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SARI 

 

Fatma, Auliyana Adita. 2016. “Faktor-Faktor yang Menpengaruhi Luas 

Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan Go Public Peserta PROPER”. 

Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: Drs. Heri Yanto, MBA, PhD. 

 

Kata Kunci : Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan,  

Kepemilikan  Manajerial, Efektivitas Pengawasan, Biaya 

Sosial, dan Kinerja Lingkungan 

 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut perusahaan 

untuk tidak sekedar berorientasi pada laba yang akan dihasilkan. Perkembangan 

tersebut merubah cara pandang perusahaan untuk lebih berorientasi pada 

pemangku kepentingan. Melaksanakan tanggung jawab sosial dan melaporkannya 

merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat mengikuti perkembangan 

bisnis dan ikut serta pada kompetisi bisnis agar perusahaan tetap going concern 

dan dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholdernya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, 

efektivitas pengawasan, dan biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan dengan kinerja lingkungan diposisikan sebagai variabel 

intervening. 

Populasi penelitian, yaitu perusahaan go public yang ikut serta pada 

program PROPER tahun 2011-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling dan diperoleh sebanyak 165 sampel. Metode yang 

digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis jalur dengan menggunakan 

software AMOS versi 21.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemilikan manajerial dan 

efektivitas pengawasan tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan sedangkan 

biaya sosial dapat berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Kepemilikan 

manajerial, biaya sosial, dan kinerja lingkungan secara signifikan mampu 

mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja lingkungan tidak bisa memperkuat 

pengaruh biaya sosial terhadap pengungkapan sosial lingkungan secara signifikan.  

Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan 

untuk ikut serta pada program PROPER. Hal ini karena keikutsertaan pada 

program ini masih bersifat sukarela sehingga masih terdapat kasus pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan. 

  



 

ix 

ABSTRACT 

 

 

Fatma, Auliyana Adita. 2016. “Determinants of Corporate Social and 

Environmental Disclosure on Go Public Company as Participant of PROPER”. 

Undergraduate Thesis. Accounting Department. Faculty of Economics. State 

University of Semarang. Advisor: Drs. Heri Yanto, MBA, PhD. 

 

Keywords : Corporate Social and Environmental Disclosure, Management 

Ownership, Effectiveness Monitoring, Social Cost, and 

Environmental Performance. 

 

The development of the business, that grows rapidly requires companies 

doesn‟t focus on earnings. These developments change the way companies to be 

more oriented to the stakeholders. Implementing and reporting social 

responsibility is a company's strategy to be able to follow the development of the 

business and participate in business competitions in order to keep the company 

going concern and be accepted by society. Corporate social and environmental 

disclosure is a responsibility of company to their stakeholders. The purpose of this 

research is to examining the influance of managerial ownership, effective 

monitoring, and social cost toward corporate social and environmental disclosure 

with environmental performance as a intervening variabel.  

Populations of this research is go public company as participant of 

PROPER from 2011-2014. This research uses purposive sampling method and 

total 165 companies were chosen as samples. Hypotheses in this research were 

examined using path analysis with software AMOS version 21.  

The results show that managerial ownership and effective monitoring 

haven‟t influences on environmental performance but social cost has significant 

effect on environmental performance. Managerial ownership, social cost, and 

envitonmental performance have significant effect on corporate social and 

environmental disclosure. This research also found that environmental 

performance hasn‟t strengthen effect of social cost on corporate social and 

environmental disclosure significanly. 

Government should make regulations that require companies to participate 

in goverment‟s program, which known as PROPER. This is because of 

participants in this program is voluntary. So, there are many cases of 

environmental pollution caused by the activities of the company. 
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BAB I  

PENDAHULIAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menuntut perusahaan 

untuk tidak sekedar berorientasi pada laba yang akan dihasilkan. Saat ini 

perusahaan juga dituntut untuk dapat memperhatikan lingkungan sosial, sebagai 

bentuk tanggung jawab perusahaan atas kegiatan usahanya. Kegiatan operasional 

perusahaan dalam menjalankan usahanya memberikan dampak terhadap 

lingkungan sekitarnya baik dampak positif ataupun dampak negatif. Adanya hal 

tersebut, memunculkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan beberapa 

dekade terakhir konsep ini telah menarik banyak perhatian (Uwuigbe 2011).  Joshi 

dan Gao (2009:27) juga menyebutkan bahwa beberapa dekade terakhir, tanggung 

jawab sosial dan lingkungan perusahaan telah berkembang sebagai kepentingan 

sosial perusahaan yang semakin dikenal dan pentingnya perlindungan terhadap 

lingkungan juga semakin diterima secara global. 

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (Corporate Social 

Resonsibility/CSR) dipandang sebagai bentuk kontribusi perusahaan kepada 

masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menjamin kelangsungan perusahaan 

(„Amal 2011). Meningkatnya kesadaran tentang aktivitas sosial dan lingkungan 

telah memberikan tekanan lebih pada perusahaan untuk mengkomunikasikan 

informasi mengenai kegiatan tersebut dan menanggapi beberapa permintaan yang 

diingikan oleh para pemangku kepentingan (Khlif 2015). 
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Perusahaan tidak dapat mengabaikan kebutuhan stakeholders dalam 

menjalankan usahanya. Seiring perkembangan dunia bisnis, stakeholders  tidak 

hanya menilai perusahaan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga 

melalui aktivitas sosial dan lingkungan yang dilakukan. Grey et al. (1995) 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan diposisikan sebagai 

pelaporan sosial dan lingkungan atas inti pemeriksaan peranan informasi dalam 

dialog antara organisasi dan masyarakat. Agar reputasi atau citra perusahaan tetap 

dianggap baik oleh para stakeholder, maka perlu adanya pengungkapan atas 

aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan kepedulian 

terhadap lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas 

kegiatan usahanya.  

Pada hakikatnya perusahaan dan masyarakat adalah satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan. Masyarakat sebagai salah satu lingkungan eksternal 

perusahaan dan juga stakeholder turut memberikan kontribusi terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan. Kaidah teori stakeholder, yaitu keberadaan 

perusahaan tidak dapat dilepaskan dari adanya stakeholder (Hadi 2011). 

Perusahaan bisa ada dalam suatu masyarakat karena adanya dukungan dari 

stakeholder itu sendiri. Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi 

perusahaan memerlukan dukungan stakeholders, sehingga aktivitas perusahaan 

juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholders (Djuitaningsih dan Erista 

2011). Terciptanya kondisi yang bersinergi antar keduanya dapat membuat 

perubahan perusahaan ke arah yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. 
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Pelaksanaan kegiatan sosial dan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Susanti dan 

Riharjo (2013) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang turut serta merasakan 

dampak atas aktivitas operasional perusahaan. The World Business Council for 

Sustainable Development/WBCSD (2000:8) menyebutkan Corporate Soscial 

Responsibility (CSR) sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan 

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan  dengan cara yang bermanfaat 

baik bagi bisnis sendiri maupun untuk membangunan.  

Hadi (2011) menyatakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah 

menarik perhatian dunia bisnis dan berhasil merubah cara pandang perusahaan 

yang semula berfokus pada shareholder menjadi stakeholder. Labih lanjut, Hadi 

(2011) menyebutkan bahwa pergeseran paradigma pertanggungjawaban 

perusahaan dari shareholder orientation ke stakeholder orientation muncul akibat 

dampak negatif industrialisasi yang semakin meluas, sehingga 

pertanggungjawaban perusahaan yang semula hanya diukur dari skala ekonomi 

menjadi pertanggungjawaban yang memeperhitungkan faktor sosial yang 

selanjutnya disebut tanggung jawab sosial.  

Terdapat beberapa literatur yang berfokus pada tingkat pengungkapan 

sosial dan lingkungan perusahaan, namun sebagian besar penelitian dilakukan 

pada negara-negara maju dan masih kurangnya studi yang dilakukan di negara 
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yang berkembang (Djajadikerta dan Trireksani 2012:22). Di Indonesia, kesadaran 

perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kegiatan usahanya masih dinilai rendah. Hal ini 

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, 

yaitu Rawi dan Muchlis di tahun 2005-2007 yang melakukan penelitian pada 

perusahaan manufaktur menunjukan bahwa indeks pengungkapan hanya sebesar 

19,5%. Penelitian Nurkhin di tahun 2007 pada perusahaan yang terdaftar pada 

BEI menunjukan pengungkapan CSR secara keseluruhan hanya sebesar 24%. 

Penelitian Djajadikerta dan Trireksani di tahun 2008 dengan sampel perusahaan 

yang tergolong sensitif dan non sensitif pada BEI menunjukan bahwa indeks 

pengungkapan CSED hanya 15%. Penelitian Sari di tahun 2008 – 2010 pada 

perusahaan manufaktur di BEI menunjukan indeks CSRD sebesar 21%. Penelitian 

Aniktia di tahun 2013 dengan sampel perusahaan yang ada di BEI menunjukan 

hanya 11,4% yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial melalui 

sustainability report. 

Stakeholder saat ini membutuhkan informasi terkait tanggung jawab sosial 

perusahaan karena dengan adanya informasi tersebut stakeholder dapat menilai 

baik atau tidak atas aktivitas operasional yang telah dijalankan perusahaan. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengungkapan terkait tanggung jawab sosial perusahaan 

yang telah dilaksanakan. Agusti (2010) menyatakan bahwa banyak  perusahaan  

semakin  menyadari  pentingnya  menerapkan  program  Corporate  Social 

Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya, survei global yang 

dilakukan oleh The Economist  Intelligence Unit  menunjukkan bahwa 85% 
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eksekutif  senior  dan investor  dari  berbagai organisasi  menjadikan  CSR  

sebagai  pertimbangan  utama  dalam pengambilan  keputusan. Pengungkapan 

sosial dan lingkungan perusahaan menurut Ghozali dan Chariri (2007) merupakan 

proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi 

berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap konsisi sosial 

masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan sosial perusahaan sebagai ketentuan 

dari informasi keuangan dan non keuangan yang berhubungan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan sosial dan fisiknya sebagaimana yang dinyatakan 

dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang terpisah (Ikbal: 2012).  

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di Indonesia telah 

mendapat perhatian yang cukup intensif oleh beberapa pihak seiring dengan 

meningkatnya trend pelaksanaan tanggung jawab sosial untuk mengimbangi 

kompetisi dalam dunia bisnis. Pemerintah Indonesia telah memberlakukan 

peraturan terkait tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu keputusan Menteri 

Badan Usaha Milik Negara No.Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan yang menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan 

menyisihkan laba bersih setelah pajak sebesar 1% sampai 3% sebagai sumber 

dana program tersebut. Tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 40 tentang 

Perseroan Terbatas, pemerintah mewajibkan perseroan yang bidang usahanya 

berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan. Pada tahun 2012 pemerintah menindak lanjuti undang-undang 

tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, di pasal 2 
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menyatakan setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dan pada pasal 6 menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan 

dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Terkait dengan pelaporan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan, Badan Pengawas Pasar Modal 

dan Lembaga Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor VIII G2 yaitu Kep-

38/PM/1996 yang telah diperbarui Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian 

Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut, 

Bapepam telah mengatur, perihal tema terkait aktivitas tanggung jawab sosial dan 

lingkungan, kebijakan, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk aktivitas tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang harus dimuat dalam laporan tahunan. 

Peraturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci standarisasi pelaporan 

untuk menentukan kriteria atau item apa saja yang harus diungkapkan oleh 

perusahaan, sehingga mengakibatkan sampai saat ini pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan masih bersifat variatif dan berdasarkan pada aktivitas sosial 

yang telah dilakukan perusahaan (Tunggal 2014). Meskipun pemerintah sudah 

mengeluarkan peraturan tantang tanggung jawab sosial perusahaan dan 

mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan pada laporan tahunan yang dipublikasikan, namun masih terdapat 

beberapa perusahaan yang memberikan dampak negatif berupa pencemaran 

lingkungan yang diakibatkan dari operasi perusahaan. Masalah lingkungan telah 

menjadi headlines utama, seperti pebincangan tentang dampak  negatif yang 

mengakibatkan stabilitas dari ekosistem (Uwuigbe 2011). 
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Sepanjang tahun 2012, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 

mencatat konflik berbasis sumber daya alam telah mencapai 613 konflik yang 

tersebar di 29 provinsi. Organisasi pemantau masalah lingkungan itu juga 

mengadvokasi 149 kasus yang didominasi oleh kasus perkebunan sebanyak 51 

kasus dan pertambangan sebanyak 31 kasus, disusul dengan sektor kehutanan 

sebanyak 33 kasus dengan 36 korporasi tersebut diantaranya terdiri dari BUMN 

dan swasta (Tunggal 2014). Berdasarkan berita yang dimuat pada laman 

daerah.sindonews.com, tahun 2013 masyarakat Desa Bontotallasa, Kecamatan 

Simbang mengeluhkan limbah Perusahaan Ciomas Adisatwa naungan PT Japfa. 

Masyarakat mengeluhkan bahwa pembuangan akhir limbah langsung ke sungai 

dan mencemari lingkungan, warga juga menuturkan bahwa pencemaran udara 

juga sudah sangat meresahkan. Dari sumber yang sama di tahun 2014, warga yang 

tinggal di kawasan Atas Dapur dan Karang Tinah, Kelurahan Tanjung Enim, 

Kecamatan Lawang Kidul, Sumsel mengeluhkan banyaknya debu yang timbul 

akibat aktivitas PT Bukit Asam yang dilakukan di kawasan tersebut, yaitu 

mendatarkan lokasi bekas kuburan atau pemakaman yang saat ini sudah 

direlokasi.  Warga yang tinggal di kawasan tersebut rencananya akan direlokasi 

oleh pihak PT BA. Namun pihak PT BA belum juga mau merelokasikan warga 

sesuai dengan janji sebelumnya. Akibatnya, warga mulai khawatir banyaknya 

debu yang terhisap akan berdampak kepada kesehatan terutama anak-anak dan 

balita. Di tahun 2015, warga Karawang melakukan protes terkait limbah cair 

pabrik kertas milik PT Sinar Mas yang dibuang begitu saja sehingga 
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mengakibatkan air sungai Cibeet mengeluarkan aroma busuk dan diduga 

mengandung limbah beracun (nasional.tempo.co). 

Trend tanggung jawab sosial perusahaan membuat perusahaan semakin 

menyadari arti penting mengenai hal tersebut, sehingga sampai saat ini sebagian 

besar perusahaan telah memahami pentingnya pengungkapan sosial dan 

lingkungan atau corporate social and environmental disclosure. Tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan tulang punggung keberlanjutan jangka panjang 

perusahaan menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(2000:12). Perusahaan perlu memperhatikan lingkungan sosialnya agar 

perusahaan tetap going concern. Saat ini perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

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

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, 

tapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu juga 

memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008 dalam Susanti &  

Riharjo, 2013). 

Pemerintah melalui Kemeterian Lingkungan Hidup membuat program 

pemeringkatan perusahaan terkait kinerja lingkungannya, program ini dikenal 

sebagai program PROPER. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

(PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup 

untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup 

melalui instrumen informasi. Program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan 

yang diarahkan untuk mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-

undangan melalui insentif dan mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja 



9 

 

 

lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (www.menlh.go.id). Akan 

tetapi, perusahaan masih secara sukarela mengikuti program PROPER karena 

keikutsertaan perusahaan untuk mengikuti program ini tidak diwajibkan secara 

peraturan. Bram (2014) menyatakan bahwa sukarela Proper dalam konteks, 

terlihat dari proses penetapan peserta. 

Beragam penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan telah banyak diteliti. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu good corporate governance 

yang meliputi ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran 

dewan direksi, jumlah rapat yang dilakukan oleh jajaran komisaris ataupun jajaran 

direksi; struktur kepemilikan yang meliputi kepemilikan asing, kepemilikan 

publik, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional; karakteristik 

perusahaan seperti ukuran perusahaan, tipe industri, umur perusahaan, 

profitabilitas, leverage; kinerja lingkungan; media exposure; ataupun biaya yang 

telah dikeluarkan. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan, peneliti memilih empat variabel, yaitu 

kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan yang diproksikan dengan 

proporsi komisaris independen, biaya sosial, dan kinerja lingkungan untuk 

dijadikan variabel penelitian karena variasi hasil penelitian terhadap variabel yang 

dipilih.  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen (Nurrahman dan Sudarno 2013), sehingga pihak manajemen juga 

merasa sebagai pemilik perusahaan tersebut. Rawi dan Muchlisin (2010) 

http://www.menlh.go.id/
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menyebutkan bahwa kekayaan pribadi manajemen yang terkait dengan nilai 

perusahan diharapkan akan membuat manajemen untuk bertindak demi 

meningkatkan nilai perusahaan dengan sendirinya. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitiannya di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2005-2007. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh „Amal (2011) dan Ainullia (2013). Namun 

Nurrahman dan Sudarno (2013) dalam penelitiannya pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2007-2011 menunjukan hasil bahwa kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2009), 

Susanti dan Riharjo (2013) yang menunjukan tidak adanya pengaruh antara 

kepemilikan manajerial dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

karena hasil pengujian menunjukan bahwa hubungan antara dua variabel memiliki 

nilai signifikansi lebih besar dar 0,05. 

Komisaris independen yang terdapat pada perusahaan dianggap dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.  

Penelitian Yesika (2013) menyebutkan bahwa perusahaaan yang memiliki 

proporsi komisaris independen lebih besar cenderung lebih sensitif terhadap 

tanggung jawab sosialnya dan akan memiliki peringkat kinerja yang lebih baik. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitiannya yang menunjukan peroporsi 

komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja lingkungan. 
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Namun, penelitian Yusnita (2010) menunjukan hasil bahwa proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan. 

Tunggal (2014) menyebutkan, di Indonesia cara pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan menggunakan kelompok biaya yang berbeda-beda. 

Kelompok biaya tersebut meliputi biaya pengelolaan lingkungan, biaya 

kesejahteraan pegawai, biaya untuk masyarakat sekitar perusahaan dan biaya 

pemantauan produk (Sueb, 2001 dalam Pujiasih, 2013). Hadi (2011) menguji 

pengaruh biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan terhadap peningkatan kinerja 

sosial menunjukkan bahwa hipotesis tersebut dapat diterima. Begitu pula 

pengujian antara biaya sosial dengan pengungkapan sosial perusahaan juga 

menunjukan hasil sama, bahwa ada pengaruh biaya sosial terhadap pengungkapan 

sosial perusahaan.  

Jika diamati lebih lanjut, selain hasil penelitian yang variatif, hubungan 

antara variabel independen dan dependen masih menunjukan pengaruh yang 

lemah. Penelitian „Amal (2011) menunjukan bahwa pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap pengungkapan sosial perusahaan yang dapat dilihat dari nilai 

koefisien sebesar 0,073. Begitu pula penelitian Susanti dan Riharjo (2013) 

menunjukkan bahwa pengaruh kedua variabel tersebut hanya sebesar 0,048. 

Penelitian Putri (2013) dan Pratama & Rahardja (2013) menunjukan pengaruh 

proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan sebesar -0,175 dan 

0,096. Penelitian Tunggal (2014) menunjukan pengaruh biaya lingkungan 

terhadap pengungkapan perusahaan hanya sebesar -0,015. Oleh karena itu, 

peneliti menghadirkan variabel intervening, yaitu kinerja lingkungan yang 
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diharapkan dapat memperkuat hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependen dalam model penelitian ini. 

Kinerja lingkungan merupakan salah satu aspek perlu untuk diungkapkan 

karena pengungkapan yang dilakukan perusahaan tidak terlepas dari adanya 

kinerja. Perusahaan seharusnya menyajikan laporan yang menunjukkan kontribusi 

perusahaan terhadap lingkungan sosialnya secara objektif dan transparan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Raharja (2013) menunjukan hasil 

bahwa kinerja lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan. Perusahaan yang menerapkan kinerja lingkungan dapat 

dipastikan akan melakukan pengungkapan lingkungan, semakin luas 

pengungkapan akibat dari peran kinerja perusahaan yang besar (Pratama dan 

Raharja 2013:5). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Rakhiemah & Agustia (2009) dan Tunggal (2014).  

Adanya hasil penelitian sebelumnya yang sangat variatif tersebut, 

menunjukkan adanya reseach gap dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu, 

penelitian tentang kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan yang 

diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, biaya sosial, kinerja 

lingkungan, dan pengungkapan sosial dan lingkungan menarik untuk diteliti 

kembali. Maka, penelitian ini mencoba untuk mengkaji kembali pengaruh 

kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, dan biaya sosial terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan dengan menggunakan tambahan 

variabel intervening, yaitu kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan uraian 

latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah “Faktor-Faktor yang 
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Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan Go 

Public Peserta PROPER”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan variabel intervening, yaitu kinerja 

lingkungan yang diprediksi dapat memperkuat hubungan antara variabel 

indepanden dengan variabel dependen karena hasil penelitian sebelumnya yang 

masih variatif. Selain itu, peneliti menggunakan item pengungkapan yang 

mengacu pada peraturan yang telah disesuaikan dengan perusahaan di Indonesia 

yang berjumlah 78 item pengungkapan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan (Ramadhan 2014). Menurut PP Nomor 47 Tahun 2012 di pasal 

6 menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat 

dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 

Sampai saat ini, pemerintah belum mengeluarkan standarisasi terkait 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan di dalam laporan tahunan. 

Akibatnya, luasnya pengungkapan sosial dan lingkungan yang diungkapkan 

perusahaan masih bervariasi. Keanekaragaman terhadap luas pengungkapan sosial 

dan lingkungan perusahaan tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Dalam penelitian ini, peneliti memprediksi adanya 

kepemilikan manajerial, efektifitas pengawasan, biaya sosial, dan kinerja 

lingkungan dapat mempengaruhi pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, dan 

biaya sosial terhadap kinerja lingkungan perusahaan? 

2. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, biaya sosial, dan kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan? 

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, dan 

biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan 

melalui kinerja lingkungan sebagai variabel intervening ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang: 

1. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, 

dan biaya sosial terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 

2. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial, biaya sosial, dan kinerja 

lingkungan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

3. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, 

dan biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan  perusahaan 

melalui kinerja lingkungan sebagai variabel intervening. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya di bidang akuntansi yang tertarik untuk meneliti kembali 
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atau menyempurnakan penelitian tentang pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan dan sebagai bahan pembanding untuk penelitian – penelitian  

selanjutnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat ikut berkontribusi 

terhadap pengembangan teori dibidang akuntansi khususnya yang berkaitan 

dengan perilaku organisasi di dalam melakukan pengungkapan sosial dan 

lingkungan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi pihak manajemen perusahaan bahwa perlu adanya tranparansi atas kegiatan 

perusahaan, salah satunya dengan melakukan pengungkapan terhadap kegiatan 

perusahaan yang terkait dengan lingkungan sosialnya dan juga dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan pengambilan 

keputusan mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan didalam 

laporan tahunan yang dipublikasikan. 

2. Bagi Calon Investor 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi karena perusahaan 

yang telah melakukan pengungkapan terkait kegiatan sosial dan lingkungannya  

tentu memiliki sustainability yang terjamin dibandingkan perusahaan yang belum 

malakukan pengungkapan.  
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3. Bagi Pemerintah 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan baru terkait 

dengan pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan, tidak hanya untuk 

perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam, akan tetapi untuk semua 

sektor. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Teori Legitimasi 

Teori legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan, 

jika masyarakat dimana dia berada merasa bahwa organisasi beroperasi 

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh 

masyarakat (Yuliani 2003). Menurut Ghozali dan Chariri (2007), teori legitimasi 

dilandasi oleh “kontrak sosial” yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 

dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Adanya 

kontrak yang terbentuk antara perusahaan dan masyarakat menjadi suatu ikatan 

yang dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan masyarakat sekitar. 

Shocker dan Sethi (1974) dalam Ghozali dan Chariri (2007:412) memberikan 

penjelasan tentang konsep kontrak sosial sebagai berikut: 

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat 

melalui kontrak sosial baik eksplisit maupun implisit dimana kelangsungan 

hidup dan pertumbuhanya didasarkan pada: 

1. hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat 

luas.  

2. distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai 

dengan power yang dimiliki. 

 

Kontrak sosial dapat menjadi hal yang merugikan dan dapat mengancam 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri, apabila dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya perusahaan hanya mementingkan keuntungan ekonomi perusahaan 

dan tidak memerhatikan nilai sosial yang terdapat di masyarakat serta tak acuh 

terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan 
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sekitarnya. Hal ini dikenal dengan legitimasi gap. Menurut Dowling dan Pfeffer 

(1975) dalam Ghozali dan Chariri (2007:413) perbedaan antara nilai-nilai 

perusahaan dan nilai-nilai sosial masyarakat sering dinamakan “legitimasi gap” 

dan dapat memperngaruhi kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan 

usahaanya.  

Legitimasi adalah persepsi umum atau asumsi bahwa tindakan entitas yang 

diinginkan, tepat, atau sesuai dalam beberapa sistem konstruksi sosial dari norma-

norma, nilai-nilai, keyakinan, dan definisi (Suchman 1995:574 dalam Joshi dan 

Gao 2009). Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan 

masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari 

perusahaan (O‟Donovan: 2002 dalam Hadi :2011). Hubungan yang terjalin 

diantara keduanya menunjukan suatu keterikatan. Selain adanya keterikatan 

hubungan, perusahaan dan masyarakat perlu membangun hubungan yang selaras. 

Hubungan yang selaras ini merupakan usaha perusahaan dalam memenuhi 

kontrak sosial yang terjalin dengan masyarakat. Dimana, dengan terciptanya 

keselarasan hubungan dapat menghindarkan perusahaan dari protes atau klaim 

yang diajukan masyarakat kepada perusahaan karena adanya ketidaksesuaian 

antara kegiatan perusahaan dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. 

Menurut Hadi (2011) perusahaan perlu melakukan operasial usaha dengan 

menjaga keseimbangan lingkungan pisik maupun psikis serta keseimbangan 

harapan antara perusahaan sebagai pihak economics rational dengan lingkungan 

dan masyarakat. 
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Legitimacy theory menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kontrak 

dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai 

justice, danbagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan 

untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Djuitaningsih dan Erista 2011). 

Sehingga, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menurut teori legitimasi 

dapat digambarkan bahwa suatu perusahaan dapat diterima di masyarakat apabila 

perusahaan tersebut tidak melanggar sesuatu yang dapat merugikan masyarakat. 

Perusahaan perlu mengevaluasi nilai sosialnya dan menyesuaikannya dengan 

nilai-nilai yangada di masyarakat (O'Donovan 2001 dalam Ghozali dan Chariri 

2007).  

Nurkhin (2009) menyatakan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dilakukan untuk mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari 

masyarakat. Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan adalah cara 

perusahaan untuk mengelola legitimasinya (Joshi dan Gao 2009:30). O'Donovan 

(2002) dalam Hadi (2011) menyebutkan bahwa pengurangan kesenjangan 

legitimasi dapat dilakukan dengan cara memperluas pengungkapan termasuk 

pengungkapan sosial sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan operasi 

perusahaan, atas berbagai dampak yang ditimbulkan. Pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat digunakan 

untuk mengkomunikasikan kepada stakeholders dan disarankan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan jalan masuk dimana 

beberapa organisasi menggunakannya untuk memperoleh keuntungan atau 

memperbaiki legitimasi (Nurkhin, 2009) karena legitimasi yang rendah akan 
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mendatangkan masalah bagi perusahaan yang akhirnya dapat mengarah pada 

perampasan hak untuk beroperasi (Joshi dan Gao 2009:30). 

Berdasarkan uraian tersebut, teori legitimasi adalah salah satu teori yang 

dapat mendasari pengungkapan aktivitas sosial dan lingkungan perusahaan. 

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan adalah salah satu cara yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjukkan kepada para stakeholder 

bahwa perusahaan telah berusaha menjalankan kegiatan usahanya dan juga 

memperhatikan lingkungan sosialnya. Sayekti dan Wondabio (2007)  dalam 

Djuitaningsih dan Erista (2011) berpendapat bahwa pengungkapan CSR dalam 

laporan keuangan diharapkan mampu membantu perusahaan untuk memperoleh 

legitimasi sosial dan memaksimalkan keuangannya dalam jangka panjang, serta 

terjadi keseimbangan antara sistem nilai perusahaan dengan nilai masyarakatm, 

karena apabila terjadi ketidakseimbangan maka perusahaan akan kehilangan 

legitimasinya dan akan mengancam keberlangsungan perusahaan tersebut.  

2.2. Teori Stakeholder  

Kaidah teori stakeholder menjelaskan bahwa keberadaan perusahaan tidak 

dapat dilepaskan dari stakeholder (Hadi 2011). Stakeholder theory mengatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghazali dan 

chariri, 2007). Keberhasilan perusahaan juga tergantung dari kesuksesan pihak 

manajemen dalam menjalin hubungan dengan stakeholder. Stakeholder 

perusahaan, yaitu terdiri atas pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, 

karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Teori stakeholders mengasumsikan 
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bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan stakeholders, sehingga 

aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholders 

(Djuitaningsih dan Erista 2011). Teori Stakeholder, secara eksplisit dalam dunia 

borjuis dilihat dari perspektif manajemen perusahaan yang berfokus terhadap 

strategi perusahaan untuk dapat melanjutkan kesuksesan perusahaan (Grey, et al. 

1995:53). Ketersediaan informasi terkait aktivitas perusahaan merupakan cara 

manajemen perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi para 

stakeholder tersebut dan tentu saja hal ini dapat mempengaruhi keberlangsungan 

hidup perusahaan. 

Grey, et al. (1994: 53) dalam Ghozali & Chariri (2007: 409) mengatakan 

bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder 

dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 

mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, makin besar usaha 

yang harus dilakukan perusahaan untuk beradaptasi. Informasi terkait 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan merupakan cara perusahaan 

untuk membangun hubungan dengan para  stakeholdernya. Grey, et al. (1995:53), 

Ghozali & Chariri (2007: 409), Joshi dan Gao (2009:31) Pengungkapan sosial 

dianggap sebagai bagian dari dialog antar perusahaan dengan stakeholdernya. 

Salama, et al. (2010:684) menyatakan aktivitas pertanggungjawaban sosial 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan para stakeholder, 

pemasok, kreditor, dan oleh stakeholder lainnya.  

Teori stakeholder merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengungkapan sosial perusahaan. Salama, et al. (2010:684) 
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menyebutkan, terdapat 2 pandangan atas aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan. Pertama, dapat membangun nilai positif dikalangan pemangku 

kepentingan dan dukungan keuntungan serta kepercayaan dari beragam kelompok 

stakeholder. Kedua, adanya dampak positif terhadap reputasi perusahaan dan 

membawa keuntungan ekonomi dari pandangan strategis. Sehingga, 

pengungkapan perusahaan terkait kegiatan sosial dan lingkungannya merupakan 

salah satu usaha manajemen perusahaan untuk menjalin hubungan baik kepada 

para stakeholder karena dalam hal ini, perusahaan telah menyediakan salah satu 

dari beberapa informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh para stakeholder terkait 

aktivitas perusahaan. 

2.3. Teori Keagenan 

Teori keagenan didefinisikan sebagai hubungan antara agen, yaitu 

manajemen perusahaan dengan principal, yaitu pemilik usaha (Putri 2013). Teori 

keagenan menjelaskan adanya kontrak antara agent (manajemen) dan  principal 

(pemegang saham) yang mana agen menerima mandat untuk mengelola 

perusahaan dari principal (Jensen & Mekling, 1976 dalam Yesika dan Chariri 

2013). Dalam pelimpahan wewenang tersebut dapat memunculkan masalah 

agensi, yaitu agen mungkin akan bertindak tidak sesuai dengan kepentingan 

prinsipal, sebab manajer mungkin saja bertindak untuk memaksimalisasi 

kepentingannya sendiri (Susanti dan Riharjo 2013:155). Oleh karena itu, 

perusahaan perlu malakukan strategi dan pengawasan untuk menjamin tindakan 

manajemen dalam mengelola perusahaan sesuai dengan harapan principal. Dewan 

komisaris memiliki prinsip bahwa dewan komisaris bertanggung jawab 
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mengawasi tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika 

dipandang perlu (Emirzon 2012).  

Menurut Sembiring (2005) berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris 

dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung 

jawab untuk memonitor tindakan manejemen puncak. Menurut Rifa‟i (2009), 

komisaris independen sangat dibutuhkan agar tata kelola perusahaan lebih baik 

sehingga kemungkinan perusahaan melakukan kecurangan lebih sedikit. Selain 

itu, keberadaan dewan komisaris yang independen diharapkan dapat mewakili 

kepentingan pemegang saham minoritas (Susanti dan Riharjo 2013:155). 

Penelitian yang dilakukan Sembiring (2005) mendukung teori agensi 

sesuai dengan pendapat Coller dan Gregory (1999) yang menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

2.4. Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan 

Ghozali dan Chariri (2007), salah satu aspek yang diungkapkan sukarela 

dalam pelaporan keuangan adalah informasi tentang aspek sosial dan lingkungan 

berkaitan dengan kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan. Kegiatan bisnis 

yang lakukan perusahaan pasti memiliki danpak sosial dan lingkungan. Secara 

konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. 

Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi 

yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan 

(Suwardjono 2005, Ikbal 2012). 
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Definisi pengungkapan sosial dan lingkungan (Ghozali & Chariri 2007) 

merupakan proses yang diguakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan 

informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap 

kondisi sosial masyarakat dan lingkungan. Seiring dengan perkembangan dunia 

usaha, praktik pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan ikut berperan 

penting dalam membangun image perusahaan. Adanya pengungkapan yang 

transparan merupakan keinginan para stakeholder. 

Setyorini (2012:152) menyatakan bahwa pelaporan sosial dan lingkungan 

juga dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, hal itu juga dapat 

didefinisikan sebagai strategi pengelolaan lingkungan untuk menjalin hubungan 

dengan stakeholder sehingga perlu diungkapkan dengan melakukan pelaporan 

sosial dan lingkungan perusahaan atas aktivitas yang telah dilakukannya. 

Melaksanakan praktik pengungkapan sosial dan lingkungan dapat dijadikan 

sebagai investasi oleh perusahaan karena untuk memperoleh legitimasi dari 

masyarakat dalam jangka panjang. O‟Donovan, (2002) dalam Ghozali dan Chariri 

(2007) menyebutkan ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan 

dalam melakukan pengungkapan kegiatan sosial dan lingkunganya, yaitu:  

a. membangun keselaran nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial; 

b. menghindari tekanan dari kelompok tertertentu;  

c. meningkatkan image dan dan reputasi perusahaan;  

d. menunjukan prinsip-prinsip manajerial; 

e. menunjukan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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Ramadhan (2014) juga menyebutkan bahwa pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan adalah sebagai tanggung jawab perusahaan. Menurut 

Deegan (2002), Ghozali & Chariri (2007), ada berbagai alasan atau motivasi yang 

dimiliki oleh manajer untuk secara sukarela melakukan pengungkapan informasi 

sosial dan lingkungan, antar lain: 

1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-

undang. 

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi. 

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. 

4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. 

5. Untuk memenuhi harapan masyarakat. 

6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

7. Untuk memanage kelompok stakeholder yang power full. 

8. Untuk menarik daya investasi. 

9. Untuk mematuhi persyaratan industri atau code of conduct tertentu. 

10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. 

Adanya dorongan tersebut membuat perusahaan perlu untuk melakukan 

pengungkapan sosial dan lingkungan atas kegiatan yang telah dilakukannya. 

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan ikut berkontribusi atas 

kelangsungan hidup perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usahanya 

perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan. 

 Di Indonesia, regulasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan telah diatur dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah. Hal 

ini bertujuan untuk mewujudkan sustainability development. Tahun 2007, 

pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

Pasal 74 mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdiri dari 

4 ayat. Adapun isi dari undang-undang tersebut pada pasal 74 adalah sebagai 

berikut : 
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(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan.  

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan. 

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pada tahun 2012 pemerintah menindak lanjuti UU 40 tahun 2007 dengan 

mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan  Perseroan Terbatas. Pasal 2 menyatakan setiap Perseroan selaku 

subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perseroan yang 

dimaksud adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Lebih lanjut, pada pasal 6 

menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat 

dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. 

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa pengungkapan (disclosure) 

berarti tidak menutupi atau tidak  menyembunyikan. Lebih lanjut, Ghozali dan 

Chariri (2007:400) menyebutkan pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan 

proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi 



27 
 

 

 

berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial 

dan lingkungan. Pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor VIII G2 yaitu Kep-38/PM/1996, 

kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya Kep-134/BL/2006, dan peraturan 

terbaru, yaitu Kep-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten 

atau Perusahaan Publik. Bapepam telah mengatur, perihal tanggung jawab sosial 

perusahaan yang terdiri atas pembahasan mengenai kebijakan, jenis program, dan 

biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek: 

a. lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi  yang ramah 

lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, 

sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain; 

b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti 

kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, 

tingkat perpindahan (turnover) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, 

pelatihan, dan lain-lain; 

c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga 

kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan 

sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain;  

d. tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, 

informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan 

konsumen, dan lain-lain. 
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2.5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan menajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Susanti dan Riharjo (2013) menyebutkan 

kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki manajer dan direktur 

perusahaan. Ikbal (2012) menyebutkan peningkatan atas kepemilikan manajerial 

akan membuat kekayaan manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan 

kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi resiko 

kehilangan kekayaanya. Hal ini menjadikan pihak manajemen lebih giat dalam 

usahanya mengelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sesuai 

dengan harapan semua pihak.  

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana direktur atau manajer 

yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi perusahaan juga berstatus sebagai 

pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Aniktia (2015) menyatakan bahwa 

manajer sebagai pemilik sekaligus pengelola akan bertindak untuk investasinya 

dan juga untuk perusahaan. Ikbal (2012:31) menyebutkan keberadaan manajemen 

perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, yaitu mereka mewakili 

pemegang saham, mereka adalah tenaga – tenaga professional yang diangkat oleh 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan mereka duduk di 

jajaran manajemen perusahaan karena turut memiliki saham.  

Pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi 

keinginan para stakeholdernya, dengan adanya kepemilikan manajerial 

menjadikan manajemen juga bertanggung jawab atas pengambilan keputusan 

yang dibuatnya sendiri karena manajemen akan ikut merasakan secara langsung 
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dampak dari keputusan yang diambilnya. Susanti dan Riharjo (2013:157) 

menyebutkan bahwa adanya kepemilikan ini akan menyejajarkan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham, sebab dengan besarnya saham yang dimiliki,  

pihak manajemen diharapkan akan bertindak lebih hati-hati dalam mengambil 

keputusan. Jensen dan Meckling (1976: 86) dalam Ikbal (2012) dengan menambah 

jumlah kepemilikan manajerial, maka manjemen akan merasakan dampak 

langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi 

pemilik perusahaan. semakin besar kepemilikan manajerial akan semakin 

mendorong manajer perusahaan melakukan usaha lebih untuk memberikan 

keuntungan pada perusahaan (Aniktia 2015). 

2.6. Efektivitas Pengawasan 

KNKG (2006) dalam Pratama & Rahardja (2013) menyatakan bahwa, 

tugas dan tanggung jawab dewan komisaris adalah untuk melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa perusahaan 

telah melaksanakan praktik Good Corporate Governance (GCG). Dewan 

komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki 

peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dengan kata lain, keberhasilan suatu 

perusahaan juga dipengaruhi oleh adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

yang memiliki kewenangan tertinggi dalam sistem pengelolaan internal 

perusahaan. 

Pratama & Rahardja (2013) menyatakan dalam Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia tahun 2006, dewan komisaris dapat terdiri dari 

pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi atau yang sering disebut Komisaris 



30 
 

 

 

Independen. Maksud dari pihak yang tidak terafiliasi adalah pihak yang tidak 

mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham 

pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu 

sendiri. Sesuai dengan penerapan prinsip GCG dalam perusahaan, maka 

perusahaan memerlukan Komisaris Independen dalam susunan dewan komisaris. 

Ulya (2014) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki corporate 

governance yang baik, seperti yang  diatur dalam peraturan Bapepam wajib 

memiliki komisaris independen yang  jumlahnya secara proporsional sekurang – 

kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari  jumlah seluruh komisaris. 

Menurut Rifa‟i (2009), Komisaris Independen sangat dibutuhkan agar tata 

kelola perusahaan lebih baik sehingga kemungkinan perusahaan melakukan 

kecurangan lebih sedikit. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen 

diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh 

direksi. Hal ini karena komisaris independen tidak terpengaruh oleh manajemen, 

mereka cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang 

lebih luas kepada para stakeholder-nya (Pratama dan Rahardja 2013). Penelitian 

Sihombing dan Raharjo (2014) menyebutkan bahwa penelitian yang dilakukan 

Beasley (1996) menyimpulkan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi 

manajemen. 

2.7. Biaya Sosial 

Hadi (2010) menyatakan, biaya sosial merupakan biaya keberpihakan 

terhadap stakeholders berpotensi meningkatkan kinerja sosial perusahaan, yaitu 
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dengan semakin kecilnya klaim stakeholders  terhadap perusahaan. Biaya sosial 

adalah biaya yang berhubungan akuntansi sosial, meliputi biaya lingkungan, biaya 

karyawan, biaya produk, dan biaya komunitas. Adanya biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk komunitas melalui pelaksanaan kegiatan atau aktivitas 

sosial  mengindikasi tanggung jawab dan kepedulian sosial perusahaan terhadap 

komunitasnya (Yunita). Indah (2014) berpendapat bahwa biaya sosial sebagai 

perwujudan tanggung jawab sosial dan lingkungan, memiliki muatan strategis 

dalam peningkatan kinerja sosial, jika terkomunikasikan dengan tepat kepada 

stakeholders. Biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan atas dasar desakan dari 

masyarakat karena masyarakat menuntun perusahaan untuk melakukan tanggung 

jawab terhadap masyarakat melalui kepedulian terhadap masalah sosial (Hendarti 

2006:130) 

Watt dan Zimmerman (1978), Abbot dan Monsen (1979), Ulmann. C.A 

(1985)  dalam Hadi (2010) menyatakan bahwa biaya sosial (social cost) yang 

dikeluarkan perusahaan memiliki  kemanfaatan meningkatkan citra perusahaan 

dimata masyarakat, meningkatkan laba perusahaan dan dapat mengurangi 

munculnya negetive externalities. Para peneliti sebelumnya berpendapat bahwa 

biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan lebih mengarah kepada citra positif dari 

masyarakat terhadap perusahaan,karena perusahaan sudah memiliki kepedulian 

terhadap masyarakat (Hendarti 2006). 

Memed (2002) dalam Hadi (2010:7) menyatakan bahwa tanggung jawab 

sosial perusahaan merupakan bentuk aktifitas keberpihakan yang dilakukan 

dengan pengeluaran sosial (social cost) baik yang terkait dengan lingkungan, 
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kemasyarakatan maupun lainnya, baik dalam bentuk pengeluaran bersifat karitatif, 

philantropis maupun community development. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa 

biaya sosial (social cost) yang  dikeluarkan perusahaan memiliki kemanfaatan 

untuk meningkatkan legitimasi stakeholder. 

2.8. Kinerja Lingkungan 

Environmental performance atan kinerja lingkungan merupakan kinerja 

perusahaan dalam kaitannya dengan bagaimana partisipasi perusahaan dalam 

kegiatan pelestarian dan penjagaan lingkungannya ( Tunggal 2014). Perusahaan 

memberikan perhatian terhadap lingkungan sebagai wujud tanggung jawab dan 

kepedulian terhadap lingkungan. Suratno et al. (2006) dan Rakhiemah & Agustia 

(2009) menyebutkan bahwa kinerja lingkungan perusahan adalah kinerja 

perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik (green). 

Pemerintah telah melakukan pemeringkatan terkait kinerja lingkungan 

perusahaan. Pemeringkatan penilaian kinerja lingkungan perusahaan dilakukan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup.  PROPER (Peringkat Kinerja Perusahaan 

dalam Pengelolaan Lingkungan) merupakan program dari Kementrian 

Lingkungan Hidup sebagai pengendalian atas kinerja perusahaan atas pencemaran 

yang dilakukannya. Pemeringkatan ini dibedakan berdasarkan 5 warna, yaitu 

emas, hijau, biru, merah, dan hitam. Djuitaningsih dan Erista (2011:34) 

berpendapat bahwa melalui PROPER, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan 

ketaatan dalam pengelolaan dan penataan lingkungan karena hasil dari 

pemeringkatan ini akan diumumkan kepada publik sehingga dapat membawa 

dampak bagi perusahaan. Yusnita (2010) menyatakan bahwa bagi perusahaan 
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informasi peringkat PROPER dapat digunakan sebagai tolok ukur atas kinerja 

perusahaan, sedangkan perusahaan yang mendapat peringkat hijau atau emas 

beranggapan, bahwa hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mempromosikan perusahaan. Berikut adalah kriteria yang digunakan oleh KLH 

untuk dijadikan acuan dalam memberikan peringkat pada perusahaan. 

Tabel 2.1 

Kriteria Pemeringkatan PROPER 

Peringkat Keterangan 

Emas untuk  usaha  dan/atau  kegiatan yang telah secara konsisten 

menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau 

jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab 

terhadap masyarakat. 

Hijau  untuk  usaha  dan/atau  kegiatan yang telah melakukan 

pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan (beyond  compliance)  melalui  pelaksanaan 

sistem  pengelolaan  lingkungan,  pemanfaatan 

sumber  daya  secara  efisien  dan  melakukan upaya tanggung 

jawab sosial dengan baik. 

Biru untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan 

yang  dipersyaratkan  sesuai  dengan  ketentuan 

atau   peraturan  perundang-undangan yang berlaku 

Merah  untuk usaha dan/atau kegiatan yang 

upaya  pengelolaan  lingkungan 

yang  dilakukan  belum  sesuai  dengan 

persyaratan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan perundang-

undangan. 

Hitam untuk  usaha  dan/atau  kegiatan yang  sengaja  melakukan 

perbuatan  atau melakukan  kelalaian  yang  mengakibatkan 
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pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan  serta pelanggaran 

terhadap   peraturan   perundang-undangan yang berlaku atau 

tidak melaksanakan sanksi administrasi 

Sumber: proper.menlh.go.id 

Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu  kriteria 

penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan (beyond compliance).  

2.9. Penelitian Terdahulu 

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan telah menjadi trend 

dalam dunia bisnis sampai sekarang. Beberapa tahun terakhir, mulai banyak 

penelitian yang dilakukan dengan mangangkat topik ini. Pada awalnya, 

kebanyakan penelitian hanya dilakukan pada negara maju, seiring perkembangan 

waktu, kini peneltian ini telah merambah pada negara-negara yang berkembang. 

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

Tabel 2.2. 

Penelitian Tedahulu 

No. 
Penulis dan 

Judul 

Variabel Penelitian  

dan Desain 
Hasil 

1 Djajadikerta dan 

Trireksani (2012) 

“Corporate 

Social and 

Environmental 

Disclosure by 

Indonesian Listed 

Companies on 

Their Corporate 

Web Sites” 

 Variabel Penelitian : 

Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan 

 Teknik analisis : 

Menggunakan metode 

content analysis 

Tingkat pengungkapan 

sosial dan lingkungan 

yang dilakukan oleh 

perusahaan yang ada di 

Indonesia masih tergolong 

rendah. Informasi yang 

paling banyak 

diungkapkan adalah 

komusitas dan sumber 

daya manusia. 
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2 Fauzi dan Locke 

(2012) 

“Board Structure, 

Ownership 

Structure, and 

Firm 

Performance: A 

Study of New 

Zealand Listed-

Firm” 

 Variabel penelitian : 

Kinerja Perusahaan, 

Jumlah Dewan Direksi, 

Jumlah Direksi 

Independen, Jumlah 

Direksi Perempuan, 

Komite Audit, Komite 

Nominasi, Komite 

Remunerasi, 

Kepemilikan 

Manajerial, Laverage, 

Ukuran Perusahaan, 

dan Tipe Industri  

 Teknik Analisis : 

Ordinary Least Square  

Dewan direksi, komite 

audit, komite nominasi, 

komite remunerasi, dan 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan, 

sedangkan variabel yang 

laianya tidak dapat 

dinyatakan berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

3 Soliman, et al 

(2012) 

“Ownership 

Structure and 

Corporate Social 

Responsibility: 

An Empirical 

Study Of The 

Listed Companies 

In Egypt” 

 Variabel Penelitian : 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan Asing, 

dan Tanggung Jawab 

Sosial dengan Ukuran 

Perusahaan, Umur 

Perusahaan, dan 

Kinerja Perusahaan 

sebagai variabel 

kontrol 

 Teknis Analisis : 

Analisis Regresi 

Dua variabel independen, 

yaitu kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan asing 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

tanggung jawab sosial 

perusahaan, sedangkan 

kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

4 „Amal (2011) 

“Pengaruh 

Manajemen 

Laba, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Profitabilitas 

terhadap 

 Variabel Penelitian : 

Manajemen Laba, 

Kepemilikan 

Manajerial, Ukuran 

Perusahaan, ROA, dan 

Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan 

 Teknik Analisis : 

Analisis Regresi 

Seluruh variabel 

independen yang 

digunakan dalam 

penelitian mampu 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusaan  
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Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial dan 

Lingkungan 

Perusahaan” 

Berganda 

5 Yesika dan 

Chariri (2013) 

“Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance dan 

Karakteristik 

Perusahaan 

terhadap Kinerja 

Lingkungan” 

 Variabel penelitian : 

Ukuran Dewan 

Komisaris, Proporsi 

Komisaris Independen, 

Aktivitas Komite 

Audit, Profitabilitas, 

Leverage, Jenis 

Industri, dan Kinerja 

Lingkungan 

 Teknik Analisis : 

Analisis Regresi 

Berganda 

Kinerja lingkungan 

dipengaruhi oleh proporsi 

komisaris independen dan 

jenis industri sedangkan 

untuk variabel yang 

lainnya tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

lingkungan 

6 Yusnita (2010) 

“Corporate 

Governance, 

Environmental 

Performance, dan 

Environmental 

Disclosure Di 

Indonesia” 

 Varibabel Penelitian : 

Proporsi Komisaris 

Independen, Jumlah 

Rapat Dewan 

Komisaris, Proporsi 

Komite Audit 

Independen, dan 

Jumlah Rapat Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, Leverage, 

dan Profitabilitas, 

Kinerja Lingkungan, 

dan Pengungkapan 

Lingkungan 

 Teknik Analisis : 

Analisis Regresi 

Berganda 

Kinerja lingkungan 

dipengaruhi oleh proporsi 

komite audit independen 

sedangkan pengungkapan 

lingkungan dipengaruhi 

oleh ukuran perusahaan, 

kinerja lingkungan dapat 

mempengaruhi 

pengungkapan lingkungan. 

Kinerja lingkungan 

tergolong pada kategori 

belum taat sedangkan 

pengungkapan yang 

dilakukan masih tergolong 

rendah. 

7 Sihombing dan 

Chariri (2014)  

“Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan 

terhadap Kinerja 

 Variabel Independen : 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan Asing, 

Kepemilikan asing 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

lingkungan sedangkan 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, 
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Lingkungan ” Kepemilikan Publik 

 Variabel Dependen : 

Kinerja Lingkungan 

 

dan kepemilikan publik 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

lingkungan perusahaan 

8 Indah (2014) 

“Pengaruh Biaya 

Sosial dan 

Pengungkapan 

CSR terhadap 

Kinerja 

Keuangan dengan 

Kinerja Sosial 

sebagai Variabel 

Mediasi” 

 Variabel penelitian : 

biaya sosial, 

pengungkapan sosial, 

kinerja sosial, dan 

kinerja keuangan 

 Teknik analisis : model 

persamaan struktural. 

Biaya sosial berbengaruh 

positif terhadap 

pengungkapan CSR dan 

kinerja sosial, tetapi tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Pengungkapan CSR tidak 

dapat memediasi 

hubungan biaya sosial 

terhadap kinerja keuangan 

sedangkan kinerja sosial 

mampu memediasi 

hubungan biaya sosial 

terhadap kinerja keuangan 

9 Hadi (2011) 

“Interaksi 

Tanggung Jawab 

Sosial, Kinerja 

Sosial, Kinerja 

Keuangan, dan 

Luas 

Pengungkapan 

Sosial” 

 Variabel Penelitian : 

Biaya Sosial. Kinerja 

Sosial, Pengungkapan 

Sosial, Harga Saham, 

ROA, dan ROE. 

 Teknik analisis : 

analisis jalur dengan 

pendekatan dua tahap 

Biasa sosial tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan (ROA, 

ROE, dan harga saham) 

sedangkan kinerja sosial 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

sedangkan pengujian 

pengungkapan sosial 

terhadap kinerja keuangan 

berpengaruh signifikan 

Sumber : Berbagai referensi, 2016 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 

penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh hubungan kepemilikan 

manajerial, efektivitas pengawasan, biaya sosial, dan kinerja lingkungan terhadap 

luas pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Di 

penelitian ini, variabel kinerja lingkungan diperlakukan sebagai variabel 
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intervening atau moderasi yang diprediksi dapat menjembatani hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen, sehingga memperkuat hubungan antara 

variabel tersebut.  

2.10. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Kepemilikan Manjerial terhadap Kinerja Lingkugan 

Berdasarkan teori stakeholder bahwa salah satu faktor keberhasilan 

perusahaan juga bergantung dari cara perusahaan membangun hubungan dengan 

para stakeholder. Sihombing (2014) bependapat bahwa perusahaan memiliki 

kewajiban untuk memuaskan para pemegang saham sebagai bagian dari 

stakeholder atas modal dan sumber daya yang telah disediakan. Adanya 

kepemilikan manajerial akan menjadikan perusahaan lebih bertanggung jawab 

dalam memuaskan keinginan para stakeholdernya.  

Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, dalam melaksanakan 

kegiatan perusahaan tentu dapat lebih mengerti apa saja yang harus dilakukan dan 

memahami keinginan para stakeholder karena dalam hal ini pihak manajemen 

perusahaan juga berstatus sebagai pemegang saham perusahaan itu sendiri, dan 

pemegang saham juga merupakan bagian dari stakeholder. Ulya (2014) 

menyebutkan bahwa adanya kepemilikan manajerial akan membuat manajemen 

mengurangi risiko kehilangan kekayaan dan melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya karena peningkatan kepemilikan manajerial semakin terikat dengan 

kekayaan perusahaan.  

Sihombing (2014) menyebutkan bahwa manajer harus mengelola 

organisasi untuk keuntungan seluruh stakeholder termasuk pemegang saham. 
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Sehingga manajer yang juga merupakan pemegang saham akan berusaha  untuk 

meningkatkan nilai perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan, 

maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan meningkat. Menurut 

Nurrahman dan Sudarno (2013) semakin besar kepemilikan manajer di dalam 

perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan 

nilai perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan kinerja lingkungan yang baik 

tentu dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Kinerja lingkungan 

perusahaan merupakan upaya manajer perusahaan untuk meningkatkan tanggung 

jawabnya terhadap lingkungan dalam rangka membangun image perusahaan 

(Ulya 2014). Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan meningkatkan 

kepedulian terhadap kinerja lingkungan. Berdasarkan kajian teori dan uraian 

tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu: 

H1 : kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 

2.10.2 Pengaruh Efektivitas Pengawasan terhadap Kinerja Lingkungan 

Teori agensi mengatur hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal yang 

dimaksud adalah pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen adalah pihak 

yang menerima wewenang dan menjalankan wewenang tersebut. Sehubungan 

dengan teori tersebut, menurut Ulya (2014) pengendalian tertinggi ada pada 

dewan komisaris independen yang bertanggung jawab memonitor tindakan 

manajemen puncak. Pfeffer & Salancik (2003) dalam  Yesika & Chariri (2013) 

menyebutkan ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan 
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kemampuan monitoring perusahaan dan berkontribusi untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Adanya dewan komisaris independen dapat menjadikan pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris dapat berjalan lebih efektif karena komisaris 

independen akan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya. Komisaris  

independen merupakan  posisi  terbaik  untuk  melaksanakan  fungsi  monitoring  

agar  tercipta  perusahaan  dengan tata kelola yang baik atau good corporate 

governance Farma and Jensen (1983) dalam Ulya (2014). Perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris independen lebih besar tentu saja akan lebih 

efektif dalam melakukan pengawasanya terhadap tindakan manajemen dalam 

melaksanakan kegiatan operasionalnya. Yesika & Chariri (2013) menyebutkan, 

perusahaan yang memiliki dewan independen lebih peka terhadap kinerja sosial 

dan memiliki peringkat kinerja sosial yang lebih baik dibandingkan yang 

dependen. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukannya, dimana ada 

pegaruh positif antara dewan komisaris independen dengan kinerja lingkungan 

perusahaan.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulya (2014) juga menunjukan bahwa 

komisaris independen berhubungan positif dengan kinerja lingkungan. Sehingga, 

semakin besar proporsi komisaris independen akan meningkatkan kemampuan 

monitoring perusahaan dan mengurangi adanya penyimpangan yang dilakuakn 

agen dan juga semakin besar pula tekanan terhadap manajemen untuk melakukan 

kinerja lingkungan. McKendal et al. (dikutip oleh Villiers, 2009) dalam Yesika & 

Chariri 2014 menyatakan bahwa dewan independen cenderung kritis menilai 
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keputusan manajemen tentang kegiatan lingkungan dan mencegah tindakan yang 

dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan sehingga tercipta kinerja lingkungan 

yang lebih baik. Berdasarkan kajian teori dan uraian tersebut, maka hipotesis 

kedua dalam penelitian ini, yaitu: 

H2 : Efektivitas pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap kinerja lingkungan perusahaan. 

2.10.3 Pengaruh Biaya Sosial terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan 

Teori legitimasi mengasumsikan bahwa diterimanya perusahaan ditengah 

kelompok masyarakat, apabila perusahaan mau untuk mengikuti nilai-nilai sosial 

yang sudah ada di masyarakat tersebut. Strategi perusahaan untuk bisa 

memperoleh legitimasi dari masyarakat, yaitu dengan mengalokasikan biaya 

sosial untuk kegiatan sosial perusahaan. Biaya sosial yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dipandang sebagai investasi untuk masa depan perusahaan karena 

biaya sosial digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan 

tanggung jawab sosial. Hadi (2011:14) menyatakan, biaya sosial merupakan biaya 

keberpihakan terhadap stakeholders berpotensi meningkatkan kinerja sosial 

perusahaan, yaitu dapat dilihat dari semakin kecilnya klaim stakeholders terhadap 

perusahaan. Adanya upaya keberpihakan perusahaan terhadap para stakeholder 

akan meningkatkan legitimasi perusahaan.  

Penelitian yang telah dilakukan Hadi (2011) menunjukan hasil bahwa 

tingkat biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Indah (2014), dimana biaya sosial juga berpengaruh positif terhadap kinerja 
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sosial. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukan bahwa semakin 

besar alokasi biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan maka akan semakin 

meningkatkan kinerja sosialnya. Berdasarkan kajian teori dan uraian tersebut, 

maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu: 

H3 : Biaya sosial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

kinerja lingkungan perusahaan. 

2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan 

Pengungkapan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan tersebut 

merupakan upaya pihak manajemen dalam memenuhi kebutuhan informasi yang 

dibutuhkan oleh para stakeholder, karena stakeholder tidak hanya membutuhkan 

informasi keuangan saja akan tetapi juga informasi non keuangan. Perusahaan 

yang memiliki kepemilikan manajerial lebih mengerti apa yang seharusnya 

dilakukan oleh pihak manajemen untuk memuaskan pemegang saham dan 

kelompok stakeholder lainnya. Teori agensi mengasumsikan bahwa permasalahan 

antara principal dan agent akan meningkat ketika manajer memegang sedikit 

ekuitas di perusahaan. Hal ini akan membuat manajer bertindak oportunistik 

(Jensen dan Meckiling, 1976 dalam Said 2009:217). Masalah keagenan antara 

manajer dan pemegang saham mungkin dapat berkurang jika manajer memiliki 

kesepahaman dengan pemegang saham dan tindakan yang dilakukannya sesuai 

dengan keinginan pemegang saham (Susanti dan Riharjo 2013:155).  Berdasarkan 

teori tersebut, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham rawan 

menimbulkan masalah sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial dalam 
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perusahaan diharapkan mampu meminimalisasi permasalahan yang timbul akibat 

dari pelimpahan wewenang principal  terhadap agen. 

Penelitian yang dilakukan „Amal (2011) menunjukan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan. Hal ini karena adanya kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan akan membuat perusahaan memiliki kesadaran yang cukup untuk 

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya kemudian melakukan 

pengungkapan yang lebih luas terkait kegiatan tersebut dengan melaporkannya 

dalam laporan tahunan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh „Amal juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rawi & Muchlis (2010) dan 

Ainullia (2013) yang menunjukan adanya pengaruh kepemilikan saham 

manajemen berpengaruh positif dan signifikan  terhadap pengungkapan tanggung 

jawab perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial akan 

cenderung melakukan pengungkapan atas kegiatan sosial dan lingkungannya 

karena pihak manajemen perusahaan juga pemengang saham perusahaan, 

sehingga lebih memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh para pemegang 

saham. Informasi pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan merupakan 

penyediaan informasi pihak manajemen untuk para stakeholdernya. Berdasarkan 

kajian teori dan uraian tersebut, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini, 

yaitu: 

H4 : Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

2.10.5 Pengaruh Biaya Sosial terhadap Luas Pengungkapan Sosial dan 

Lingkungan Perusahaan 
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Hadi (2011) menyebutkan biaya sosial merupakan biaya yang berkenaan 

dengan negative externalities perlu diungkapkan perusahaan agar dapat dipahami 

dan dimengerti oleh pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder). 

pengalokasian biaya sosial oleh perusahaan merupakan wujud kepedulian 

perusahaan terhadap lingkungannya atas dampak yang ditimbulan perusahaan 

dalam kegiatan operasionalnya. Teori legitimsasi mendasari hubungan biaya 

sosial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Dimana upaya 

perusahaan dalam memenuhi kontrak sosial dengan masyarakatnya membutuhkan 

biaya sosial yang digunakanya untuk melakukan kegiatan sosial dan kemudian 

diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2011) menunjukan bahwa biaya 

sosial berpengaruh terhadap pengungkapan sosial. Penelitian yang telah dilakukan 

menunjukan hasil bahwa penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa 

perusahaan dalam rangka meningkatkan legitimasi stakeholder perlu 

meningkatkan biaya sosial. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Indah (2014) bahwa biaya sosial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar alokasi 

biaya sosial maka akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan karena perusahaan beranggapan bahwa perusahaan telah melakukan 

pengorbanan yang cukup besar dengan mengeluarkan biaya untuk membiayai 

kegiatan sosial dan peduli lingkungan dalam rangka membangun image 

perusahaan. Berdasarkan kajian teori dan uraian tersebut, maka hipotesis keenam  

dalam penelitian ini, yaitu: 
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H5 : Biaya sosial memiliki pengaruh signifikan positif yang terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

2.10.6 Pengaruh Kinerja lingkungan terhadap Luas Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan Perusahaan 

Berdasarkan pada teori legitimasi bahwa perusahaan perlu melakukan 

pengungkapan atas kegiatan operasionalnya termasuk kegiatan sosial dan 

lingkunganya agar pihak eksternal perusahaan dapat mengetahui bahwa 

perusahaan telah melakukan suatu usaha untuk dapat memenuhi kontrak sosial 

dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Pratama & Rahardja (2013)  

menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan kinerja lingkungan dapat 

dipastikan akan melakukan pengungkapan lingkungan. Perusahaan yang memiliki 

kinerja lingkungan yang  baik tentu akan lebih luas melakukan pengungkapan.  

Penelitian yang dilakukan Pratama & Rahardja (2013) menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh antara kinerja lingkungan dengan pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan. Menurut Berry dan Rondinelle (1998) dalam Pratama & 

Rahardja (2013), perusahaan yang maju sekarang melihat kinerja lingkungan 

sebagai alat untuk menambah nilai etika di masyarakat, memenuhi perlindungan  

terhadap pekerja, respon atas kebijakan pemerintah dan stakeholder, dan 

membangun kebijakan bisnis baru dalam rangka untuk tetap kompetitif di dalam 

persaingan pasar dunia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Rahardja 

(2013) juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhiemah dan 

Agustia (2009) bahwa pengujian atas pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab perusahaan menunjukan signifikansi < 0,05. Hal 
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ini membuktikan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik juga 

terbukti memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat maupun tenaga kerjanya 

(Tunggal 2014). Perusahaan yang peduli dengan kinerja lingkungannya memiliki 

arti bahwa perusahaan telah menerapkan tanggung jawab perusahaan sebahaimana 

mestinya. Berdasarkan kajian teori dan uraian tersebut, maka hipotesis ketujuh 

dalam penelitian ini, yaitu: 

H6 : Kinerja lingkungan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

2.10.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Efektivitas Pengawasan, dan 

Biaya Sosial terhadap Pengungkapan Sosial dan Lingkungan 

Peusahaan melalui Kinerja Lingkungan 

Adanya pengungkapan informasi sosial dan lingkungan yang dilakukan 

perusahaan, tentu tidak terlepas dari adanya kinerja lingkungan yang telah  

dilakukan. Kinerja lingkungan merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan 

lingkungan menjadi lebih baik. Dalam penelitian ini, adanya kepemilikan 

manajerial, efektivitas pengawasan, dan biaya sosial di prediksi dapat 

mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan untuk diungkapkan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Teori stakeholder dan legitimasi dapat digunakan untuk 

menlandasi hubungan antar variabel tersebut karena dengan melaksanakan kinerja 

lingkungan perusahaan telah menunjukan upaya mengikuti nilai-nilai sosial yang 

ada di masyarakat untuk membangun hubungan baik dengan stakeholdernya  

Kepemilikan manajerial dianggap dapat mempengaruhi kinerja lingkungan 

perusahaan karena pihak manajemen perusahaan juga merupakan pemegang 

saham di perusahaan tersebut, sehingga pihak manajemen dapat mengerti hal 
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seperti apa yang diinginkan atau diharapkan oleh stakeholder, salah satunya 

adalah pemegang saham. Menurut Susanti dan Riharjo (2013), masalah antara 

manajer dan pemegang saham mungkin dapat berkurang jika manajer memiliki 

kesepahaman dengan pemegang saham dan tindakan yang dilakukannya sesuai 

dengan keinginan pemegang saham. Selain mengharapkan kinerja perusahaan 

yang baik, para stakeholder juga mengharapkan perusahaan memiliki kinerja 

lingkungan yang baik pula. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh para dewan 

komisaris dianggap dapat mempengaruhi perusahaan untuk melaksanakan kinerja 

lingkungannya dan mengungkapkannya dalam bentuk laporan. Komisaris 

independen dinilai dapat membuat pengawasan yang dilakukan oleh dewan 

komisaris menjadi lebih efektif, karena komisaris independen merupakan pihak 

yang dapat bersikap netral. Komisaris independen merupakan posisi terbaik  

untuk  melaksanakan  fungsi  monitoring  agar  tercipta  perusahaan  dengan tata 

kelola yang baik atau good corporate governance Farma and Jensen (1983) dalam 

Ulya (2014). Yesika & Chariri (2013) menyebutkan, perusahaan yang memiliki 

dewan independen lebih peka terhadap kinerja sosial dan memiliki peringkat 

kinerja sosial yang lebih baik dibandingkan yang dependen. Selain itu, adanya 

kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tidak terlepas dari adanya 

pengalokasian biaya untuk pelaksnaan kegiatan tersebut. Biaya sosial merupakan 

biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan sosial dan 

lingkungan perusahaan.Kegiatan perusahaan tersebut kemudian diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan agar dapat di ketahui oleh pihak eksternal 
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perusahaan dan sebagai pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap para 

stakeholdernya.   

Terdapat beberapa penelitian yang menunjaukkan adanya pengaruh positif 

dan signifikan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan sosial, antara lain, 

Suratno, et., al (2006), Rakhiemah & Agustia (2009), dan Wardhani & Sugiharto 

(2013). Selain itu, Nurkhin (2009) komposisi dewan komisaris independen 

terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. Yesika dan Chariri (2013) bahwa ada hubungan positif antara 

dewan independen dengan kinerja sosial perusahaan. Hadi (2011) menunjukan 

bahwa social cost yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja sosial dan juga ketersediaan melakukan pengungkapan sosial 

secara luas. Berdasarkan kajian teori dan uraian tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: 

H7   :  kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan melalui 

kinerja lingkungan. 

H8   :  Efektivitas pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan positif 

terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan melalui 

kinerja lingkungan. 

H9   : Biaya sosial memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan melalui kinerja 

lingkungan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

sekunder, bersumber dari laporan tahunan (annual report) perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini mencakup semua 

perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar sebagai peserta 

program Peringkatan Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan 

(PROPER) yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, efektivitas 

pengawasan yang diproporsikan dengan jumlah komisaris independen terhadap 

jumlah keseluruhan dewan komisaris, biaya sosial, kinerja lingkungan, dan 

pengungkapan perusahaan terkait aktivitas sosial dan lingkungan yang telah 

dilaksanakan. Data tersebut merupakan data sekunder.  

Desain dari penelitian ini, yaitu menganalisi secara empiris bagaimana 

pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, dan biaya sosial 

terhadap pengungkapan sosial & lingkungan perusahaan dengan kinerja 

lingkungan sebagai variabel intervening. Penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa proses, yaitu merumuskan masalah penelitian; menyusun kerangka teori, 

kerangka pikir, dan hipotesis penelitian; menentukan metode penelitian; menguji 

hipotesis penelitian dan membahas hasil penelitian; dan yang terakhir adalah 

menarik kesimpulan. 
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3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini karena perusahaan yang telah 

tercatat di BEI merupakan perusahaan go public dan memiliki hubungan erat 

dengan para stakeholdernya sehingga kemungkinan perusahaan melakukan 

pengungkapan terkait tanggung jawabnya terhadap para stakeholder akan lebih 

besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang belum go public. Selain itu, 

perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menerbitkan dan memublikasikan 

laporan tahunan. Laporan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan memiliki 

banyak informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.  

Pengambilan sampel dari populasi dalam penelitian ini menggunakan 

teknik purposive sampling. Pengambilan sampel dengan teknik ini bertujuan 

untuk mendapatkan sampel yang lebih representatif sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan (Putri 2013). Beberapa kriteria yang digunakan untuk 

menentukan sampel dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang telah mempublikasikan 

laporan tahunannya dan ikut serta sebagai peserta PROPER yang diadakan 

oleh Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2011-2014; 

2. Perusahaan menginformasikan biaya yang di keluarkan untuk pelaksanaan 

kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan; 

3. Perusahaan memiliki data lengkap terkait dengan variabel penelitian yang 

dapat dianalisis lebih lanjut.  
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Kriteria dan jumlah sampel penelitian ditampilkan pada tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria dan Jumlah Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 

Perusahaan tercatat pada Bursa Efek Indonesia yang telah 

mempublikasikan laporan tahunannya dan sebagai peserta 

PROPER  tahun 2011-2014. 

256 

2 
Perusahaan menginformasikan biaya yang di keluarkan untuk 

pelaksanaan kegiatan sosial dan kepedulian lingkungan. 
171 

3 
Perusahaan memiliki data lengkap yang terkait dengan 

variabel penelitian yang dapat dianalisis lebih lanjut. 
165 

Jumlah Sampel Akhir 165 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Penelitian ini menganalisis secara empiris faktor – faktor yang 

mempengaruhi luas pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan go public. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

variabel dependen, variabel independen, dan variabel intervening. Pengungkapan 

sosial dan lingkungan perusahaan sebagai variabel dependen;  kepemilikan 

manajerial, efektivitas pengawasan, dan biaya sosial sebagai variabel independen; 

kinerja lingkungan sebagai variabel intervening. 

3.3.1. Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan  

Pengungkapan sosial dan lingkungan dalam penelitian ini adalah sebagai 

variabel dependen. Adanya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(Corporate Social and Environmental Disclosures / CSED) merupakan bentuk 

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 

tahunan perusahaan („Amal 2011).  

Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring (2005) terdapat item 

pengungkapan yang terbagi dalam 7 kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan 
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dan keselamatan kerja, lain – lain tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan 

masyarakat, dan umum. Setelah muncul aturan dari Bapepam tentang laporan 

tahunan, diketahui hanya 78 item yang cocok untuk diterapkan pada perusahaan 

yang ada di Indonesia. Penelitian Sembiring (2005) terkait pengungkapan sosial 

dan lingkungan mengacu pada peraturan Bapepam No VIII G2. Saat ini Bapepam 

telah mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Kep-431/BL/2012. 

Pengukuran variabel ini, yaitu apabila perusahan melakukan 

pengungkapan yang termasuk dalam 78 item tersebut maka akan diberi skor 1 dan 

skor 0 untuk item yang tidak diungkapkan. Kemudian skor dari setiap item yang 

diungkapkan perusahaan dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor 

pengungkapan  yang telah dilakukan perusahaan. Variabel ini diukur dengan 

indeks, rumus perhitungan adalah sebagai berikut („Amal 2011) : 

  

 

Keterangan : 

      = Corporate Social and Environmental Disclosures Index  

    perusahaan i 

ΣXi = Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan i 

ni = Total item, ni = 78 

3.3.2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

tim manajemen. Dalam hal ini ada pemegang saham yang merangkap sebagai 

anggota direksi atau tim manajemen perusahaan („Amal: 2011). Pada penelitian 

    𝑖 =   
ΣX𝑖

n𝑖
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ini variabel kepemilikan manajeral diperlakukan sebagai variabel dummy yang 

diukur dengan 1 untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, dan 0 

yang tidak ada kepemilikan manajerialnya. 

3.3.3. Efektivitas Pengawasan 

Pengawasan merupakan peran dari dewan komisaris, adanya dewan 

komisaris independen dipercaya dapat meningkatkan efektivitas pengawasan yang 

ada di perusahaan (Sihombing dan Rahardjo: 2014). Dalam penelitian ini variabel  

efektivitas pengawasan diukur dengan perbandingan antara dewan komisaris 

independen dengan total dewan komisaris perusahaan. Rumus dari variabel ini 

dapat digambarkan sebagai berikut (Sihombing dan Rahardjo 2014) : 

                       
                          

               
 

3.3.4. Biaya Sosial 

Biaya Sosial sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

perusahaan, semakin besar alokasi biaya sosial perusahaan, maka semakin luas 

tingkat pengungkapan CSR (Indah: 2014). Biaya sosial dalam penelitian ini akan 

diukur dengan membandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

Corporate Social Responsibility dengan laba yang diperoleh perusahaan. Rumus 

perhitungan untuk biaya sosial adalah sebagai berikut (Tunggal 2014): 

             
         

     
 

3.3.5. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan perusahaan adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik (Rakhiemah dan Agustia 2009). Kementerian 
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Lingkungan Hidup telah memiliki program PROPER, yaitu Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Tujuannya adalah untuk mendorong 

perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan. Adanya program ini dapat 

dijadikan sebagai pengendalian kinerja perusahaan atas aktivitasnya yang dapat 

mencemari lingkungan. Peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi 5 warna, 

dimana msing-masing warna memiliki kriteria tersendiri. Pengukurannya, yaitu 

warna emas : sangat sangat baik (skor 5), hijau: sangat baik (skor 4), biru: baik 

(skor3), merah: buruk (skor 2), hitam: sangat buruk (skor 1). 

 Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, tabel 3.1. 

menyajikan ringkasan definisi operasional variabel penelitian yang diteliti. 

Tabel 3.2.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Pengukuran 

Variabel Dependen      

  

Pengungkapan 

Sosial dan 

Lingkungan 

Tingkat pengungkapan 

yang dilaporkan 

perusahaan terkait 

aktivitas sosial dan 

kepedulian lingkungan  

 

 

 

„Amal (2011) 

Variabel Dependen       

  
Kepemilikan 

Manajerial 

Kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen 

perusahaan 

1 = perusahaan memiliki 

kepemilikan manajerial                          

0 = perusahaan tidak 

memiliki kepemilikan 

manajerial 

„Amal (2011) 

  
Efektivitas 

Pengawasan 

Proporsi komisaris 

independen yang dimiliki 

perusahaan terhadap 

jumlah dewan komisaris 

yang dimiliki perusahaan 

   

                
          

               
 

Sihombing (2014) 

    𝑖 = 
ΣX𝑖

n𝑖
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  Biaya Sosial 

 

Biaya yang dikeluarkan  

perusahaan untuk 

membiayai kegiatan 

tanggung jawab sosial 

 

 

   
         

     
 

Tunggal (2014) 

Variabel Intervening      

  
Kinerja 

Lingkungan 

Kinerja perusahaan yang 

telah dilakukan perusahaan 

dan di nilai oleh 

Kementerian Lingkungan 

Hidup 

Pemberian score 1 – 5   

1 = Hitam    4 = Hijau 

2 = Merah   5 = Emas 

3 = Biru 

Rakhiemah dan Agustia 

(2009) 

Sember : Berbagai referensi, 2016 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. Dalam metode ini, data yang diambil merupakan data 

sekunder yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang telah dipublikasikan. Laporan tahunan tersebut terlebih 

dahulu diunduh (didownload) melalui situs resmi dari www.idx.co.id dan 

www.menlh.go.id.  

3.5. Metode Analisis Data  

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Pengujian statistik digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali 2011:19). 

Pengukuran yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu pengukuran tentang nilai 

http://www.idx.co.id/
http://www.menlh.go.id/


57 

 

 

rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi. Statistik 

deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan data yang 

terdiri atas Kepemilikan Manajerial, Efektivitas Pengawasan, Biaya Sosial, 

Kinerja Lingkungan, dan Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan.  

3.5.2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur atau 

yang dikenal dengan sebutan path analysis. Path analysis merupakan 

pengembangan dari model regresi yang digunakan untuk menguji kesesuaian (fit) 

dari matrik korelasi yang terdiri dari dua atau lebih model yang dibandingkan. 

Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkatan fit sebuah model disebut 

goodness of fit (GOF). Ghozali menyatakan (2013:21) bahwa model terbaik 

dipilih berdasarkan nilai goodness-of-fit. Menurut Ghozali (2013:66), penilaian 

kriteria goodness of fit terdiri dari 3 jenis pengukuran yaitu :  

1. Absolute Fit Measures  

Absolute fit measures mengukur model fit secara keseluruhan. Dalam absolute 

fit measures terdapat beberapa pengukuran, yakni :  

a. Chi Square Statistic (CMIN)  

Chi Square Statistic sangat sensitif terhadap besarnya sampel. Ada 

kecenderungan nilai chi square akan selalu signifikan. Oleh karenanya jika 

nilai chi square signifikan, maka dianjurkan untuk mengabaikannya dan 

melihat ukuran goodness fit lainnya.  
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b. CMIN/DF  

CMIN/DF adalah nilai chi square dibagi dengan degree of freedom. 

Beberapa pengarang menganjurkan menggunakan ratio ukuran ini untuk 

mengatur fit. Bryrne (1998) mengusulkan nilai ratio ini < 2 merupakan 

ukuran fit.  

c. GFI (Goodness of Fit Index)   

Nilai GFI (goodness of fit index) tinggi menunjukkan fit yang lebih  baik 

dan berapa nilai GFI yang dapat diterima sebagai nilai yang layak  belum 

ada standarnya, tetapi banyak peneliti menganjurkan nilai diatas  90% 

sebagai ukuran good fit.   

d. RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation)  

RMSEA (root mean square error of approximation) merupakan ukuran 

yang mencoba memperbaiki kecenderungan statistic chi square menolak 

model dengan jumlah sampel yang besar. Nilai RMSER antara 0.05 

sampai 0.08 merupakan ukuran yang diterima.  

2. Incremental Fit Measures  

Incremental fit measures yakni ukuran untuk membandingkan proposed  

model dengan model lainnya yang dispesifikasi. Penilaian ini membandingkan   

proposed model dengan based line model sering disebut null model. Null model 

merupakan model realistic dimana model-model yang lain harus diatasnya. 

Terdapat beberapa pengukuran, yaitu :  
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a. AFGI (Adjusted Goodness of Fit)  

AFGI (adjusted goodness of fit) merupakan pengembangan dari GFI  yang 

disesuaikan dengan ratio degree of freedom untuk proposed  model dengan 

degree of freedom untuk null model. Nilai yang direkomendasikan adalah 

sama atau > 0.90.  

b. TLI (Tucker Lewis Index)  

TLI (tucker lewis index) menggabungkan ukuran parsimory kedalam indek 

komparasi antara proposed model dan null model dan nilai TLI berkisar 

antara 0 sampai 1.0. Nilai TLI direkomendasikan adalah sama dengan atau 

> 0.90.  

c. NFI (Normed Fit Index)  

NFI (normed fit index) merupakan ukuran perbandingan antara proposed 

model dan null model. Nilai NFI akan bervariasi dari 0 (not fit at all) 

sampai 1.0 (perfect fit). Seperti halnya TLI tidak ada nilai  absolute yang 

digunakan sebagai standar, tetapi umumnya direkomendasikan sama atau 

> 0.90.  

d. CIF (Comparative Fit Index) 

Comparative Fit Index (CFI) merupakan indeks fit perbaikan dari Normal 

Fit Index (NFI). NFI seringkali member hasil yang underestimate untuk 

ukuran sampel kecil yang pada umumnya diperuntukkan bagi model yang 

tidak begitu kompleks. Oleh karena itu, CFI hadir dengan 

mempertimbangkan kompleksitas model, yaitu dengan cara menyertakan 

derajat bebas dalam perhitungan. Nilai indeks fit CFI berkisar dari 0 (tidak 
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fit) hingga 1 (fit sempurna). Batas nilai indeks yang biasa digunakan untuk 

model yang fit adalah = 0,90. Untuk ukuran sampel kecil, CFI lebih cocok 

digunakan daripada indeks fit lain karena relatif tidak sensitif terhadap 

kompleksitas model. 

3. Parsimonious Fit Measures  

Parsimonius fit measures melakukan adjustment terhadap pengukuran fit 

untuk dapat diperbandingkan antar model dengan jumlah koefisien berbeda. 

Ukuran ini menghubungkan goodness of fit model dengan sejumlah koefisien 

estimasi yang diperlukan untuk mencapai level fit. Tujuannya adalah untuk 

mendiagnosa apakah model fit telah tercapai. Terdapat beberapa pengukuran, 

yaitu :  

a. PNFI (Parsimonious Normal Fit Index)   

PNFI (parsimonious normal fit index) merupakan modifikasi dari NFI. 

PNFI memasukkan jumlah degree of freedom yang digunakan untuk  

mencapai fit level. Semakin tinggi nilai PNFI semakin baik. Kegunaan 

untamanya adalah untuk membandingkan model dengan degree of freedom 

yang berbeda. Digunakan untuk membandingkan model alternatif sehingga 

tidak ada nilai yang direkomendasikan sebagai nilai fit yang diterima. 

Namun demikian jika membandingkan dua model maka perbedaan PNFI 

0,60 sampai 0,90 menunjukkan adanya perbedaan model yang signifikan.  

  



61 

 

 

b. PGFI (Parsimonious Goodness of Fit Index)  

PGFI (parsimonious goodness of fit index) memodifikasi GFI atas dasar 

parsimory estimate model. Nilai PGFI berkisar 0 sampai 1,0 dengan nilai 

semakin tinggi menunjukkan model lebih parsimory.   

4. Struktural Model Fit  

Untuk menilai struktural model fit melibatkan signifikansi dari koefisien. 

Dengan tingkat signifikansi tertentu yakni 0,05 maka kita dapat menilai 

signifkansi masing – masing koefisien secara statistik. 

Berdasarkan uraian tersebut, berikut adalah ringkasan batas penerimaan 

berdasarkan Indeks Goodness of Fit : 

Tabel 3.3.   

Indeks Goodness of Fit  

Goodness of Fit Index Cut off Value 



Chi Squre Nilai Kecil 

Significance Probability   

RMSEA  0,08 = fit;  0,10 = tidak fit 

GFI 0 = tidak fit; 1 = fit sempurna;  0,90 = fit 

AGFI 0 = tidak fit; 1 = fit sempurna;  0,90 = fit 

CMIN/DF  3,0 = fit; > 5,0 = tidak fit 

TLI 0 = tidak fit; 1 = fit sempurna;  0,90 = fit 

CFI 0 = tidak fit; 1 = fit sempurna;  0,90 = fit 

    Sumber : Ghozali, 2013 

3.5.3. Pengujian Hipotesis Mediasi 

Menurut Preacher & Geoffrey (2008) yang dimuat pada laman 

quantpsy.org bahwa mediasi dapat terjadi apabila :  

a. variabel bebas mempengaruhi variabel intervening secara signifikan,  

b. variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan,  
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c. mediator atau variabel intervening memiliki pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat 

d. nilai estimasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat akan menurun 

dengan adanya variabel intervening. 

Ghozali (2013:248) menyatakan bahwa pengujian hipotesis mediasi dapat 

dilakukan menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sobel (1982) yang 

kemudian dikenal sebagai Uji Sobel (Sobel Test). Dalam hal ini,ukuran sampel 

yang digunakan adalah ukuran sampel besar. Uji Sobel dilakukan dengan cara 

menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada 

variabel dependen (Y) melalui variabel intervening (M).  Pengaruh tidak langsung 

X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur X→M (a) dengan jalur 

M→Y (b) atau ab. Jadi koefisien ab = (c – c‟), dimana c adalah pengaruh X 

terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c‟ adalah koefisien pengaruh X 

terhadap Y setelah mengontrol M. Standard error koefisien a dan b ditulis dengan 

Sa dan Sb, besarnya standard error pengaruh tidak langsung (indirect effect) Sab 

dihitung dengan rumus berikut ini :  

Sab = √                   

 Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut: 

t =  
  

   
 

 Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung 

lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh 

mediasi (Ghozali, 2013:249) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Statistik Deskriptif 

“Pengujian statistik digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness” (Ghozali 2013:19). 

Pengujian statistik dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui nilai rata – rata 

(mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi dari data yang 

digunakan. Variabel penelitian yang diuji statistik deskripsi terdiri atas variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel intervening. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, 

efektivitas pengawasan, dan biaya sosial. Sedangkan variabel intervening yang 

digunakan dalam penelitian adalah kinerja lingkungan. 

1. Pengungkapan Sosial dan Lingkungan  

Variabel Pengungkapan Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social and 

Environmental Disclosure merupakan variabel dependen dalam penelitian. 

Variabel ini diukur dengan cara membandingkan jumlah item yang diungkapkan 

oleh perusahaan dengan jumlah keseluruhan item yang seharusnya diungkapkan 

perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel ini dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut : 
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Tabel 4.1. 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Pengungkapan Sosial dn 

Lingkungan Perusahaan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSED 165 .07690 .56410 .3289879 .10622855 

Valid N (listwise) 165     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.1. menunjukan bahwa jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian terdiri atas 165 data, didapat dari Annual Report atau Laporn Tahunan 

perusahaan go public yang dipublikasikan dan dijadikan sampel dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil olah data, variabel pengungkapan sosial dn lingkungan 

(PSL) menunjukan nilai minimum sebesar 0,0769 yang dimiliki oleh perusahaan 

PT Jaya Pari Steel Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,5641 dimiliki oler 

PT Aneka Tambang Tbk. Nilai rata-rata (mean) dari variabel ini adalah sebesar 

0,3290. Nilai tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi, yaitu 0,1062, sehingga 

menunjukan simpangan data yang cukup baik. 

2. Kepemilikan Manajerial 

Variabel Kepemilikan Manajerial atau Managerial Ownership adalah 

salah satu variabel independen dalam penelitian yang menunjukkan ada atau tidak 

ada kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. Variabel ini 

diperlakukan sebagai variabel dummy, yaitu dengan memerikan score 1 untuk 

perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dan score 0 untuk perusahaan 

yang tidak memuliki kepemilikan manajerial. Hasil analisis statistik deskriptif dari 

variabel ini dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut : 
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Tabel 4.2. 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kepemilikan Manajerial  

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MO 165 0 1 .52 .501 

Valid N (listwise) 165     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 Tabel 4.2. menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

terdiri atas 165 data, didapat dari Annual Report perusahaan go public yang 

dipublikasikan dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil olah 

data, variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai standar deviasi sebesar 

0,501, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,52. Nilai standar deviasi yang 

lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukan bahwa simpangan data yang cukup 

baik. 

3. Efektivitas Pengawasan 

Variabel Efektivitas Pengawasan atau Effective Monitoring adalah salah 

satu variabel independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan cara 

membandingkan jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan 

komisaris yang ada di perusahaan. Hasil analisis statistik deskriptif dari variabel 

ini dapat dilihat pada tabel 4.3. berikut : 

Tabel 4.3. 

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Efektivitas Pengawasan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EM 165 .22222 .66670 .3876434 .08799846 

Valid N (listwise) 165     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 
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 Tabel 4.3. menunjukkan jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

terdiri atas 165 data, didapat dari Annual Report perusahaan go public yang 

dipublikasikan dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil olah 

data, nilai minimum variabel ini sebesar 0,222 dimiliki oleh PT Vale Indonesia 

Tbk. Sedangkan nilai maksimum sebesar 0,667 dimiliki oleh PT Arwana 

Citramulia Tbk, PT Astra Otopart Tbk, dan PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk. 

Nilai mean sebesar 0,388 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi, yaitu 0,0880. Hal ini menunjukan bahwa simpangan data cukup baik. 

4. Biaya Sosial 

Variabel Biaya Sosial atau Social Cost adalah salah satu variabel 

independen dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dengan membandingkan 

antara biaya tanggung jawab sosial perusahaan dengan laba yang diperoleh 

perusahaan. hasil analisis statistik deskriptif dari variabel biaya sosial dapat dilihat 

pada tabel 4.4. berikut : 

Tabel 4.4. 

Hasil Analisis Tatistik Deskriptif Variabel Biaya Sosial 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 SC 165 .00016 .69960 .0561068 .11075201 

 Valid N (listwise) 165     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.4. menunjukan jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

terdiri atas 165 data, didapat dari Annual Report perusahaan go public yang 

dipublikasikan dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil olah 

data, nilai minimum variabel efektivitas pengawasan (EP) sebesar 0,00016 

dimiliki oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. Sedangkan nilai maksimum 
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sebesar 0,69960 dimiliki oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. Nilai mean 

sebesar 0,0561 lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai standar deviasi, yaitu 

0,1107. Hal ini menunjukan bahwa simpangan data cukup besar. 

5. Kinerja Lingkungan  

Variabel Kinerja Lingkungan atau Environmental Performance adalah 

variabel intervening dalam penelitian ini. Variabel ini diukur dari penilaian atas 

pemeringkatan perusahaan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang 

dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan telah dipublikasikan. 

Peringkat yang diberikan mulai dari 1 untuk pengelolaan lingkungan yang buruk 

sampai 5 untuk pengelolaan lingkungan yang telah memenuhi kriteria yang 

ditentukan. Hasil analisi statistik deskriptif dari variabel kinerja lingkungan dapat 

dilihat pada tabel 4.5. berikut : 

Tabel 4.5. 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Lingkungan 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EP 165 2 5 3.27 .725 

Valid N (listwise) 165     

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.5. menunjukan jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

terdiri atas 165 data, didapat dari Annual Report perusahaan go public yang 

dipublikasikan dan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil olah 

data, variabel kinerja lingkungan (KL) memiliki rentang nilai 2 sampai dengan 5. 

Nilai rata – rata sebesar 3,27 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai standar 

deviasi, yaitu 0,725. Hal ini menunjukan bahwa simpangan data tersebut cukup 

baik. 
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4.1.2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan path analysis  atau 

analisis jalur untuk mengetahui hubungan antara variabel yang diteliti. Sebelum 

melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, langkah yang harus dilakukan 

adalah melakukan pengujian atas model struktural yang telah diprediksi, 

kemudian dievaluasi untuk mengetahui kesesuaian (fit) model. Penilaian kriteria 

goodness-of-fit didasarkan pada nilai acuan (cut-off value) sahingga dapat  

dinyatakan bahwa model dapat diterima atau sebaliknya. Tabel 4.6. menunjukan 

hasil analaisis goodness-of-fit dari penelitian ini. 

Tabel 4.6. 

Hasil Analisis Goodness-of-fit Model Penelitian 

Goodness of Fit Cut off Value Hasil Keterangan 



Chi Square Nilai Kecil 0,308 Fit 

Significance Probability   Fit 

RMSEA   Fit 

GFI 0,90  0,999 Fit 

AGFI 0,90  0,989 Fit 

CMIN/DF   Fit 

TLI 0,90 1,304 Fit 

CFI 0,90 1,000 Fit 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.6. menunjukkan bahwa nilai 

 adalah kecil, yaitu 0,308. Nilai chi 

square yang semakin kecil menunjukan bahwa model semakin fit. Nilai chi 

square yang kecil akan menghasilkan nilai probabilitas yang lebih besar dari 

tingkat signifikansi yang ditetapkan. Berdasarkan tabel tersebut, nilai significance 

probability sebesar 0,579 yang berarti lebih besar dari taraf signifikansi yang telah 

ditentukan, yaitu 5 % atau 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 
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secara signifikan antara matrik kovarian yang diprediksi dengan data penelitian 

sesungguhnya. Dengan demikian nilai chi square dan significance probability 

dalam model penelitian ini sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

 Nilai RMSEA (Root Mean Square Error of Approxiamation) sebesar 

0,000 sehingga tidak dapat memenuhi indeks goodness-of-fit yang mensyaratkan 

bahwa nilai RMSEA yang dapat diterima antar 0,05 sampai 0,08. Jika dilihat dari 

nilai RMSEA, model penelitian memiliki kesesuaian yang kurang baik atau 

kurang memuaskan. Nilai GFI (Goodness of Fit Index) sebesar 0,999 dan telah 

memenuhi batas penerimaan yang mensyaratkan bahwa nilai GFI lebih besar dari 

0,90. Apabila nilai GFI sama dengan 1,00 maka model dinyatakan fit sempurna, 

sehingga model dalam penelitian ini dapat dinyatakan nyaris sempurna atau 

mendekati sempurna. Nilai AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) yang 

dihasilkan adalah 0,989 atau lebih besar dari batas penerimaan yang 

dipersyaratkan, yaitu sama tau lebih besar dari 0,90 sehingga dapat disimpulkan, 

apabila dilihat dari nilai AGFI model dapat dinyatakan fit. 

Nilai CMIN/DF dalam model penelitian ini sebesar 0,308 menunjukkan 

hasil yang baik karena telah memenuhi kriteria goodness-of-fit yang 

dipersyaratkan (CMIN/DF  2) untuk dapat dinyatakan bahwa model fit. Nilai 

TLI (Tucker-Lewis Index) menunjukan 1,304 yang artinya bahwa nilai tersebut 

telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu sama atau lebih besar dari 0,90 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model fit. Penentuan kriteria goodnes-of-fit 

yang terakhir adalah nilai CFI (Comparative Fit Index). Nilai ini berkisar dari 

0,00 (no fit at all) sampai dengan 1,00 (perfect fit). Nilai CFI dalam model 
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penelitian ini adalah 1,00 yang artinya lebih besar dari kriteria yang 

dipersyaratkan, yaitu  0,90 dan dapat dinyatakan bahwa model penelitian yang 

digunakan fit sempurna. 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kriteria Goodness-of-Fit secara 

menyeluruh menunjukkan hasil bahwa dari kriteria yang telah ditentukan hanya 

nilai RMSEA dalam penelitian dinyatakan memiliki kesesuaian yang kurang baik 

sedangkan jika berdasarkan nilai Chi Square, Significance Probability, Goodness 

of Fit Index (GFI), Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI), CMIN/DF, Tucker-

Lewis Index (TLI), dan Comparative Fit Index (CFI) memiliki hasil yang baik, 

sehingga model penelitian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model 

good fit. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara signifikan tidak terdapat 

perbedaan antara model teoritis yang dikembangkan dengan data penelitian, 

bahkan memiliki kesesuaian yang baik seperti yang dipersyaratkan dalam model 

analisis jalur atau path analysis. 

Apabila model penelitian telah memenuhi kriteria Goodness-of-Fit, 

langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan pengujian hipotesis. 

Penelitian ini menggunakan aplikasi AMOS 21.0 untuk melakukan pengujian 

hipotesis. Hasil output dari pengujian hipotesis dengan menggunakan path 

analysis ditunjukan oleh tabel 4.7. dan 4.8. berikut : 

Tabel 4.7. 

Hasil Estimasi Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KL <--- KM -.108 .111 -.966 .334 par_1 

KL <--- EP .722 .634 1.140 .254 par_2 

KL <--- BS 1.183 .499 2.370 .018 par_3 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

PSL <--- KL .036 .011 3.247 .001 par_4 

PSL <--- KM .034 .016 2.193 .028 par_5 

PSL <--- BS .162 .072 2.271 .023 par_9 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

Tabel 4.8. 

Hasil Estimasi Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

KL <--- KM -.074 

KL <--- EP .088 

KL <--- BS .181 

PSL <--- KL .243 

PSL <--- KM .162 

PSL <--- BS .169 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 Tabel 4.7. dan 4.8. menunjukan hasil estimasi hubungan antar variabel 

penelitian. Pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap variabel 

Kinerja Lingkungan (KL) memiliki nilai estimasi parameter sebesar -0,074 

dengan nilai p-value sebesar 0,334. Nilai tersebut dikatakan tidak signifikan 

karena p-value labih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu lebih 

dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan dua variabel 

tersebut tidak signifikan yang berarti bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam 

suatu perusahaan tidak dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja 

lingkungan perusahaan. Begitu pula dengan pengaruh variabel Efektivitas 

Pengawasan terhadap variabel Kinerja Lingkungan memiliki nilai estimasi 

parameter sebesar 0,088 dengan nilai p-value sebesar 0,254 > 0,05 sehingga 

hubungan kedua variabel tersebut juga tidak signifikan dan artinya variabel 

Efektivitas Pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

kinerja lingkungan. Sedangkan, pengaruh variabel Biaya Sosial terhadap variabel 
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Kinerja Lingkungan memiliki nilai estimasi parmeter sebesar 0,181 dengan nilai 

p-value sebesar 0,018. Pengaruh kedua variabel tersebut dapat dinyatakan 

signifikan karena nilai p-value yang diperoleh dari hasil estimasi lebih rendah dari 

taraf signifikansi yang telah ditetapkan (p-value < 0,05) sehingga dapat 

disimpulkan bahwa biaya sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

lingkungan. Hal ini berarti, kinerja lingkungan akan meningkat sebesar 0,181 

apabila biaya sosial meningkat sebesar satu satuan. 

Pengaruh variabel Kinerja Lingkungan terhadap variabel Pengungkapan 

Sosial dan Lingkungan memiliki nilai estimasi parameter sebesar 0,243 dengan 

nilai p-value sebesar 0,001 sehingga pengaruh kedua variabel tersebut dapat 

dinyatakan signifikan karena nilai p-value yang diperoleh dari hasil estimasi 

menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditentukan. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan apabila kinerja lingkungan meningkat sebesar satu satuan 

maka pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan juga akan meningkat 

sebesar 0,243.  

Pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan memiliki nilai estimasi parameter sebesar 0,162 dengan nilai p-

value sebesar 0,028. Pengaruh kedua variabel tersebut dapat dinyatakan signifikan 

karena nilai p-value yang diperoleh dari hasil estimasi lebih rendah dari taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan (p-value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan akan meningkat sebesar 

0,162 apabila kinerja lingkungan perusahaan meningkat sebesar satu satuan.  
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Pengaruh variabel biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan memiliki nilai estimasi parameter sebesar 0,169 dengan nilai p-value 

sebesar 0,023. Pengaruh kedua variabel tersebut dapat dinyatakan signifikan 

karena nilai p-value yang diperoleh dari hasil estimasi lebih rendah dari taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan (p-value < 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan akan meningkat sebesar 

0,169 apabila kinerja lingkungan perusahaan meningkat sebesar satu satuan. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, tabel 4.9. akan menyajikan 

ringkasan hasil uji hipotesis perameter model.  

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Hipotesis Parameter Model 

Hipotesis Hasil 

H1 KM ---> KL Ditolak 

H2 EP ---> KL Ditolak  

H3 BS ---> KL Diterima 

H4 KL ---> PSL Diterima  

H5 KM ---> PSL Diterima 

H6 BS ---> PSL Diterima 

    Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 Tahap berikutnya, yaitu melakukan analisis koefisien determinasi atau 

squared multiple correlation yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Tabel 4.10. memberikan informasi mengenai squared multiple correlation dari 

model penelitian ini. 

Tabel 4.10. 

Nilai Koefisien Determinasi atau Squared Multiple Correlation 

 
Estimate 

Kinerja Lingkungan  .049 

Pengungkapan Sosial dan Lingkungan .119 

       Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 



74 

 

 

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-Square) 

untuk variabel kinerja lingkungan dinyatakan oleh squared multiple correlation 

dengan nilai 0,049. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah 4,9% variabel kinerja 

lingkunga mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu kepemilikan 

manajerian, efektivitas pengawasan, dan biaya sosial. Sedangkan sisanya sebesar 

95,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  

Nilai koefisien determinasi (R-Square) untuk variabel pengungkapan 

sosial dan lingkungan dinyatakan oleh squared multiple correlation dengan nilai 

0,119. Hal tersebut berarti bahwa sebanyak 11,9% variabel pengungkapan sosial 

dan lingkungan mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu kepemilikan 

manajerian, biaya sosial, dan kinerja lingkungan. Sedangkan sisanya sebesar 

88,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, nilai koefisisen determinasi menunjukan 

angka yang rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya pemahaman 

dan kesadaran perusahaan tentang manfaat melakukan pengungkapan sosial dan 

lingkungan (Djajadikerta dan Trireksani 2012). Selain itu, adanya pengeluaran 

terhadap biaya yang tidak sedikit untuk melakukan kegiatan tanggung jawab 

sosial sampai dengan pelaporan menjadikan perusahaan tidak begitu 

mementingkan untuk melakukan pengungkapan dan juga pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan masih bersifat sukarela karena pemerintah tidak 

mewajibkan adanya laporan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai 

persyaratan perusahaan untuk dapat go public. 
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4.1.3. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur (path analysis) digunakan untuk menganalisis kekuatan 

konstruk antar variabel bebas terhadap variabel terikat yang meliputi pengaruh 

langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect), dan total 

pengaruh (total effect).  Hasil analisis pengaruh langsung dari variabel bebas 

terhadap variabel antara dan variabel bebas terhadap variabel terikat  dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11. berikut : 

Tabel 4.11. 

Hasil Estimasi Standardized Direct Effects 

 
KM EP BS KL 

KL -.074 .088 .181 .000 

PSL .162 .000 .169 .243 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 Berdasarkan tabel tersebut, variabel kepemilikan manajerial (KM) 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja lingkungan (KL) sebesar -0,074. 

Hal ini berarti, kinerja lingkungan perusahaan akan turun sebesar 0,074 apabila 

kepemilikan manajerial akan meningkat sebesar satu satuan. Variabel efektivitas 

pengawasan (EF) mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja lingkungan 

(KL) sebesar 0,088. Artinya, apabila efekstivitas pengawasan mengalami 

kenaikan sebesar satu satuan maka kinerja lingkungan juga akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,088. Variabel biaya sosial (BS) berpengaruh langsung 

terhadap kinerja lingkungan (KL) sebesar 0,181. Artinya, kinerja lingkungan akan 

naik sebesar 0,181 satuan apabila biaya sosial meningkat sebesar satu satuan. 

Variabel kepemilikan manajerial (KM) berpengaruh langsung terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) sebesar 0,162. Angka tersebut 
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menunjukan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh 

perusahaan akan meningkat sebesar 0,162 satuan apabila kepemilikan manajerial 

meningkat sebesar satu satuan. Variabel biaya sosial (BS) memiliki pengaruh 

langsung terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan (PSL) sebesar 

0,169. Nilai tersebut bermakna bahwa naiknya biaya sosial sebesar satu satuan 

maka juga akan meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan yang 

dilakukan perusahaan sebesar 0.169. Sedangkan variabel kinerja lingkungan (KL) 

mempunyai pengaruh langsung terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan sebesar 0,243. Hal ini berarti, tingkat pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan akan meningkat sebesar 0,248 apabila kinerja lingkungan 

perusahaan mengalami peningkatan sebesar satu satuan. 

Tabel 4.12. akan menampilkan hasil estimasi standardized indirect effect, 

yaitu pengaruh tidak langsung dari variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Tabel 4.12.  

Hasil Estimasi Standardized Indirect Effects 

 
KM EP BS KL 

KL .000 .000 .000 .000 

PSL -.018 .021 .044 .000 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

Pada tabel tersebut, menunjukan hasil pengujian tidak langsung dari 

kepemilikan manajerian (KM) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

(PSL), efertivitas pengawasab (EP) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

(PSL), dan biaya sosial (BS) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL). 

Penelitian ini menggunakan variabel intervening, yaitu kinerja lingkungan (KL) 
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sehingga pengaruh tidak langsung tersebut merupakan hubungan antar variabel 

bebas dengan variabel terikat yang lebih dulu melalui variabel intervening.  

Pengaruh tidak langsung kepemilikan manajerial (KM) terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) sebesar -0,018. Sedangkan efektivitas 

pengawasan (EP) memiliki penngaruh tidak langsung terhadap pengungkapan 

sosial dan lingkungan (PSL) sebesar 0,021. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung 

biaya sosial (BS) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) 

menunjukan angka 0,044.  

Tabel 4.13. menunjukkan total effect atau pengaruh keseluruhan dari 

variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.13.  

Hasil Estimasi Standardized Total Effect 

 
KM EP BS KL 

KL -.074 .088 .181 .000 

PSL .143 .021 .213 .243 

  Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

 Total effect merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung (direct 

effect) dengan pengaruh tidak langsung (indirect effect). Berdasarkan hasil 

estimasi total effect pada tabel 4.13, pengaruh kepemilikan manajerial (KM) 

terhadap Kinerja Lingkungan (KL) memiliki nilai yang sama dengan perngaruh 

langsung (direct effect), yaitu sebesar -0,074. Hal ini dikarenakan tidak ada 

hubungan lain yang mempengaruhi. Hal yang sama juga terjadi pada pengaruh 

efektivitas pengawasan (EP) terhadap Kiinerja Lingkungan (KL) memiliki nilai 

yang sama dengan pengaruh langsungnya, yaitu sebesar 0,088 karena tidak ada 

hubungan lain yang mempengarui. Sama halnya dengan pengaruh biaya sosial 
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(BS) terhadap kinerja lingkungan (KL) menunjukan angka yang sama dengan 

pengaruh langsungnya, yaitu 0,181 karena tidak ada pengaruh dari hubungan yang 

lainya.  

Pengaruh total effect  efektivitas pengawasan (EP) terhadap pengungkapan 

sosial dan lingkungan (PSL) menunjukan angka yang sama dengan pengaruh tidak 

langsungnya, yaitu sebesar 0,021 karena tidak terdapat hubungan lain yang dapat 

mempengaruhi. Hal yang sama juga terjadi pada pengaruh kinerja lingkungan 

(KL) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) juga menunjukan 

angka yang sama dengan pengaruh langsungnya, yaitu sebesar 0,243. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya hubungan lain yang mempengaruhi. 

Akan tetapi, hasil estimasi total effect kepemilikan manajerial (KM) 

dengan pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) menunjukan nilai yang 

berbeda dengan pengaruh langsungnya. Hal ini karena adanya hubungan pengaruh 

tidak langsung sehingga total pengaruh yang dihasilkan sebesar 0,143. Nilai 

tersebut merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung sebesar 0.162 dan 

pengaruh tidak langsung yang melalui kinerja lingkungan sebesar -0.018. Bagitu 

pula dengan total effect biaya sosial (BS) terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan (PSL) yang memperlihatkan angka sebesar 0,213. Angka tersebut 

merupakan hasil penjumlahan dari pengaruh langsung dengan pengaruh tidak 

langsung yang melalui kinerja lingkungan masing-masing sebesar 0,169 dan 

0,044.  

Metode analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

intervening. Akan tetapi, metode ini tidak dapat digunakan untuk menentukan 
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hubungan kausalitas dan mengonfirmasi penerimaan atau penolakan hipotesis 

sehingga perlu melakukan pengujian hipotesis mediasi. Uji signifikansi pengaruh 

tidak langsung dalam penelitian ini dilakukan dengan model yang dikembangkan 

oleh Sobel dan dikenal dengan uji sobel. Di penelitian ini, pengaruh variabel 

kepemilikan manajeria (KM) terhadap kinerja lingkungan (KL) dan pengaruh 

efektivitas pengawasan (EP) terhadap kinerja lingkungan (KL) menunjukan hasil 

yang tidak signifikan, maka tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi syarat 

untuk uji mediasi. Uji hipotesis mediasi yang dapat dilakukan adalah pengaruh 

biaya sosial (BS) terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan (PSL) melalui 

kinerja lingkungan (KL). Berdasarkan tabel 4.7. hasil estimasi regression weights 

dapat diketahui nilai a, b, Sa, dan Sb. Nilai a = 1,183, nilai b  = 0,162, nilai Sa = 

0,499, dan nilai Sb = 0,072. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk mengetahui 

nilai Sab dan nilai t hitung. Uji hipotesis mediasi dilakukan dengan menggunakan 

program yang telah disediakan. Berikut adalah gambar 4.1. yang menampilkan 

hasil estimasi pengaruh tidak langsung. 

Gambar 4.1. 

Hasil Uji Sobel 

Sumber : quantpsy.org, 2016 

 Gambar 4.1. menunjukan nilai t-hitung sebesar 1,632 dan p-value sebesar 

0,103. Taraf signifikansi dalam penelitian ini adalah 5% dengan df = 160 sehingga 
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diperoleh nilai t – tabel sebesar 1,9749. Nilai t-hitung dari penelitian menunjukan 

hasil yang lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai t-tabel (1,632 < 19749) 

sehingga kinerja lingkungan tidak dapat berpengaruh signifikan dalam 

mempengaruhi hubungan biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan.  

Hubungan antar variabel yang yang diteliti dapat dilihat pada gambar 4.2. 

dari gambar berikut menunjukan bahwa tidak terdapat masalah pemodelan pada 

penelitian yang dilakukan dan telah sesuai dengan syarat analisis jalur. 

Gambar 4.2. 

Hubungan Variabel Penelitian 

 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Lingkungan 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang 

siginifikan dari hubungan kepemilikan manajerial (KM) terhadap kinerja 

lingkungan (KL). Berdasarkan hasil dari pengolahan data nilai CR (Critical Ratio) 

dari hubungan dua variabel ini  sebesar -0,966 menunjukan bahwa nilai ini lebih 
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kecil dari nilai t-tabel untuk alpha 0,05 yaitu 1,9749. Dengan demikian, secara 

statistik kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

lingkungan. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya bahwa kepemilikian manajerial akan mempengaruhi kinerja 

lingkungan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa 

kemungkinan faktor yang mengakibatkan tidak berpengaruhnya kepemilikan 

manajerial terhadap kinerja lingkungan. Alasan pertama, yaitu masih banyak 

pihak manajemen perusahaan yang tidak mempunyai kepemilikan saham atas 

perusahaan yang dikelola (Aniktia 2015). Kedua, hal ini mengindikasikan bahwa 

meskipun perusahaan memiliki kepemilikan manajerial akan tetapi, proporsi 

kepemilikan terhadap perusahaan masih tergolong rendah (Nurrahman dan 

Sudarno 2013; Aniktia 2015). Jumlah kepemilikan saham manajerial pada 

perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keselarasan 

kepentingan antara pemilik dan manajer (Nurrahman dan Sudarno 2013). Selain 

itu, rendahnya kepemilikan manajerial menjadikan pihak manajemen sebagai 

pemegang saham minoritas dalam perusahaan, sehingga menjadikan manajer 

belum mampu ikut berperan aktif dalam melakukan pengambilan keputusan 

dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan, salah satunya dengan melalui 

kinerja lingkungan.   

Hasil ini tidak sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 

dengan adanya kepemilikan manajerial merupakan upaya perusahaan untuk 

menjalin hubungan baik dengan para stakeholder karena manajer juga sebagai 
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pemilik perusahaan. Hasil dari penelitian juga ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Sihombing (2014), Soliman et al. (2012), dan Ulya (2014) 

yang membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan manajerial tidak mampu 

mempengaruhi kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan proporsi 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan tergolong pada kategori rendah. 

4.2.2. Pengaruh Efektivitas Pengawaan terhadap Kinerja Lingkungan 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang 

signifikan dari hubungan efektivitas pengawasan (EP) terhadap kinerja 

lingkungan (KL). Berdasarkan hasil dari pengolahan data, nilai CR dari hubungan 

efektivitas pengawasan terhadap kinerja lingkungan sebesar 1,140. Nilai tersebut 

lebih rendah dari nilai t-tabel untuk alpha 0,05 yaitu 1,9749. Dengan demikian, 

secara statistik efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan sehingga hipotesis 

kedua dalam penelitian ini tidak dapat diterima. 

Penemuan ini menunjukan ketidaksesuaian dengan teori yang telah 

diungkapkan sebelumnya bahwa seharusnya semakin tinggi ukuran komisaris 

independen akan meningkatkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan komisaris dan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan. Hal ini dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat indikasi kemungkinan 

pemilihan dan pengangkatan dewan komisaris yang kurang efektif dimana 

komisaris independen tidak dapat menunjukan independensinya (Rohmah 

2015:250) karena pengangkatan dan penambahan anggota dewan komisaris 

independen memungkinkan hanya sebagai bentuk formalitas untuk memenuhi 



83 

 

 

regulasi yang telah ditentukan (Yusnita 2010). Restuningdiah (2010) dan Rohmah 

(2015) menyatakan bahwa kompetensi memegang peran penting dalam 

pengambilan keputusan, sehingga bukan hanya komposisi dewan komisaris 

independen yang dipertimbangkan, namun juga pengetahuan dan latar belakang 

pendidikan sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada 

tingkat komisaris terkait dengan CSR. Kedua, keputusan Ketua Bapepam Nomor 

Kep-45/PM/2004 yang telah diperbaharui oleh Peraturan OJK No.33/PJOK.04/ 

2014 manyatakan bahwa jumlah komisaris independen minimal 30% dari total 

dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Akan tetapi, dari hasil penelitian 

masih terdapat perusahaan yang memiliki komisaris independen dibawah 

ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai minimum variabel 

efektivitas pengawasan yang menunjukan angka 0,222 yang artinya masih 

dibawah 30%. Rendahnya jumlah komisaris independen yang menjadikan 

kegiatan pengawasan yang dilakukan menjadi kurang efektif. Ratnasari (2011) 

menyatakan bahwa proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris pada 

perusahaan sampel masih rendah, sehingga perannya dalam memantau perilaku 

direksi (manajemen) belum maksimal. Ketiga, hasil survei dari Asian 

Dovelopment Bank dalam Handayani (2013:196) menyatakan bahwa kuatnya 

kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan 

komisaris tidak independen. Keempat, menurut Restuningdiah (2010) dan Aniktia 

(2015) meskipun terdapat dewan komisaris independen, namun apabila dewan 

komisaris independen tidak memiliki waktu untuk perusahaan karena 

kesibukannya yang lain, maka keberadaan dewan komisaris independen tidak 
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akan efektif. Oleh karena itu, adanya komisaris independen tidak dapat 

meningkatkan efektivitas pengawasan yang merupakan tugas dari dewan 

komisaris.  

Hasil penilitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Yusnita (2010), Ratnasari dan Andri (2011), Suhardjoto (2010), dan Yesika & 

Chariri (2013)  bahwa adanya komisaris independen tidak mampu berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan dan tidak 

sejalan dengan teori agensi. Masih rendahnya jumlah komisaris independen 

membuat aktivitas  pengawasan yang dilakukan menjadi  belum maksimal.  

4.2.3. Pengaruh Biaya Sosial terhadap Kinerja Lingkungan 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh yang 

signifikan dari hubungan biaya sosial (BS) terhadap kinerja lingkungan (KL). 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data, nilai CR dari hubungan variabel biaya 

sosial terhadap kinerja lingkungan sebesar 2,370 yang artinya, nilai tersebut lebih 

besar dari nilai t-tabel untuk alpha 0,05 yaitu 1,9749. Dengan demikian, secara 

statistik biaya sosial berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja lingkungan 

karena nilai CR, yaitu 2,370 > 1,9749. Sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini dapat diterima.  

Hasil penelitian ini mendukung teori legitimasi bahwa pengeluaran biaya 

sosial akan membuat kinerja lingkungan perusahaan menjadi lebih baik sehingga 

mampu meningkatkan legitimasi perusahaan. Adanya biaya sosial yang 

dikeluarkan merupakan upaya perusahaan untuk memperoleh legitimasinya di 

mata masyarakat karena dengan adanya pengeluaran tersebut dapat menciptakan 



85 

 

 

umpan balik yang positif untuk semua pihak. Hadi (2010:43) menyebutkan bahwa 

biaya tersebut telah dibebankan sebagai bentuk kepedulian dan kepekaan 

perusahaan terhadap masalah sosial dan lingkungan. Saat ini perusahaan mulai 

menyadari perlunya usaha berwawasan lingkungan dan berkomitmen untuk peduli 

terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Meskipun demikian, penilaian yang 

objektif bukan berdasar atas komitmen yang telah dibuat, akan tetapi wujud peran 

aktif perusahaan dalam melaksanakan kinerjanya terhadap lingkungan sekitarnya 

merupakan implementasi atas komitmen perusahaan dalam upayanya untuk tetap 

bertahan di tengah lingkungan masyarakat. Dengan mengeluarkan biaya sosial 

dan melakukan aktivitas sosial dan peduli lingkungan perusahaan dapat 

menyeimbangkan kepentinyan yang dimiliki perusahaan dengan masyarakat.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Indah (2014) bahwa semakin besar alokasi biaya sosial perusahaan maka akan 

semakin meningkatkan kinerja sosial perusahaan.  hasil penelitian ini juga sesuai 

dengan penelitian Hadi (2010) menunjukkan bahwa biaya sosial mampu 

memberikan feedback positif terhadap peningkatan kinerja sosial, yaitu dengan 

menurukan kesenjangan legitimasi selain itu juga menurunkan klaim/tuntutan dari 

para stakeholdernya. 

4.2.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial 

nmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan. Berdasarkan hasil olah data, nilai CR yang dimiliki oleh kedua 
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variabel ini sebesar 2,193. Angka tersebut lebih tinggi dari nilai t-tabel yang 

diperoleh angka sebesar 1,9749 dengan alpha 0,05. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat diterima. 

Artinya, secara statistik terdapat pengaruh yang signifikan antara hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan bahwa adanya 

kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik yang timbul antara pemegang 

saham dengan pihak manajemen. Pemegang saham membutuhkan informasi 

tambahan selain informasi keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan. Adanya informasi terkait pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan merupakan salah satu tambahan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemegang saham. Pihak manajemen perusahaan yang berperan 

sebagai pemegang saham akan lebih mamahami hal apa saja yang sekiranya 

dibutuhkan oleh pemegang saham sampai akhirnya memutuskan melakukan 

investasi pada perusahaan yang dipilihnya. Berdasarkan statistik, perusahaan yang 

memiliki  kepemilikan manajerial akan melakukan pengungkapan informasi yang 

lebih luas termasuk informasi atas kegiatan sosial dan lingkungan yang telah 

dilakukan perusahaan bila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki 

kepemilikan manajerial didalamnya. 

Peningkatan atas kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan 

membuat manajer ikut merasa memiliki perusahaan karena kekayaan pribadi akan 

semakin terikat dengan kekayaan perusahaan (Ikbal 2012:31). Pihak manajemen 

perusahaan akan melakukan usaha agar perusahaan yang dikelolanya meperoleh 
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image positif di hadapan para stakeholdernya dan berharap perusahaan akan going 

concern sehingga mereka akan memiliki kesadaran yang lebih dalam melakukan 

kegiatan tanggung jawab usahanya kemudian melakukan pengungkapan sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya untuk kemudian dimuat dalam laporan tahunan 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Anggraini (2006) bahwa semakin besar kepemilikan manajerial di dalam 

perusahaan, maka manajer akan semakin banyak melakukan pengungkapan 

informasi sosial karena mereka menganggap masyarakat eksternal lebih 

memperhatikan kondisi lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasi 

perusahaan, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Rawi & Muchlis (2010) 

dan Ainullia (2013) juga menunjukan hasil adanya pengaruh yang signifikan 

antara hubungan kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan yang arttinya, semakin tinggi tingkat kepemilikan 

manajerial makan akan semakin luas perusahaan melakukan pengungkapan. 

4.2.5. Pengaruh Biaya Sosial terhadap Pengungkapan Sosial dan 

Lingkungan 

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah biaya sosial berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. Nilai 

CR yang diperoleh dari hasil pengelolaan data menunjukan nilai sebesar 2,271 

yang artinya lebih tinggi dari nilai t-tabel dengan alpha 5% yang menunjukan 

angka 1,9749. Nilai CR tersebut lebih besar dari nilai t-tabel (2,271 > 1,9749) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat 
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diterima. Artinya, biaya sosial berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

Hasil penelitian ini  mendukung teori legitimasi bahwa perusahaan perlu 

melakukan strategi untuk dapat memperoleh legitimasi masyarakat. Pengeluaran 

perusahaan berupa biaya sosial untuk membiayai aktivitas sosial dan 

lingkungannya merupakan salah satu cara perusahaan dalam rangka memenuhi 

kontrak sosial dengan masyarakat, selain melakukan pengungkapan sosial dan 

lingkungan untuk atas aktivitas yang telah dilakukannya. Sehingga semakin tinggi 

biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan karena biaya sosial tersebut dapat digunakan 

perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial dan kemudian dapat diungkapkan 

pada laporan tahunan perusahaan.  

Biaya sosial yang telah dikeluarkan perusahaan merupakan bentuk 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya atas akibat yang 

ditimbulkan perusahaan selama kegiatan operasionalnya serta cara perusahaan 

dalam meningkatkan nilai perusahaan di mata para stakeholdernya sehingga perlu 

diungkapkan. Perusahaan akan cenderung melakukan pengungkaan sosial dan 

lingkungan yang lebih luas karena perusahaan telah mengeluarkan biaya sosial 

yang tinggi sebagai bentuk pengorbanannya agar dapat mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan legitimasinya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hadi (2011) yang telah 

memberikan bukti empiris bahwa untuk meningkatkan legitimasi stakeholder, 

perusahaan perlu meningkatkan biaya sosial karena biaya sosial yang dikeluarkan 
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dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sosialnya akan memotivasi perusahaan 

untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Bagitu pula penelitian yang 

dilakukan oleh Indah (2014) bahwa biaya sosial yang dikeluarkan berpengaruh 

signinifikan terhadap luas pengungkapan yang dilakukan perusahaan. hal tersebut 

memberikan bukti bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dengan pengeluaran 

sosial membutuhkan mekanisme pengungkapan agar dapat tersampaikan dan 

dipahami para stakeholder. 

4.2.6. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Sosial dan 

Lingkungan 

Hipotesis keenam dari penelitian ini adalah kinerja lingkungan 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan. Diketahui nilai CR dari hasil olah data sebesar 3,247 lebih besar dari 

nilai t-tabel, yaitu 1,9749 dengan alpha 5%. Nilai CR yang lebih tinggi (3,247 > 

1,9749) dapat disimpulkan bahwa terdapat penengaruh yang signifikan dari 

kinerja lingkungan terhadap pengungkaan sosial dan lingkungan perusahaan. 

artinya, hipotesis keenam pada penelitian ini dapat diterima. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya kinerja 

lingkungan maka akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

sosial dan lingkungan. Kinerja lingkungan dapat digunakan perusahaan sebagai 

salah satu upaya untuk menjalin hubungan baik dengan para stakeholdernya. 

Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dimata 

masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup melakukan penilaian kinerja 

lingkungan bagi perusahaan melalui PROPER. Hal ini mendorong perusahaan 
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untuk terus melaksanakan dan meningkatkan aktivitas peduli lingkungan. 

Perusahaan yang menjadi peserta PROPER akan mendapatkan nilai lebih dari 

para stakeholdernya karena dari hasil penilaian yang telah dilakukan akan 

menunjukan perusahaan mana saja yang telah peduli dan memperhatikan 

lingkunganya.  

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik, cenderung memiliki 

kepedulian sosial yang tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

mengikuti PROPER. Perusahaan yang telah mengikuti program penilaian kinerja 

dibidang lingkungan akan melakukan pengungkapan terkait aktivitasnya terhadap 

lingkungan dan dilaporkan pada laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan 

sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang melaporkan 

tanggung jawab sosialnya dapat menarik perhatian para investor. Di Indonesia, 

kepedulian perusahaan terhadap lingkungan mulai menunjukkan peningkatan, hal 

ini ditunjukkan oleh jumlah peserta PROPER yang terus mengalami peningkatan 

disetiap tahunnya. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Rakhiemah dan Agustia (2009), Pratama & Rihardjo (2013), dan Tunggal (2014) 

bahwa kinerja lingkungan yang dilakukan akan mempengaruhi luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan yang 

dipublikasiannya. Perusahaan dapat menggunakan kinerja lingkungan sebagai alat 

untuk memperoleh legitimasi di mata masyarakat dan menambah nilai perusahaan 

untuk tetap kompetitif dalam persaingan di dunia bisnis. 
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4.2.7. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sosial 

dan Lingkungan melalui Kinerja Lingkungan 

Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

melalui kinerja lingkungan. Pengaruh langsung yang ditunjukan oleh standardized 

direct effect kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan adalah sebesar 0,162 dan dinyatakan signifikan. Akan tetapi pengaruh 

tidak langsung yang ditunjukan oleh standardized indirect effect kepemilikan 

manajerial terhadap pengungkaan sosial dan lingkungan setelah melalui kinerja 

lingkungan menunjukan hasil sebesar -0,018. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan akan meningkat sebesar 0,162 

apabila kepemilikan manajerial meningkat 1 satuan. Akan tetapi, pengungkapan 

sosial dan lingkungan akan menurun sebesar 0,018 apabila kepemilikan 

manajerial meningkat 1 satuan setelah melalui kinerja lingkungan. Berdasarkan 

statistik dapat dilihat bahwa pengaruh langsung kepemilikan manajerial terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan lebih kuat jika dibandingkan pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan setelah 

melalui kinerja lingkungan. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukan tidak 

ada pengaruh mediasi antara ketiga variabel tersebut dengan demikian kinerja 

lingkungan tidak dapat dijadikan sebagai variabel intervening yang akan 

memperkuat hubungan kepemilikan manajerial terhadap pengngkapan sosial dan 

lingkungan sehingga hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima. 

Hubungan antara kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan 

yang tidak signifikan, diprediksi sebagai penyebab tidak mampunya kinerja 
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lingkungan berperan sebagai variabel intervening dalam mempengaruhi hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. Selain itu, 

terdapat beberapa alasan yang mengakibatkan tidak mampunya kinerja 

lingkungan sebagai variabel intervening. Alasan pertama, yaitu pengelolaan 

perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan memungkinkan 

pihak manajemen lebih memilih untuk melakukan tindakan seperti pemerataan 

laba yang sekiranya lebih menguntungkan bagi dirinya, jika dibandingkan 

melakukan kinerja lingkungan. Pratama (2012:37) menyebutkan bahwa 

manajemen tentunya mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 

dibandingkan dengan pemegang saham, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan 

manajemen bersifat oportunistik. Alasan kedua, Soliman et al. (2012:65) 

menyebutkan bahwa teori menyarankan dengan menyediakan saham untuk 

manajer adalah cara efektif untuk mengurangi masalah keagenan. Namun, adanya 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan belum bisa mempengaruhi kinerja 

perusahaan tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan 

manajerial perusahaan masih rendah. Meskipun perusahaan memiliki kepemilikan 

manajerial akan tetapi, proporsi kepemilikan terhadap perusahaan masih tergolong 

rendah (Nurrahman dan Sudarno 2013; Aniktia 2015) sehingga menjadikan 

perilaku para manajer yang belum sepenuhnya menyadari arti penting melakukan 

kegiatan sosial lingkungan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Alasan 

ketiga, terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang lebih berpengaruh 

terhadap pengungkapan, seperti ROA dan kepemilikan asing pada penelitian  

„Amal (2011) dan Soliman (2012). Kepemilikan asing mempunyai nilai koefisien 
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yang paling besar dari veriabel lain yang ditetili terhadap tanggung jawab 

pengungkapan sosial dan lingkungan yaitu ROA sebesar 0,150 sedangkan 

kepemilikan asing sebesar 7,976. Meskipun terdapat kinerja lingkungan sebagai 

variabel intervening, akan tetapi belum dapat mempengaruhi hubungan 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja lingkungan. 

Pengujian kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan pada hipotesis keempat menunjukan hasil yang signifikan. 

Hal ini menunjukan bahwa perusahaan tetap beranggapan perlunya menyediakan 

informasi bagi pemakai informasi. Meskipun, pengungkapan yang dilakukanya 

hanya sebatas pemenuhan regulasi, bukan didasarkan atas tindakan yang telah 

dilakukannya. Yusnita (2010) menyebutkan bahwa peraturan yang ada hanya 

dijalankan sebagai formalitas demi menjaga image perusahaan itu sendiri. 

4.2.8. Pengaruh Efektivitas Pengawasan terhadap Pengungkapan Sosial dan 

Lingkungan melalui Kinerja Lingkungan 

Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

melalui kinerja lingkungan. Pengujian pengaruh tidak langsung dari ketiga 

variabel tersebut menunjukan hasil 0,021. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari hubungan tidak langsung antara efektivitas pengawasan 

terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan walaupun sebesar 0,021. Artinya, 

pengungkapan sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,021 satuan apabila efektivitas pengawasan juga mengalami 

kenaikan satu satuan setelah melalui kinerja lingkungan. 
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Hasil ini dapat diartikan bahwa adanya pengawasan terhadap kinerja 

lingkungan perusahan dapat meningkatkan pengungkapan sosial dan lingkungan 

sehingga perusahaan berpeluang lebih dalam menarik minat investor dan 

membangun keparcayaan stakeholernya. Hal ini akan menjamin keberlangsungan 

hidup perusahaan di masa yang akan datang. Hubungan antara efektivitas 

pengawasan dan kinerja lingkungan yang menunjukan hasil tidak signifikan, 

diindikasikan sebagai penyebab lemahnya peran kinerja lingkungan sebagai 

variabel intervening dalam mempengaruhi hubungan efektivitas pengawasan 

terhadap pengungkapan sosial perusahaan.  

Ketidakmampuan kinerja lingkungan menjadi variabel intervening dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, seperti yang sudah dijelaskan pada 

hipotesis sebelumnya, bahwa masih rendahnya jumlah komisaris independen 

perusahaan. Proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris pada 

perusahaan sampel masih rendah, sehingga perannya dalam memantau perilaku 

direksi (manajemen) belum maksimal (Ratnasari 2011) salah satunya kurang 

maksimalnya pengawasan terhadap kinerja lingkungan yang seharusnya dilakukan 

perusahaan. Kedua, Keaktivan peran komisaris independen dalam menjalankan 

fungsinya juga dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di perusahaan. Hasil survei 

dari Asian Dovelopment Bank dalam Handayani (2013:196) menyatakan bahwa 

kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan 

dewan komisaris tidak independen. Sehingga pengawasan yang dilakukan 

menjadi tidak efektif, termasuk pengawasan dalam hal kinerja lingkungan 

perusahaan. Meskipun begitu, tinggi atau rendahnya kinerja lingkungan yang 
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telah dilakukan perusahaan tetap akan diungkapkan dalam laporan perusahaan 

karena Khlif (2015:54) berpendapat bahwa pengungkapan tindakan sosial dan 

lingkungan dalam laporan tahunan akan berdampak terhadap permintaan produk 

perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi arus kas masa depan dan 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Ketiga, terdapat faktor lain di luar dari 

variabel dalam penelitian ini yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga meskipun sudah 

terdapat kinerja lingkungan yang berperan sebagai variabel intervening tetap saja 

belum bisa memperkuat hubungan veriabel independen terhadap variabel 

dependen dalam penelitian ini. Penelitian yang telah dilakukan Putri (2013) dan 

Suhardjanto (2010) menunjukan bahwa umur perusahaan dan cakupan operasional 

perusahaan lebih berpengaruh terhadap pengungkapan yang terlihat dari nilai 

koefisiennya sebesar 0,577 dan 0,675.  

4.2.9. Pengaruh Biaya Sosial terhadap Pengungkapan Sosial dan 

Lingkungan melalui Kinerja Lingkungan 

Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah biaya sosial berpengaruh 

secara signifikan terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan melalui kinerja 

lingkungan. Pengaruh langsung biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan sebesar 0,169 yang diketahui berpengaruh secara signifikan. Pengaruh 

tidak langsung yang ditunjukan oleh standardized indirect effect setelah melalui 

kinerja lingkungan menunjukan hasil sebesar 0,044. Diketahui adanya pengaruh 

yang signifikan antara hubungan biaya sosial terhadap kinerja lingkungan, 

sehingga hubungan ketiga variabel ini mengindikasikan adanya pengaruh mediasi 

berdasarkan kriteria Preacher & Hayes (2008). 
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 Hasil pengujian mediasi yang dilakukan dengan uji sobel menunjukan 

nilai t-hitung yang lebih kecil dari nilai t-tabel, yaitu  1,632 < 19749. Nilai 

tersebut menunjukan bahwa pengaruh tidak langsung menunjukan hasil yang 

tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa peran kinerja lingkungan 

belum cukup kuat dalam mempengaruhi hubungan biaya sosial terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan perusahaan. 

Kinerja lingkungan yang belum cukup kuat dalam mempengaruhi 

hubungan antara biaya sosial dengan pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan karena meskipun perusahaan telah mengeluarkan biaya untuk 

membiayai kegiatan lingkungan, akan tetapi hasil dari kinerja lingkungan tersebut 

belum seperti yang diinginkan perusahan sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk membatasi pengungkapannya di dalam laporan tahunannya. Deegan dan 

Gordon (1996) dalam Yusnita (2010) menyatakan bahwa perusahaan cenderung 

mengungkapkan hal-hal yang baik saja dan menahan (withheld) informasi 

lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap image perusahaan. 

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menduga bahwa perusahaan telah 

menyadari pentingnya melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan dalam 

usahanya untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Adanya biaya sosial yang 

dikeluarkan perusahaan untuk membiayai aktivitas lingkungannya akan 

mempengaruhi hasil dari kinerja lingkungan yang dilakukan. Biaya sosial 

dianggap sebagai investasi perusahaan kepada para stakeholder. Pembahasan 

sebelumnya telah membahas bahwa perusahaan yang mengeluarkan biaya sosial 

tinggi akan memperoleh kinerja lingkungan yang lebih baik, jika dibandingkan 
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dengan perusahaan yang memiliki pengeluaran rendah dalam melakukan 

pembiayaan untuk aktivitas yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial 

masyarakat. Apabila kinerja lingkungan perusahaan dinilai baik, maka perusahaan 

akan semakin luas dalam melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan, begitu 

pula sebaliknya apabila kinerja lingkungannya dianggap buruk, maka perusahaan 

akan membatasi melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini 

dilakukan perusahaan untuk tetap menjaga kompetisi dalam dunia bisnis dan 

membangun image positif di mata para stakeholdernya dengan cara menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk para stakeholder.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan manajerial, efektivitas 

pengawasan, dan biaya sosial terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan 

perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh mediasi variabel 

invervening, yaitu kinerja lingkungan untuk memediasi hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan 

go public  yang telah mengikuti PROPER, milai tahun 2011 sampai 2014. Hasil 

dari penelitian ini setelah melakukan tahap pengujian hipotesis, adalah sebagai 

berikut : 

a. Variabel kepemilikan manajerial, efektivitas pengawasan, biaya sosial dan 

kinerja lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. 

b. Variabel kinerja lingkungan hanya mampu dipengaruhi secara signifikan oleh 

biaya sosial, sedangkan kepemilikan manajerial dan efektivitas pengawasan 

tidak berpengaruh secara signifikan. 

c. Kinerja lingkungan tidak mampu memediasi hubungan antara kepemilikan 

manajerial dan efektivitas pengawasan terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan, sedangkan untuk hubungan biaya sosial terhadap 

pengungkapan sosial dan lingkungan, kinerja lingkungan mampu 

mempengaruhi hubungan keduanya akan tetapi tidak signifikan. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

a. Lembaga pembuat kebijakan hendaknya membuat peraturan baru terkait 

sistematika pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga akan 

mempermudahkan para pemakai informasi untuk membandingkan kegiatan 

tanggung jawab sosial antar perusahaan. 

b. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup hendaknya mewajibkan 

seluruh perusahaan untuk mengikuti program penilaian peringkat kinerja 

perusahaan dibidang lingkungan hidup, terutama perusahaan yang 

berkontribusi dalam pencemaran lingkungan. 

c. Perusahaan hendaknya ikut serta dalam program PROPER karena dengan 

mengikuti program tersebut perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan 

aktivitas peduli lingkungan secara nyata sehingga akan memudahkan dalam 

mendapatkan legitimasi masyarakat. 

d. Peneliti selanjutnya hendaknya mengombinasikan atau menambah variabel 

lain yang sekiranya dapat berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan 

lingkungan perusahaan karena variabel independen dalam penelitian ini 

memiliki kontribusi yang rendah dalam mempengaruhi variabel dependen. 

Variabel lain tersebut seperti umur perusahaan atau ukuran perusahaan karena 

perusahaan lama atau baru tentu dapat memberikan pengaruh terhadap 

pengungkapan yang dilakukan perusahaan, begitu juga pada perusahaan besar 

atau kecil. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 2011 

2 ADRO Adaro Energy Tbk 2011 

3 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 2011 

4 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 2011 

5 AUTO Astra Otoparts Tbk 2011 

6 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2011 

7 CTBN Citra Tubindo Tbk 2011 

8 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2011 

9 GJTL Gajah Tunggal Tbk 2011 

10 HMSP HM Sampoerna Tbk 2011 

11 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2011 

12 INCO Vale Indonesia Tbk 2011 

13 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2011 

14 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 2011 

15 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 2011 

16 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 2011 

17 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 2011 

18 KLBF Kalbe Farma Tbk 2011 

19 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 2011 

20 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2011 

21 PTSN Sat Nusapersada Tbk 2011 

22 SGRO Sampoerna Agro Tbk 2011 

23 SMAR Smart Tbk 2011 

24 SMCB Holcim Indonesia Tbk 2011 

25 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 2011 

26 SPMA Suparma Tbk 2011 

27 SRSN Indo Acidatama Tbk 2011 
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N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

28 TINS Timah (Persero) Tbk 2011 

29 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 2011 

30 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 2011 

31 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 2011 

32 AALI Astra Agro Lestari Tbk 2012 

33 ADRO Adaro Energy Tbk 2012 

34 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 2012 

35 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 2012 

36 ARNA Arwana Citramulia Tbk 2012 

37 AUTO Astra Otoparts Tbk 2012 

38 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2012 

39 CTBN Citra Tubindo Tbk 2012 

40 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2012 

41 HMSP HM Sampoerna Tbk 2012 

42 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2012 

43 INCO Vale Indonesia Tbk 2012 

44 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2012 

45 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 2012 

46 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2012 

47 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 2012 

48 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 2012 

49 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 2012 

50 KLBF Kalbe Farma Tbk 2012 

51 MBTO Martina Berto Tbk 2012 

52 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 2012 

53 MLIA Mulia Industrindo Tbk 2012 

54 PTSN Sat Nusapersada Tbk 2012 

55 SGRO Sampoerna Agro Tbk 2012 

56 SMCB Holcim Indonesia Tbk 2012 

57 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 2012 
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N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

58 SPMA Suparma Tbk 2012 

59 SRSN Indo Acidatama Tbk 2012 

60 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 2012 

61 TINS Timah (Persero) Tbk 2012 

62 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 2012 

63 TRIS Trisula International Tbk 2012 

64 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 2012 

65 AALI Astra Agro Lestari Tbk 2013 

66 ADES Akasha Wira International Tbk Tbk 2013 

67 ADRO Adaro Energy Tbk 2013 

68 AKRA AKR Corporindo Tbk 2013 

69 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 2013 

70 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 2013 

71 ARNA Arwana Citramulia Tbk 2013 

72 AUTO Astra Otoparts Tbk 2013 

73 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 2013 

74 BRAU Berau Coal Energy Tbk 2013 

75 CNTX Centex Tbk 2013 

76 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2013 

77 CTBN Citra Tubindo Tbk 2013 

78 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2013 

79 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 2013 

80 GGRM Gudang Garam Tbk 2013 

81 HMSP HM Sampoerna Tbk 2013 

82 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2013 

83 IKBI Sumi Indo Kabel Tbk 2013 

84 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2013 

85 INDR Indorama Synthetics Tbk 2013 

86 INDS Indospring Tbk 2013 

87 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 2013 



111 

 

 

N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

88 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 2013 

89 ISSP PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk 2013 

90 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2013 

91 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 2013 

92 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 2013 

93 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 2013 

94 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 2013 

95 KLBF Kalbe Farma Tbk 2013 

96 KRAS Krakatau Steel (Persero) Tbk 2013 

97 MBTO Martina Berto Tbk 2013 

98 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 2013 

99 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 2013 

100 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2013 

101 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2013 

102 PTSN Sat Nusapersada Tbk 2013 

103 SGRO Sampoerna Agro Tbk 2013 

104 SMAR Smart Tbk 2013 

105 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 2013 

106 SMCB Holcim Indonesia Tbk 2013 

107 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 2013 

108 SPMA Suparma Tbk 2013 

109 SRSN Indo Acidatama Tbk 2013 

110 TFCO Tifico Fiber Indonesia Tbk 2013 

111 TINS Timah (Persero) Tbk 2013 

112 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 2013 

113 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 2013 

114 TRIS Trisula International Tbk 2013 

115 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 2013 

116 AALI Astra Agro Lestari Tbk 2014 

117 ADRO Adaro Energy Tbk 2014 
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N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

118 AKRA AKR Corporindo Tbk 2014 

119 AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 2014 

120 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 2014 

121 AUTO Astra Otoparts Tbk 2014 

122 CNTX Centex Tbk 2014 

123 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 2014 

124 CTBN Citra Tubindo Tbk 2014 

125 FASW Fajar Surya Wisesa Tbk 2014 

126 GDST Gunawan Dianjaya Steel Tbk 2014 

127 GGRM Gudang Garam Tbk 2014 

128 GJTL Gajah Tunggal Tbk 2014 

129 HMSP HM Sampoerna Tbk 2014 

130 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 2014 

131 INCO Vale Indonesia Tbk 2014 

132 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 2014 

133 INDR Indorama Synthetics Tbk 2014 

134 INDS Indospring Tbk 2014 

135 INRU Toba Pulp Lestari Tbk 2014 

136 INTP Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 2014 

137 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 2014 

138 JPRS Jaya Pari Steel Tbk 2014 

139 KAEF Kimia Farma (Persero) Tbk 2014 

140 KBLM Kabelindo Murni Tbk 2014 

141 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 2014 

142 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 2014 

143 KLBF Kalbe Farma Tbk 2014 

144 MBTO Martina Berto Tbk 2014 

145 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 2014 

146 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 2014 

147 MYOR Mayora Indah Tbk 2014 
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N0 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Tahun  

148 NIKL Pelat Timah Nusantara Tbk 2014 

149 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2014 

150 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 2014 

151 PTSN Sat Nusapersada Tbk 2014 

152 SGRO Sampoerna Agro Tbk 2014 

153 SILO PT Siloam International Hospitals Tbk. 2014 

154 SMAR Smart Tbk 2014 

155 SMBR PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 2014 

156 SMCB Holcim Indonesia Tbk 2014 

157 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 2014 

158 SPMA Suparma Tbk 2014 

159 SRSN Indo Acidatama Tbk 2014 

160 TINS Timah (Persero) Tbk 2014 

161 TOTO Surya Toto Indonesia Tbk 2014 

162 TPIA Chandra Asri Petrochemical Tbk 2014 

163 TRIS Trisula International Tbk 2014 

164 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry Tbk 2014 

165 UNIC Unggul Indah Cahaya Tbk 2014 
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Lampiran 2 

Item Pengungkapan Sosial dan Lingkungan 

 
Lingkungan  

1 Pengendalian polusi kegiatan operasi  

2 

Pernyataan yang menunjukan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi  

3 
Pernyataan yang menunjukan bahwa polusi operasi telah atau akan 

dikurangi  

4 
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 

sumber alam, misal reboisasi 

5 Konservasi sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi,kertas  

6 Penggunaan material daur ulang  

7 
Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan  

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan  

9 Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan  

10 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah  

11 Pengolahan limbah  

12 
Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak 

lingkungan  

13 Perlindungan lingkungan hidup  

 
Energi  

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi  

2 Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi  

3 Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang  

4 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi  

5 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk  

6 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk  

7 Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan  

 
Kesehatan dan Keselamatan Kerja  

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja;  

2 
Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental  

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja  

4 Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja  

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja  
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6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja  

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja  

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja  

 
Lain – Lain Tentang Tenaga Kerja  

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat  

2 
Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat 

dalam tingkat managerial  

3 
Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 

dalam pekerjaan  

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat  

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja  

6 
Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang 

pendidikan  

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja.  

8 
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang 

dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan  

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan  

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi  

11 Pengungkapkan persentase gaji untuk pension  

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan  

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan  

14 Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada  

15 Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan  

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka;  

17 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja;  

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.  

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja;  

20 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.  

21 
Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja 

dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja  

22 
Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 

depan perusahaan  

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah  

24 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh  

25 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja  

26 
Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja 

dinegosiasikan  

27 Peningkatan kondisi kerja secara umum  

28 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja  

29 Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja  
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Produk  

1 
Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasannya  

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk  

3 
Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk  

4 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan  

5 Membuat produk lebih aman untuk konsumen;  

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan  

7 
Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan 

dan penyiapan produk  

8 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan  

9 
Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 

penerimaan penghargaan 

10 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat  

 
Keterlibatan Masyarakat  

1 
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni  

2 
Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar  

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat  

4 Membantu riset medis;  

5 
Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran 

seni  

6 Membiayai program beasiswa  

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat  

8 Mensponsori kampanye nasional  

9 Mendukung pengembangan industri lokal  

 
Umum  

1 
Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat  

2 
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

selain yang disebutkan di atas  

Total item yang diharapkan diungkap adalah 78 item  

Sumber : Sembiring, 2005 
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Lampiran 3 

Daftar  Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Perusahaan Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

1 AALI 2011 25 78 0,3205 

2 ADRO 2011 34 78 0,4359 

3 AMFG 2011 27 78 0,3462 

4 ANTM 2011 36 78 0,4615 

5 AUTO 2011 31 78 0,3974 

6 CPIN 2011 15 78 0,1923 

7 CTBN 2011 21 78 0,2692 

8 FASW 2011 33 78 0,4231 

9 GJTL 2011 20 78 0,2564 

10 HMSP 2011 19 78 0,2436 

11 ICBP 2011 23 78 0,2949 

12 INCO 2011 35 78 0,4487 

13 INDF 2011 23 78 0,2949 

14 INTP 2011 23 78 0,2949 

15 JPRS 2011 12 78 0,1538 

16 KAEF 2011 25 78 0,3205 

17 KIJA 2011 23 78 0,2949 

18 KLBF 2011 24 78 0,3077 

19 MEDC 2011 27 78 0,3462 

20 PTBA 2011 32 78 0,4103 

21 PTSN 2011 19 78 0,2436 

22 SGRO 2011 27 78 0,3462 

23 SMAR 2011 22 78 0,2821 

24 SMCB 2011 20 78 0,2564 

25 SMGR 2011 32 78 0,4103 

26 SPMA 2011 21 78 0,2692 

27 SRSN 2011 19 78 0,2436 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

28 TINS 2011 39 78 0,5000 

29 TOTO 2011 17 78 0,2179 

30 TPIA 2011 22 78 0,2821 

31 UNIC 2011 22 78 0,2821 

32 AALI 2012 39 78 0,5000 

33 ADRO 2012 34 78 0,4359 

34 AMFG 2012 22 78 0,2821 

35 ANTM 2012 34 78 0,4359 

36 ARNA 2012 29 78 0,3718 

37 AUTO 2012 31 78 0,3974 

38 CPIN 2012 10 78 0,1282 

39 CTBN 2012 30 78 0,3846 

40 FASW 2012 31 78 0,3974 

41 HMSP 2012 29 78 0,3718 

42 ICBP 2012 26 78 0,3333 

43 INCO 2012 34 78 0,4359 

44 INDF 2012 32 78 0,4103 

45 INTP 2012 27 78 0,3462 

46 JPFA 2012 22 78 0,2821 

47 JPRS 2012 8 78 0,1026 

48 KAEF 2012 17 78 0,2179 

49 KIJA 2012 16 78 0,2051 

50 KLBF 2012 39 78 0,5000 

51 MBTO 2012 22 78 0,2821 

52 MEDC 2012 31 78 0,3974 

53 MLIA 2012 10 78 0,1282 

54 PTSN 2012 29 78 0,3718 

55 SGRO 2012 27 78 0,3462 

56 SMCB 2012 22 78 0,2821 

57 SMGR 2012 42 78 0,5385 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

58 SPMA 2012 19 78 0,2436 

59 SRSN 2012 18 78 0,2308 

60 TFCO 2012 16 78 0,2051 

61 TINS 2012 30 78 0,3846 

62 TOTO 2012 26 78 0,3333 

63 TRIS 2012 17 78 0,2179 

64 UNIC 2012 17 78 0,2179 

65 AALI 2013 33 78 0,4231 

66 ADES 2013 10 78 0,1282 

67 ADRO 2013 21 78 0,2692 

68 AKRA 2013 24 78 0,3077 

69 AMFG 2013 32 78 0,4103 

70 ANTM 2013 42 78 0,5385 

71 ARNA 2013 32 78 0,4103 

72 AUTO 2013 36 78 0,4615 

73 BORN 2013 25 78 0,3205 

74 BRAU 2013 23 78 0,2949 

75 CNTX 2013 23 78 0,2949 

76 CPIN 2013 13 78 0,1667 

77 CTBN 2013 35 78 0,4487 

78 FASW 2013 26 78 0,3333 

79 GDST 2013 18 78 0,2308 

80 GGRM 2013 15 78 0,1923 

81 HMSP 2013 23 78 0,2949 

82 ICBP 2013 32 78 0,4103 

83 IKBI 2013 24 78 0,3077 

84 INDF 2013 37 78 0,4744 

85 INDR 2013 26 78 0,3333 

86 INDS 2013 17 78 0,2179 

87 INRU 2013 19 78 0,2436 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

88 INTP 2013 26 78 0,3333 

89 ISSP 2013 14 78 0,1795 

90 JPFA 2013 19 78 0,2436 

91 JPRS 2013 10 78 0,1282 

92 KAEF 2013 26 78 0,3333 

93 KBRI 2013 13 78 0,1667 

94 KIJA 2013 13 78 0,1667 

95 KLBF 2013 33 78 0,4231 

96 KRAS 2013 30 78 0,3846 

97 MBTO 2013 23 78 0,2949 

98 MEDC 2013 32 78 0,4103 

99 NIKL 2013 27 78 0,3462 

100 PGAS 2013 36 78 0,4615 

101 PTBA 2013 39 78 0,5000 

102 PTSN 2013 30 78 0,3846 

103 SGRO 2013 25 78 0,3205 

104 SMAR 2013 33 78 0,4231 

105 SMBR 2013 27 78 0,3462 

106 SMCB 2013 24 78 0,3077 

107 SMGR 2013 42 78 0,5385 

108 SPMA 2013 19 78 0,2436 

109 SRSN 2013 19 78 0,2436 

110 TFCO 2013 15 78 0,1923 

111 TINS 2013 33 78 0,4231 

112 TOTO 2013 25 78 0,3205 

113 TPIA 2013 33 78 0,4231 

114 TRIS 2013 11 78 0,1410 

115 UNIC 2013 24 78 0,3077 

116 AALI 2014 37 78 0,4744 

117 ADRO 2014 23 78 0,2949 



121 

 

 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

118 AKRA 2014 26 78 0,3333 

119 AMFG 2014 36 78 0,4615 

120 ANTM 2014 44 78 0,5641 

121 AUTO 2014 39 78 0,5000 

122 CNTX 2014 24 78 0,3077 

123 CPIN 2014 13 78 0,1667 

124 CTBN 2014 22 78 0,2821 

125 FASW 2014 31 78 0,3974 

126 GDST 2014 20 78 0,2564 

127 GGRM 2014 13 78 0,1667 

128 GJTL 2014 41 78 0,5256 

129 HMSP 2014 22 78 0,2821 

130 ICBP 2014 36 78 0,4615 

131 INCO 2014 37 78 0,4744 

132 INDF 2014 37 78 0,4744 

133 INDR 2014 27 78 0,3462 

134 INDS 2014 17 78 0,2179 

135 INRU 2014 21 78 0,2692 

136 INTP 2014 20 78 0,2564 

137 JPFA 2014 21 78 0,2692 

138 JPRS 2014 6 78 0,0769 

139 KAEF 2014 28 78 0,3590 

140 KBLM 2014 19 78 0,2436 

141 KBRI 2014 18 78 0,2308 

142 KIJA 2014 18 78 0,2308 

143 KLBF 2014 39 78 0,5000 

144 MBTO 2014 24 78 0,3077 

145 MEDC 2014 37 78 0,4744 

146 MLBI 2014 16 78 0,2051 

147 MYOR 2014 22 78 0,2821 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Item yang 

diungkapkan 

Total Item 

Pengungkapan 

Pengungkapan 

Sosial & Linglungan 

148 NIKL 2014 27 78 0,3462 

149 PGAS 2014 39 78 0,5000 

150 PTBA 2014 41 78 0,5256 

151 PTSN 2014 26 78 0,3333 

152 SGRO 2014 30 78 0,3846 

153 SILO 2014 22 78 0,2821 

154 SMAR 2014 36 78 0,4615 

155 SMBR 2014 29 78 0,3718 

156 SMCB 2014 27 78 0,3462 

157 SMGR 2014 42 78 0,5385 

158 SPMA 2014 19 78 0,2436 

159 SRSN 2014 19 78 0,2436 

160 TINS 2014 31 78 0,3974 

161 TOTO 2014 28 78 0,3590 

162 TPIA 2014 32 78 0,4103 

163 TRIS 2014 15 78 0,1923 

164 ULTJ 2014 21 78 0,2692 

165 UNIC 2014 25 78 0,3205 
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Lampiran 4 

Daftar  Kepemilikan Manajerial Perusahaan Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Kepemilikan 

Manjerial 

1 AALI 2011 0 

2 ADRO 2011 1 

3 AMFG 2011 0 

4 ANTM 2011 1 

5 AUTO 2011 1 

6 CPIN 2011 0 

7 CTBN 2011 0 

8 FASW 2011 0 

9 GJTL 2011 1 

10 HMSP 2011 0 

11 ICBP 2011 0 

12 INCO 2011 1 

13 INDF 2011 1 

14 INTP 2011 1 

15 JPRS 2011 1 

16 KAEF 2011 1 

17 KIJA 2011 0 

18 KLBF 2011 1 

19 MEDC 2011 0 

20 PTBA 2011 1 

21 PTSN 2011 1 

22 SGRO 2011 1 

23 SMAR 2011 1 

24 SMCB 2011 0 

25 SMGR 2011 0 

26 SPMA 2011 0 

27 SRSN 2011 0 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kepemilikan 

Manjerial 

28 TINS 2011 0 

29 TOTO 2011 0 

30 TPIA 2011 1 

31 UNIC 2011 0 

32 AALI 2012 0 

33 ADRO 2012 1 

34 AMFG 2012 0 

35 ANTM 2012 1 

36 ARNA 2012 0 

37 AUTO 2012 1 

38 CPIN 2012 0 

39 CTBN 2012 0 

40 FASW 2012 1 

41 HMSP 2012 0 

42 ICBP 2012 0 

43 INCO 2012 1 

44 INDF 2012 1 

45 INTP 2012 1 

46 JPFA 2012 1 

47 JPRS 2012 1 

48 KAEF 2012 1 

49 KIJA 2012 0 

50 KLBF 2012 1 

51 MBTO 2012 1 

52 MEDC 2012 0 

53 MLIA 2012 1 

54 PTSN 2012 1 

55 SGRO 2012 1 

56 SMCB 2012 0 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kepemilikan 

Manjerial 

57 SMGR 2012 0 

58 SPMA 2012 0 

59 SRSN 2012 1 

60 TFCO 2012 1 

61 TINS 2012 0 

62 TOTO 2012 0 

63 TRIS 2012 0 

64 UNIC 2012 0 

65 AALI 2013 0 

66 ADES 2013 0 

67 ADRO 2013 1 

68 AKRA 2013 1 

69 AMFG 2013 1 

70 ANTM 2013 1 

71 ARNA 2013 0 

72 AUTO 2013 1 

73 BORN 2013 0 

74 BRAU 2013 0 

75 CNTX 2013 0 

76 CPIN 2013 0 

77 CTBN 2013 1 

78 FASW 2013 1 

79 GDST 2013 1 

80 GGRM 2013 1 

81 HMSP 2013 1 

82 ICBP 2013 0 

83 IKBI 2013 1 

84 INDF 2013 1 

85 INDR 2013 0 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kepemilikan 

Manjerial 

86 INDS 2013 1 

87 INRU 2013 0 

88 INTP 2013 0 

89 ISSP 2013 0 

90 JPFA 2013 0 

91 JPRS 2013 1 

92 KAEF 2013 1 

93 KBRI 2013 0 

94 KIJA 2013 0 

95 KLBF 2013 1 

96 KRAS 2013 1 

97 MBTO 2013 1 

98 MEDC 2013 0 

99 NIKL 2013 1 

100 PGAS 2013 1 

101 PTBA 2013 1 

102 PTSN 2013 1 

103 SGRO 2013 1 

104 SMAR 2013 1 

105 SMBR 2013 1 

106 SMCB 2013 0 

107 SMGR 2013 0 

108 SPMA 2013 0 

109 SRSN 2013 1 

110 TFCO 2013 1 

111 TINS 2013 1 

112 TOTO 2013 1 

113 TPIA 2013 1 

114 TRIS 2013 0 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kepemilikan 

Manjerial 

115 UNIC 2013 0 

116 AALI 2014 0 

117 ADRO 2014 1 

119 AMFG 2014 0 

120 ANTM 2014 1 

121 AUTO 2014 0 

122 CNTX 2014 0 

123 CPIN 2014 0 

124 CTBN 2014 1 

125 FASW 2014 0 

126 GDST 2014 1 

127 GGRM 2014 1 

128 GJTL 2014 1 

129 HMSP 2014 1 

130 ICBP 2014 0 

131 INCO 2014 0 

132 INDF 2014 1 

133 INDR 2014 0 

134 INDS 2014 1 

135 INRU 2014 0 

136 INTP 2014 0 

137 JPFA 2014 0 

138 JPRS 2014 1 

139 KAEF 2014 1 

140 KBLM 2014 0 

141 KBRI 2014 0 

142 KIJA 2014 0 

143 KLBF 2014 0 

144 MBTO 2014 1 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kepemilikan 

Manjerial 

145 MEDC 2014 0 

146 MLBI 2014 0 

147 MYOR 2014 1 

148 NIKL 2014 1 

149 PGAS 2014 1 

150 PTBA 2014 1 

151 PTSN 2014 1 

152 SGRO 2014 0 

153 SILO 2014 0 

154 SMAR 2014 1 

155 SMBR 2014 0 

156 SMCB 2014 0 

157 SMGR 2014 1 

158 SPMA 2014 0 

159 SRSN 2014 0 

160 TINS 2014 1 

161 TOTO 2014 0 

162 TPIA 2014 1 

163 TRIS 2014 0 

164 ULTJ 2014 1 

165 UNIC 2014 0 
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Lampiran 5 

Daftar Proporsi Dewan Komisaris Independen Perusahaan Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

1 AALI 2011 3 7 0,4286 

2 ADRO 2011 2 6 0,3333 

3 AMFG 2011 2 6 0,3333 

4 ANTM 2011 2 6 0,3333 

5 AUTO 2011 4 10 0,4000 

6 CPIN 2011 2 5 0,4000 

7 CTBN 2011 2 5 0,4000 

8 FASW 2011 1 3 0,3333 

9 GJTL 2011 3 8 0,3750 

10 HMSP 2011 2 5 0,4000 

11 ICBP 2011 3 8 0,3750 

12 INCO 2011 2 9 0,2222 

13 INDF 2011 3 9 0,3333 

14 INTP 2011 3 9 0,4286 

15 JPRS 2011 1 2 0,5000 

16 KAEF 2011 2 9 0,4000 

17 KIJA 2011 1 9 0,5000 

18 KLBF 2011 2 9 0,3333 

19 MEDC 2011 2 9 0,3333 

20 PTBA 2011 2 9 0,3333 

21 PTSN 2011 1 9 0,3333 

22 SGRO 2011 2 9 0,4000 

23 SMAR 2011 3 9 0,3750 

24 SMCB 2011 2 9 0,4000 

25 SMGR 2011 2 9 0,3333 

26 SPMA 2011 2 9 0,4000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

27 SRSN 2011 3 9 0,3333 

28 TINS 2011 3 9 0,5000 

29 TOTO 2011 1 9 0,3333 

30 TPIA 2011 2 9 0,2857 

31 UNIC 2011 2 9 0,3333 

32 AALI 2012 3 7 0,4286 

33 ADRO 2012 2 6 0,3333 

34 AMFG 2012 2 6 0,3333 

35 ANTM 2012 2 6 0,3333 

36 ARNA 2012 2 3 0,6667 

37 AUTO 2012 3 9 0,3333 

38 CPIN 2012 2 5 0,4000 

39 CTBN 2012 2 5 0,4000 

40 FASW 2012 1 3 0,3333 

41 HMSP 2012 2 5 0,4000 

42 ICBP 2012 3 8 0,3750 

43 INCO 2012 3 10 0,3000 

44 INDF 2012 3 8 0,3750 

45 INTP 2012 3 7 0,4286 

46 JPFA 2012 1 3 0,3333 

47 JPRS 2012 1 2 0,5000 

48 KAEF 2012 2 5 0,4000 

49 KIJA 2012 1 2 0,5000 

50 KLBF 2012 2 6 0,3333 

51 MBTO 2012 1 3 0,3333 

52 MEDC 2012 2 6 0,3333 

53 MLIA 2012 1 3 0,3333 

54 PTSN 2012 1 3 0,3333 

55 SGRO 2012 2 4 0,5000 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

56 SMCB 2012 3 6 0,5000 

57 SMGR 2012 3 6 0,5000 

58 SPMA 2012 2 5 0,4000 

59 SRSN 2012 3 9 0,3333 

60 TFCO 2012 1 3 0,3333 

61 TINS 2012 3 6 0,5000 

62 TOTO 2012 1 4 0,2500 

63 TRIS 2012 1 3 0,2857 

64 UNIC 2012 2 6 0,2857 

65 AALI 2013 3 7 0,4286 

66 ADES 2013 1 3 0,3333 

67 ADRO 2013 2 5 0,4000 

68 AKRA 2013 1 3 0,3333 

69 AMFG 2013 2 6 0,3333 

70 ANTM 2013 2 6 0,3333 

71 ARNA 2013 2 3 0,6667 

72 AUTO 2013 4 11 0,6667 

73 BORN 2013 1 3 0,3333 

74 BRAU 2013 3 5 0,6000 

75 CNTX 2013 1 3 0,3333 

76 CPIN 2013 2 6 0,3333 

77 CTBN 2013 2 6 0,3333 

78 FASW 2013 1 3 0,3333 

79 GDST 2013 1 2 0,5000 

80 GGRM 2013 1 3 0,3333 

81 HMSP 2013 3 6 0,5000 

82 ICBP 2013 3 7 0,4286 

83 IKBI 2013 2 5 0,4000 

84 INDF 2013 3 8 0,3750 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

85 INDR 2013 2 5 0,4000 

86 INDS 2013 1 3 0,3333 

87 INRU 2013 2 4 0,5000 

88 INTP 2013 3 7 0,4286 

89 ISSP 2013 2 6 0,3333 

90 JPFA 2013 1 3 0,6667 

91 JPRS 2013 1 2 0,5000 

92 KAEF 2013 2 5 0,4000 

93 KBRI 2013 1 3 0,3333 

94 KIJA 2013 1 4 0,2500 

95 KLBF 2013 2 6 0,3333 

96 KRAS 2013 2 5 0,4000 

97 MBTO 2013 1 3 0,3333 

98 MEDC 2013 2 6 0,3333 

99 NIKL 2013 2 6 0,3333 

100 PGAS 2013 2 6 0,3333 

101 PTBA 2013 2 6 0,3333 

102 PTSN 2013 1 3 0,3333 

103 SGRO 2013 2 4 0,5000 

104 SMAR 2013 5 9 0,5556 

105 SMBR 2013 3 5 0,6000 

106 SMCB 2013 3 6 0,5000 

107 SMGR 2013 2 6 0,3333 

108 SPMA 2013 2 5 0,4000 

109 SRSN 2013 3 8 0,2857 

110 TFCO 2013 1 3 0,3333 

111 TINS 2013 2 6 0,2857 

112 TOTO 2013 1 4 0,2857 

113 TPIA 2013 2 7 0,2857 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

114 TRIS 2013 1 3 0,2857 

115 UNIC 2013 2 6 0,2857 

116 AALI 2014 2 6 0,3333 

117 ADRO 2014 2 5 0,4000 

118 AKRA 2014 1 3 0,3333 

119 AMFG 2014 2 6 0,3333 

120 ANTM 2014 2 6 0,3333 

121 AUTO 2014 4 11 0,3636 

122 CNTX 2014 1 3 0,3333 

123 CPIN 2014 2 6 0,3333 

124 CTBN 2014 2 6 0,3333 

125 FASW 2014 2 5 0,4000 

126 GDST 2014 1 3 0,3333 

127 GGRM 2014 2 4 0,5000 

128 GJTL 2014 3 6 0,5000 

129 HMSP 2014 3 6 0,5000 

130 ICBP 2014 3 7 0,4286 

131 INCO 2014 3 10 0,3000 

132 INDF 2014 3 8 0,3750 

133 INDR 2014 2 5 0,4000 

134 INDS 2014 1 3 0,3333 

135 INRU 2014 2 4 0,5000 

136 INTP 2014 3 7 0,4286 

137 JPFA 2014 1 3 0,3333 

138 JPRS 2014 1 2 0,5000 

139 KAEF 2014 2 5 0,4000 

140 KBLM 2014 1 3 0,3333 

141 KBRI 2014 1 2 0,5000 

142 KIJA 2014 1 4 0,2500 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Komisaris 

Independen 

Total 

Dewan 

Komisaris 

Proporsi 

Komisaris 

Independen 

143 KLBF 2014 2 6 0,3333 

144 MBTO 2014 1 3 0,3333 

145 MEDC 2014 2 6 0,3333 

146 MLBI 2014 4 8 0,5000 

147 MYOR 2014 2 5 0,4000 

148 NIKL 2014 2 6 0,3333 

149 PGAS 2014 2 6 0,3333 

150 PTBA 2014 2 6 0,3333 

151 PTSN 2014 1 3 0,3333 

152 SGRO 2014 2 4 0,5000 

153 SILO 2014 3 7 0,4286 

154 SMAR 2014 4 8 0,5000 

155 SMBR 2014 3 5 0,6000 

156 SMCB 2014 3 6 0,5000 

157 SMGR 2014 3 7 0,4286 

158 SPMA 2014 3 5 0,6000 

159 SRSN 2014 3 8 0,3750 

160 TINS 2014 2 6 0,3333 

161 TOTO 2014 2 5 0,4000 

162 TPIA 2014 2 7 0,2857 

163 TRIS 2014 1 3 0,3333 

164 ULTJ 2014 1 3 0,3333 

165 UNIC 2014 2 6 0,3333 
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Lampiran 6 

Daftar Biaya Sosial Perusahaan Sampel  

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

1 AALI 2011 0,03493 

2 ADRO 2011 0,02250 

3 AMFG 2011 0,00297 

4 ANTM 2011 0,20126 

5 AUTO 2011 0,00131 

6 CPIN 2011 0,00042 

7 CTBN 2011 0,00658 

8 FASW 2011 0,01738 

9 GJTL 2011 0,00951 

10 HMSP 2011 0,00149 

11 ICBP 2011 0,02101 

12 INCO 2011 0,01582 

13 INDF 2011 0,03353 

14 INTP 2011 0,00992 

15 JPRS 2011 0,00790 

16 KAEF 2011 0,02311 

17 KIJA 2011 0,00197 

18 KLBF 2011 0,02388 

19 MEDC 2011 0,05636 

20 PTBA 2011 0,07101 

21 PTSN 2011 0,00853 

22 SGRO 2011 0,01664 

23 SMAR 2011 0,02233 

24 SMCB 2011 0,00687 

25 SMGR 2011 0,05843 

26 SPMA 2011 0,04478 

27 SRSN 2011 0,08575 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

28 TINS 2011 0,06694 

29 TOTO 2011 0,00481 

30 TPIA 2011 0,07487 

31 UNIC 2011 0,00495 

32 AALI 2012 0,03726 

33 ADRO 2012 0,03760 

34 AMFG 2012 0,00289 

35 ANTM 2012 0,00430 

36 ARNA 2012 0,00426 

37 AUTO 2012 0,00137 

38 CPIN 2012 0,00037 

39 CTBN 2012 0,01651 

40 FASW 2012 0,41572 

41 HMSP 2012 0,00194 

42 ICBP 2012 0,02361 

43 INCO 2012 0,10444 

44 INDF 2012 0,05240 

45 INTP 2012 0,00424 

46 JPFA 2012 0,01002 

47 JPRS 2012 0,02816 

48 KAEF 2012 0,03752 

49 KIJA 2012 0,00235 

50 KLBF 2012 0,00623 

51 MBTO 2012 0,02864 

52 MEDC 2012 0,28571 

53 MLIA 2012 0,00048 

54 PTSN 2012 0,02754 

55 SGRO 2012 0,03908 

56 SMCB 2012 0,01111 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

57 SMGR 2012 0,05904 

58 SPMA 2012 0,04138 

59 SRSN 2012 0,00758 

60 TFCO 2012 0,00255 

61 TINS 2012 0,12973 

62 TOTO 2012 0,00239 

63 TRIS 2012 0,02903 

64 UNIC 2012 0,00643 

65 AALI 2013 0,06211 

66 ADES 2013 0,00539 

67 ADRO 2013 0,03846 

68 AKRA 2013 0,00098 

69 AMFG 2013 0,00296 

70 ANTM 2013 0,59736 

71 ARNA 2013 0,09065 

72 AUTO 2013 0,00362 

73 BORN 2013 0,00125 

74 BRAU 2013 0,02407 

75 CNTX 2013 0,02002 

76 CPIN 2013 0,00040 

77 CTBN 2013 0,01151 

78 FASW 2013 0,01365 

79 GDST 2013 0,00016 

80 GGRM 2013 0,00182 

81 HMSP 2013 0,00842 

82 ICBP 2013 0,05506 

83 IKBI 2013 0,12231 

84 INDF 2013 0,09262 

85 INDR 2013 0,53751 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

86 INDS 2013 0,00122 

87 INRU 2013 0,22002 

88 INTP 2013 0,00665 

89 ISSP 2013 0,00043 

90 JPFA 2013 0,00196 

91 JPRS 2013 0,01801 

92 KAEF 2013 0,01521 

93 KBRI 2013 0,00110 

94 KIJA 2013 0,00922 

95 KLBF 2013 0,01999 

96 KRAS 2013 0,10104 

97 MBTO 2013 0,10338 

98 MEDC 2013 0,24603 

99 NIKL 2013 0,03451 

100 PGAS 2013 0,01720 

101 PTBA 2013 0,08395 

102 PTSN 2013 0,00467 

103 SGRO 2013 0,06686 

104 SMAR 2013 0,03576 

105 SMBR 2013 0,01797 

106 SMCB 2013 0,30302 

107 SMGR 2013 0,13562 

108 SPMA 2013 0,08377 

109 SRSN 2013 0,07651 

110 TFCO 2013 0,00287 

111 TINS 2013 0,03283 

112 TOTO 2013 0,00375 

113 TPIA 2013 0,05947 

114 TRIS 2013 0,04655 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

115 UNIC 2013 0,00191 

116 AALI 2014 0,05297 

117 ADRO 2014 0,03706 

118 AKRA 2014 0,05303 

119 AMFG 2014 0,00218 

120 ANTM 2014 0,08099 

121 AUTO 2014 0,00189 

122 CNTX 2014 0,00927 

123 CPIN 2014 0,00057 

124 CTBN 2014 0,08373 

125 FASW 2014 0,04035 

126 GDST 2014 0,09309 

127 GGRM 2014 0,00204 

128 GJTL 2014 0,03642 

129 HMSP 2014 0,01028 

130 ICBP 2014 0,05947 

131 INCO 2014 0,05252 

132 INDF 2014 0,08543 

133 INDR 2014 0,10400 

134 INDS 2014 0,00391 

135 INRU 2014 0,59430 

136 INTP 2014 0,00700 

137 JPFA 2014 0,01923 

138 JPRS 2014 0,11125 

139 KAEF 2014 0,04843 

140 KBLM 2014 0,01756 

141 KBRI 2014 0,01690 

142 KIJA 2014 0,00280 

143 KLBF 2014 0,03259 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun Biaya Sosial 

144 MBTO 2014 0,49879 

145 MEDC 2014 0,69960 

146 MLBI 2014 0,00171 

147 MYOR 2014 0,00244 

148 NIKL 2014 0,00125 

149 PGAS 2014 0,01557 

150 PTBA 2014 0,07577 

151 PTSN 2014 0,00231 

152 SGRO 2014 0,01428 

153 SILO 2014 0,00720 

154 SMAR 2014 0,01944 

155 SMBR 2014 0,04416 

156 SMCB 2014 0,05674 

157 SMGR 2014 0,04810 

158 SPMA 2014 0,02431 

159 SRSN 2014 0,05486 

160 TINS 2014 0,03328 

161 TOTO 2014 0,01687 

162 TPIA 2014 0,04823 

163 TRIS 2014 0,05980 

164 ULTJ 2014 0,00830 

165 UNIC 2014 0,00390 
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Lampiran 7 

Daftar Kinerja Lingkungan Perusahaan Sampel 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

1 AALI 2011 3 

2 ADRO 2011 4 

3 AMFG 2011 4 

4 ANTM 2011 4 

5 AUTO 2011 4 

6 CPIN 2011 3 

7 CTBN 2011 4 

8 FASW 2011 3 

9 GJTL 2011 3 

10 HMSP 2011 4 

11 ICBP 2011 3 

12 INCO 2011 2 

13 INDF 2011 3 

14 INTP 2011 4 

15 JPRS 2011 3 

16 KAEF 2011 3 

17 KIJA 2011 4 

18 KLBF 2011 3 

19 MEDC 2011 5 

20 PTBA 2011 4 

21 PTSN 2011 3 

22 SGRO 2011 3 

23 SMAR 2011 4 

24 SMCB 2011 5 

25 SMGR 2011 4 

26 SPMA 2011 3 

27 SRSN 2011 3 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

28 TINS 2011 3 

29 TOTO 2011 3 

30 TPIA 2011 4 

31 UNIC 2011 3 

32 AALI 2012 3 

33 ADRO 2012 5 

34 AMFG 2012 3 

35 ANTM 2012 4 

36 ARNA 2012 4 

37 AUTO 2012 3 

38 CPIN 2012 3 

39 CTBN 2012 3 

40 FASW 2012 2 

41 HMSP 2012 3 

42 ICBP 2012 4 

43 INCO 2012 3 

44 INDF 2012 3 

45 INTP 2012 5 

46 JPFA 2012 3 

47 JPRS 2012 3 

48 KAEF 2012 3 

49 KIJA 2012 3 

50 KLBF 2012 3 

51 MBTO 2012 3 

52 MEDC 2012 5 

53 MLIA 2012 3 

54 PTSN 2012 3 

55 SGRO 2012 3 

56 SMCB 2012 5 

57 SMGR 2012 5 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

58 SPMA 2012 3 

59 SRSN 2012 3 

60 TFCO 2012 3 

61 TINS 2012 3 

62 TOTO 2012 2 

63 TRIS 2012 3 

64 UNIC 2012 3 

65 AALI 2013 3 

66 ADES 2013 3 

67 ADRO 2013 4 

68 AKRA 2013 2 

69 AMFG 2013 3 

70 ANTM 2013 3 

71 ARNA 2013 3 

72 AUTO 2013 3 

73 BORN 2013 3 

74 BRAU 2013 4 

75 CNTX 2013 3 

76 CPIN 2013 2 

77 CTBN 2013 3 

78 FASW 2013 3 

79 GDST 2013 3 

80 GGRM 2013 3 

81 HMSP 2013 3 

82 ICBP 2013 4 

83 IKBI 2013 3 

84 INDF 2013 3 

85 INDR 2013 3 

86 INDS 2013 3 

87 INRU 2013 4 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

88 INTP 2013 4 

89 ISSP 2013 3 

90 JPFA 2013 2 

91 JPRS 2013 3 

92 KAEF 2013 3 

93 KBRI 2013 3 

94 KIJA 2013 3 

95 KLBF 2013 2 

96 KRAS 2013 3 

97 MBTO 2013 3 

98 MEDC 2013 5 

99 NIKL 2013 3 

100 PGAS 2013 3 

101 PTBA 2013 5 

102 PTSN 2013 3 

103 SGRO 2013 3 

104 SMAR 2013 4 

105 SMBR 2013 3 

106 SMCB 2013 5 

107 SMGR 2013 5 

108 SPMA 2013 3 

109 SRSN 2013 3 

110 TFCO 2013 3 

111 TINS 2013 3 

112 TOTO 2013 3 

113 TPIA 2013 4 

114 TRIS 2013 3 

115 UNIC 2013 2 

116 AALI 2014 4 

117 ADRO 2014 4 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

118 AKRA 2014 3 

119 AMFG 2014 3 

120 ANTM 2014 4 

121 AUTO 2014 3 

122 CNTX 2014 3 

123 CPIN 2014 3 

124 CTBN 2014 3 

125 FASW 2014 3 

126 GDST 2014 3 

127 GGRM 2014 3 

128 GJTL 2014 2 

129 HMSP 2014 3 

130 ICBP 2014 4 

131 INCO 2014 3 

132 INDF 2014 4 

133 INDR 2014 3 

134 INDS 2014 3 

135 INRU 2014 3 

136 INTP 2014 4 

137 JPFA 2014 3 

138 JPRS 2014 3 

139 KAEF 2014 3 

140 KBLM 2014 2 

141 KBRI 2014 3 

142 KIJA 2014 3 

143 KLBF 2014 3 

144 MBTO 2014 3 

145 MEDC 2014 5 

146 MLBI 2014 3 

147 MYOR 2014 3 
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No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun 

Kinerja 

Lingkungan 

148 NIKL 2014 3 

149 PGAS 2014 3 

150 PTBA 2014 5 

151 PTSN 2014 3 

152 SGRO 2014 3 

153 SILO 2014 2 

154 SMAR 2014 3 

155 SMBR 2014 3 

156 SMCB 2014 5 

157 SMGR 2014 4 

158 SPMA 2014 3 

159 SRSN 2014 3 

160 TINS 2014 2 

161 TOTO 2014 3 

162 TPIA 2014 3 

163 TRIS 2014 3 

164 ULTJ 2014 3 

165 UNIC 2014 2 
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Lampiran 8 

Hasil Pengolahan Data 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

PSL 165 .07690 .56410 .3289879 .10622855 

KM 165 0 1 .52 .501 

EP 165 .222220 .666700 .38764339 .087998458 

BS 165 .00016 .69960 .0561068 .11075201 

KL 165 2 5 3.27 .725 

Valid N (listwise) 165     

Keterangan : 

KM = Kepemilikan Manajerial 

EP = Efektivitas Pengawasan 

BS = Biaya Sosial 

KL = Kinerja Lingkungan 

PSL = Pengungkapan Sosial dan Lingkungan 

 

Path Diagram 
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Hasil Analisis Regression Weights 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KL <--- KM -.108 .111 -.966 .334 par_1 

KL <--- EP .722 .634 1.140 .254 par_2 

KL <--- BS 1.183 .499 2.370 .018 par_3 

PSL <--- KL .036 .011 3.247 .001 par_4 

PSL <--- KM .034 .016 2.193 .028 par_5 

PSL <--- BS .162 .072 2.271 .023 par_9 

Standardized Regression Weights 

   
Estimate 

KL <--- KM -.074 

KL <--- EP .088 

KL <--- BS .181 

PSL <--- KL .243 

PSL <--- KM .162 

PSL <--- BS .169 

Squared Multiple Correlations 

   
Estimate 

KL 
  

.049 

PSL 
  

.119 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 .308 1 .579 .308 

Saturated model 15 .000 0 
  

Independence model 5 32.808 10 .000 3.281 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .000 .999 .989 .067 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .011 .925 .888 .617 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .991 .906 1.022 1.304 1.000 

Saturated model 1.000 
 

1.000 
 

1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .169 .650 

Independence 

model 
.118 .075 .164 .007 

 


