. 

H3 :  Diduga leverage berpengaruh secara signifikan terhadap  pengungkapan corporate 

social responsibility.  

H4 :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility  (CSR). 



H5 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 

H6 : Diduga pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. 

H7  : Diduga kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, ukuran 

dewan komisaris dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara signifikan dan 

simultan (bersamaan) terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013-2015 yaitu 12 perusahaan. Teknik pengambilan dalam 

penelitian menggunakan metode purposive sampling yaitu metode penetapan responden untuk 

dijadikan sampel berdasarkan pada kreteria-kreteria tertentu (Siregar, 2013:33).  

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI 2013-2015 

Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 2013-2015 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rp 

Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR 

Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan institusional dan kepemilikan asing 

Perusahaan yang tidak menggunakan laba positif 

Variable Penelitian 

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variable dependen (terikat) dan 

variabel independen (bebas). 

Variable Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena adanya 

variabel bebas (Sujarweni, 2015). Variable dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

corporate social responsibility (Y) dengan cara mengamati ada atau tidaknya suatu item non 

keuangan dalam laporan keuangan. Pengungkapan corporate social responsibility dalam 

penelitian ini diproksikan dengan corporate social responsibility index (CSRI) berdasarkan 

Global Reporting Initiatives (GRI), yaitu dengan memberikan ceklist (√) pada setiap item kinerja 

terdiri dari 6 indikator pengungkapan. 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)    

Untuk rumus perhitungan CSRI sebagai berikut:  

CSRI =   



 Keterangan :  

CSRI   : Corporate Social Responsibility Index 

n :  Jumlah item yang diungkapkan perusahaan  

k : Jumlah item  pengungkapan yang diharapkan 

Variable independen 

Variabel indepepnden merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sujarweni, 2015). Variable independen 

dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan variabel yang digunakan adalah kepemilikan 

institusional dan kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 

pertumbuhan perusahaan. 

Kepemilikan Institusional (X1) 

Kepemilikan institusional (Institutional Ownership) diukur dari jumlah kepemilikan 

saham yang dimilki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau 

perusahaan lainnya.  

Rumus yang digunakan untuk variabel ini sebagai berikut :  

Kepemilikan Institusional =   

 

Kepemilikan Asing (X2) 

 Kepemilikan asing (Foreign Ownership) dalam penelitian ini diukur dengan jumlah 

kepemilikan saham  yang dimiliki oleh pihak asing atau perusahaan atau individual dari luar 

negeri. Rumus yang digunakan untuk variabel ini sebagai berikut :  

 

 Kepemilikan Asing =  

 

 

Leverage (X3)  

Penelitian ini menggunakan pengukuran Debt To Asset Ratio (DAR)  yaitu dengan 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total akiva. Rumus yang digunakan untuk 

variabel leverage adalah sebagai berikut:  

Debt To Asset Ratio (DAR) =   

 

Jumlah kepemilikan saham oleh 

institusional 

         Jumlah saham yang beredar 

Jumlah kepemilikan saham oleh asing 

         Jumlah saham yang beredar 



 

Profitbilitas (X4) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan 

operasinya. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu : return 

of equity, return on assets, earning per share, net profit margin . Dalam penelitian ini, indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan ini adalah Return on Asset (ROA) 

karena rasio ini lebih tepat digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan 

laba pada jumlah asset tertentu. Rasio ini juga merupakan rasio terpenting untuk mengetahui 

profitabilitas suatu perusahaan. Return on asset (ROA) merupakan ukuran efektifitas perusahaan 

di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Variabel ini diukur dengan laba bersih sesudah pajak dibagi dengan total aktiva. 

Hasilnya dirumuskan sebagai berikut : 

 

Ukuran Dewan Komisaris (X5) 

Ukuran dewan komisaris merupakan anggota dewan direksi yang memiliki pengaruh 

terhadap kemampuan untuk bertindak independen semata-mata demi keuntungan perusahaan 

(Komite nasional Kebijakan Governance, 2004). Ukuran dewan komisaris dilihat dari jumlah 

dewan komisaris yang ada di intern perusahaan. Hasilnya berupa persentase yang dihitung dari 

rumus berikut: 

 

Pertumbuhan Perusahaan (X6)  

Pertumbuhan perusahaan (Growth) dalam penelitian ini diukur dengan pertumbuhan 

penjualan atau pendapatan perusahaan. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

perusahaan adalah sebagai berikut :  

 Pertumbuhan Perusahaan =  

 

Keterangan :  

Penjualan/pendapatant   : Penjualan bersih periode tahun berjalan  

Penjualan/pendapatant−1 : Penjualan bersih periode tahun sebelumnya 

 

 

Penjualan t – penjualan t-1 

       Penjualan t-1 



 

Metode Analisis Data 

Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif, yaitu penggambaran tentang statistik data seperti rata-rata (mean), 

sum, standar deviasi, variance, range, dan lain-lain, serta mengukur distribusi data dengan 

skewness (Ghozali, 2013). 

Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Uji Normalitis, Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. 

Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regersi berganda, uji koefisien 

determinasi (R2), uji signifikan simultan (uji statistik F), dan  uji signifikan individual (uji 

statistik t) 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Hasil Uji Normalitas 

Tabel 1 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 25 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.31381602 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .072 

Negative -.101 

Kolmogorov-Smirnov Z .505 

Asymp. Sig. (2-tailed) .961 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Pada tabel 1 model regresi sudah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yakni 0,961. Oleh karena itu model regresi sudah 

memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan dalam pengujian regresi linear berganda. 

 



 

Uji Heterokedastisitas 

Tabel 2 

Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .194 .209  .925 .367 

LNX1 -.069 .059 -.303 -1.172 .257 

LNX2 -.049 .058 -.307 -.839 .413 

LNX3 .169 .114 .712 1.485 .155 

LNX4 .082 .041 .596 2.014 .059 

LNX5 .221 .170 .414 1.298 .211 

LNX6 -.001 .034 -.009 -.042 .967 

a. Dependent Variable: ABSUT 

Sumber : Output SPSS, 2017 

Pada tabe 2dapat dilihat hasil output SPSS menunjukkan bahwa setiap variabel 

independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan kesemua 

variabel bersifat homoskedastisitas yang berarti model double-log ini tidak mengalami gejala 

heteroskedastisitas sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 3 

Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.00938 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 13 

Total Cases 25 

Number of Runs 17 

Z 1.236 

Asymp. Sig. (2-tailed) .216 

a. Median 

Dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 bahwa asymp.sig sebesar 0,216 dimana 

nilai tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yakni sebesar 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

pada model tidak terjadi autokorelasi. 

 

 



Uji Multikolonieritas 

Tabel 4 

Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolera

nce 

VIF 

1 

(Constant) -3.703 .457  -8.099 .000   

LNX1 .204 .129 .327 1.585 .130 .587 1.702 

LNX2 -.048 .127 -.110 -.375 .712 .293 3.416 

LNX3 -.088 .249 -.135 -.353 .728 .171 5.860 

LNX4 -.126 .089 -.332 -1.406 .177 .448 2.233 

LNX5 1.146 .372 .784 3.083 .006 .387 2.585 

LNX6 .011 .074 .026 .153 .880 .877 1.140 

a. Dependent Variable: LNY 

Dari hasil output pada tabel 4 dibawah ini dapat dilihat bahwa variabel independen 

dalam model setelah ditransformasi memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai toleransi diatas 0,1. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas dalam model regresi. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Determinasi (R2) 

Tabel 5 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .741a .549 .399 .36236 

a. Predictors: (Constant), LNX6, LNX3, LNX5, LNX4, 

LNX1, LNX2 

     Sumber : Output SPSS,2017 

Berdasarkan tabel 5 nilai Adjusted R Square sebesar 0,399, hal ini berarti 39,9% 

kemampuan variabel independen dalam penelitian ini menjelaskan variabel dependen. Sisanya 

60,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



Model Persamaan Regresi Linear Berganda 

Tabel 6 

Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.703 .457  -8.099 .000 

LNX1 .204 .129 .327 1.585 .130 

LNX2 -.048 .127 -.110 -.375 .712 

LNX3 -.088 .249 -.135 -.353 .728 

LNX4 -.126 .089 -.332 -1.406 .177 

LNX5 1.146 .372 .784 3.083 .006 

LNX6 .011 .074 .026 .153 .880 

a. Dependent Variable: LNY 

Persamaan regresi : Y = a + β1X1 +β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 

Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Tabel 7 

Hasil Uji Statistik t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -3.703 .457  -8.099 .000 

LNX1 .204 .129 .327 1.585 .130 

LNX2 -.048 .127 -.110 -.375 .712 

LNX3 -.088 .249 -.135 -.353 .728 

LNX4 -.126 .089 -.332 -1.406 .177 

LNX5 1.146 .372 .784 3.083 .006 

LNX6 .011 .074 .026 .153 .880 

a. Dependent Variable: LNY 

Sumber : Output SPSS,2017 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Hipotesis 1 adalah diduga Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 

hipotesis 1 ditolak sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 1 diterima dan apabila nilai 

statistik thitung < nilai ttabel, maka hipotesis 1 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, 

maka hipotesis 1 diterima. Nilai ttabel diperoleh dengan ketentuan nilai df (N-K-1) (Sarwono, 



2013), dimana n merupakan jumlah observasi dan nilai k adalah jumlah variabel independen. Df 

(25-6-1=18) dan diketemukan nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 

menunjukkan nilai sig 0,130 yang berarti nilai sig > 0,05 dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 

1,585 < 2,10092 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 1. Dengan demikian 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Pengaruh kepemilikan asing terhadap corporate social responsibility 

Hipotesis 2 adalah diduga Kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 

hipotesis 2 ditolak sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 2 diterima dan apabila nilai 

statistik thitung < nilai ttabel, maka hipotesis 2 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, 

maka hipotesis 2 diterima. Nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 

menunjukkan nilai sig 0,712 yang berarti nilai sig > 0,05 dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 

-0,375 < 2,10092 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 2. Dengan 

demikian kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Pengaruh leverage terhadap corporate social responsibility 

Hipotesis 3 adalah diduga leverage memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 hipotesis 3 ditolak 

sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 3 diterima dan apabila nilai statistik thitung < nilai 

ttabel, maka hipotesis 3 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, maka hipotesis 3 

diterima. Nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 menunjukkan nilai 

sig 0,728 yang berarti nilai sig > 0,05 dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -0,353 < 2,10092 

sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 3. Dengan demikian leverage tidak 

berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Pengaruh Profitabilitas terhadap corporate social responsibility 

Hipotesis 4 adalah diduga profitabilitas memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 hipotesis 4 ditolak 

sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 4 diterima dan apabila nilai statistik thitung < nilai 

ttabel, maka hipotesis 4 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, maka hipotesis 4 

diterima. Nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 menunjukkan nilai 

sig 0,177 yang berarti nilai sig > 0,05 dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu -1,406 < 2,10092 

sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 4. Dengan demikian profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap corporate social responsibility 

Hipotesis 5 adalah diduga ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 

hipotesis 5 ditolak sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 5 diterima dan apabila nilai 

statistik thitung < nilai ttabel, maka hipotesis 5 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, 



maka hipotesis 5 diterima. Nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 

menunjukkan nilai sig 0,006 yang berarti nilai sig < 0,05 dan nilai thitung lebih besar dari ttabel 

yaitu 3.083 > 2,10092 sehingga keputusan yang diambil adalah menerima hipotesis 5. Dengan 

demikian ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap corporate social responsibility 

Hipotesis 6 adalah diduga ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Untuk melihat hasil dari pengujian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 7 dimana dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai sig > 0,05 

hipotesis 6 ditolak sedangkan jika nilai sig < 0,05 maka hipotesis 6 diterima dan apabila nilai 

statistik thitung < nilai ttabel, maka hipotesis 6 ditolak sebaliknya jika nilai statistik thitung > nilai ttabel, 

maka hipotesis 6 diterima. Nilai ttabel adalah 2,10092 dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel 7 

menunjukkan nilai sig 0,880 yang berarti nilai sig > 0,05 dan nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 

0,153 < 2,10092 sehingga keputusan yang diambil adalah menolak hipotesis 6. Dengan demikian 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 8 

Hasil uji statistik F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2.882 6 .480 3.657 .015b 

Residual 2.364 18 .131   

Total 5.245 24    

a. Dependent Variable: LNY 

b. Predictors: (Constant), LNX6, LNX3, LNX5, LNX4, LNX1, LNX2 

Hipotesis 7 adalah diduga kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage, 

profitabilitas, ukuran dewan komisaris, pertumbuhan perusahaan berpengaruh simultan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. Untuk melihat hasil pengujian tersebut dapat 

dilihat dari output SPSS pada tabel 8. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai signifikan < 

0,05 maka hipotesis 7 diterima sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis 7 ditolak 

dan apabila Fhitung > Ftabel maka hipotesis 7 diterima sebaliknya jika nilai Fhitung < Ftabel maka 

hipotesis 7 ditolak. Nilai Ftabel diperoleh dengan ketentuan N1 (7-1=6) N2 (25-7=18) dan di 

ketemukan nilai Ftabel 2,66. Dari hasil perhitungan menunjukkan nilai sig < dari 0,05 yakni 0,015 

dan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yakni 3.657 > 2,66. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variabel independen yakni kepemilikan institusional, kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, 

ukuran dewan komisaris, pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependen yakni pengungkapan corporate social responsibility. Maka hipotesis 7 

diterima, ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 



PEMBAHASAN  

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility, hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan (Yuliani,2014). Hal ini mencerminkan kepemilikan 

institusional di Indonesia belum mempertimbangkan tanggung jawab sosial sebagai salah satu 

kriteria dalam melakukan investasi sehingga para investor institusi ini cenderung tidak menekan 

perusahaan untuk mengungkapkan CSR secara detail dalam laporan tahunan perusahaan. 

Kepemilikan institusional ini dominan dimiliki oleh badan dan tidak memiliki 

wewenang untuk menyusun laporan keuangan. Yang berhak menyusun laporan keuangan dan 

yang mengetahui informasi-informasi adalah manajemen. Besar kecilnya kepemilikan 

institusional tidak terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga pihak institusi 

itu tidak mengetahui bagaimana cara manajemen menyusun laporan keuangan. Pihak yang 

berkepentingan untuk mengungkapkan CSR dari manajemen perusahaan bukan dari institusi itu 

sendiri. 

Dengan demikian, besar kecilnya tingkat kepemilikan saham oleh institusi belum tentu 

mengungkapkan tanggung jawab sosial, karna yang mengungkapkan CSR ini adalah pihak 

manajemen. Hal ini disebabkan karena selama ini investor institusional hanya bertujuan untuk 

memaksimalkan dana yang ada untuk operasionalnya tanpa memperdulikan tanggung jawab 

sosial perusahaan pada masyarakat lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian ini menolak hipotesis satu. 

Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak 

berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility, hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Yuliani,2014) dan tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Rustiarini, 2014) dimana kepemilikan asing berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Besar kecilnya tingkat kepemilikan asing belum tentu mendorong CSR untuk 

mengungkapkan lebih banyak item-item yang ada tersebut, karna pihak manajemen itu 

memperhitungkan semua biaya yang akan dikeluarkannya. Jika terlalu besar pengeluaran yang 

dilakukan tersebut akan mengakibatkan dana yang ada semakin berkurang. 

Dengan demikian, kepemilikan asing yang besar, tidak menjamin memberikan 

pengungkapan informasinya lebih luas. Karena pengungkapan CSR dalam laporan tahunan 

masih secara sukarela dan sekedar untuk pemenuhan informasi bahwa perusahaan telah 

melakukan CSR (Yuliani,2014). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini 

menolak hipotesis dua. 

Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, hasil hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel 

leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil ini 



sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Subiantoro, 2015), (Wardani, 2013) dan tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2014). Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya 

tingkat leverage perusahaan tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

Tingkat leverage adalah untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajibannya kepada kreditor. Tingkat leverage mencerminkan ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, tingkat leverage 

juga menggambarkan resiko keuangan perusahaan. 

Dengan tingkat leverage perusahaan yang rendah, hal ini disebabkan karena selama ini 

perusahaan hanya bertujuan untuk memperhatikan informasi kreditor dari pada tanggung jawab 

sosial, karna melakukan tanggug jawab sosial akan melakukan pengeluaran. Lebih 

mengutamakan kepada pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dari pada 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu dengan hasil pengujian ini 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ditolak.  

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Subiantoro, 2015) dan tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Wardani, 2014).  

Hal ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas perusahaan tidak akan 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan, 

kemungkinan laba yang dimiliki perusahaan diprioritaskan untuk kepentingan operasional, 

sehingga pemanfaatan untuk aktivitas sosial lebih sedikit. Oleh karena itu, dapat dinyatakan 

bahwa hipotesis keempat ditolak. 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, hasil hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Subiantoro, 2015), (Wardani, 2013). 

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang 

cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan CSR. Sehingga perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan CSR. 

Oleh karena itu dengan hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa hipotesis kelima diterima. 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility  

Berdasarkan hasil uji statistik, hasil hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel 

pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2014).  



Jika perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi akan terjadi peniruan strategi yang 

akan mengakibatkan kerugian perusahaan. Pertumbuhan yang rendah tentu mengurangi 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan yang 

rendah tersebut mengakibatkan kinerja tersebut menurun, sehingga pendapatan di setiap periode 

tersebut juga menurun dan pengungkapan tanggung jawab sosial akan menurun juga. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menolak hipotesis keenam. 

Kesimpulan dan Saran 

Dari analisis data, pegujian hipotesis dan pembahasan yang sudah diuraikan dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility.  

2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

3. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa leverage  tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

4. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

5. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

6. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility.  

7. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris dan 

pertumbuhan perusahaan berpengaruh dan simultan (bersamaan) terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility.  

Saran 

Dari kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat 

diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :  

1. Disarankan untuk melakukan penelitian selanjutnya menggunakan periode yang lebih 

lama.  

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah  variabel dari struktur kepemilikan 

saham yaitu kepemilikan manejerial dan kepemilikan pemerintah. Dan karakteristik 

perusahaan misalkan tipe industri ataupun dari kinerja keuangan lainnya yang 

diharapkan dapat memprediksi pengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility.  



3. Dalam penelitian selanjutnya disarankan juga dapat menambah atau mengganti objek 

penelitian selain perusahaan manufaktur. Sehingga pengungkapan tanggung jawab 

sosial dapat digunakan tidak hanya pada industri sektor manufaktur saja. 
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