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SARI 
 

Irmawati, Didin. 2011. “Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas Dan 
Kepemilikan Manajemen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan (Corporate Social Responsibility) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan 
Dalam Jakarta Islamic Index 2009-2010)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi FE 
Universitas Negeri Semarang. Dra. Sri Kustini dan Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si. 
 
Kata Kunci : Size, Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajemen 
Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 
Social Responsibility) 
 

Pengungkapan CSR dalam laporan tahunan atau laporan terpisah 
mencerminkan tingkat akuntabilitas, resposibilitas dan transparasi kepada 
investor, stakeholders, publik. Akan tetapi pada kenyataannya ketiadaan sandart 
yang baku menyebabkan pengugkapan CSR kurang transparan. Adanya klaim dari 
masyarakat dan lingkungan memunculkan kriteria dan penilaian terhadap 
perusahaan yang dianggap lebih etis. Karakteristik perusahaan seperti size, 
leverage, profitabilitas dan kepemilikan manajemen dapat dijadikan sebagai 
prediktor pengungkapan CSR. Penelitian ini bertujuan membuktikan secara 
empiris apakah size, leverage, profitabilitas dan kepemilikan manajemen secara 
simultan dan parsial mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang masuk 
dalam JII. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 
sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 
random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun 
pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS. 

Hasil penelitiaan menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut 
CSR=0.674 - 0.005 X1 - 0.001 X2  + 0.001 X3  + 0.103 X4 + e. Hasil pengujian 
hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan size, leverage, profitabilitas dan 
kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sebesar 29,9 
%, dan size berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR secara parsial 
sebesar 19,71%. leverage secara parsial berpengaruh negatif terhadap 
pengungkapan CSR sebesar 9,73%. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR sebesar 0,20% dan kepemilikan manajemen tidak 
berpengaruh terhadap pengungkapan CSR sebesar 1%. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktek pengungkapan CSR 
dalam JII belum bisa dikatakan baik karena rata-rata pengungkapan sebesar 57,45 
%. Size, leverage profitabilitas dan kepemilikan manajemen secara simultan 
berpengaruh dan secara parsial hanya profitabilitas dan kepemilikan manajemen 
yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Saran yang dapat diberikan 
adalah perlu menggunakan periode pengamatan yang luas, menggunakan sampel 
yang lebih besar, menambah variabel independen yang terkait dengan CSR, ada 
standar baku mengenai pengungkapan CSR. 
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ABSTRACT 
 
Irmawati, Didin. 2011. "Effect of Size, Leverage, Profitability, and Management 
Ownership Disclosure Against Corporate Social Responsibility (Corporate Social 
Responsibility) (Studies In Companies In Jakarta Islamic Index 2009-2010)".  
Final Project. Accounting Department FE, State University of Semarang. Dra. Sri 
Kustini and Rediana Setiyani, S. Pd, M. Si. 
 
Keywords: Size, Leverage, Profitability, and Management Ownership 
Disclosure Against Corporate Social Responsibility (Corporate Social 
Responsibility). 
  

CSR disclosures in annual reports or separate reports to reflect the level of 
accountability, resposibilitas and transparency to investors, stakeholders, the 
public. But in reality the absence of a standardized sandart pengugkapan CSR 
causes less transparent. The claims of society and raises environmental criteria 
and assessment of the companies that are considered more ethical. Firm 
characteristics such as size, leverage, profitability and management ownership can 
serve as predictors of CSR disclosure. This study aims to prove empirically 
whether the size, leverage, profitability, and ownership and management 
simultaneously have an influence on the partial CSR disclosure. 

The population in this study are all companies that fall into JII. Sampling 
technique used was purposive sampling is done by taking a sample of the subject 
is not based on the strata, random or region but is based upon a particular 
purpose. As for testing the hypothesis using multiple regression with SPSS. 
Penelitiaan results showed the following regression equation CSR = 0674-0005 
X1 - X2 0001 + 0001 + X3 X4 0103 + e.  

The results of hypothesis testing showed that simultaneous size, leverage, 
profitability and ownership affect the disclosure of CSR management at 29.9%, 
and size negatively affect the partial CSR disclosures by 19.71%. Leverage 
partially negatively affect the disclosure of CSR by 9.73%. No effect on the 
profitability of CSR disclosures by 0.20% and management ownership has no 
effect on the disclosure of CSR by 1%. 

The results of this study can be concluded that CSR disclosure practices in 
the JII can not be said to be good because the average disclosure of 57.45%. Size, 
leverage profitability and ownership affect the simultaneous management and 
profitability and only partial ownership of management that affect the disclosure 
of CSR. The advice can be given is the need to use an extensive period of 
observation, using a larger sample, adding an independent variable associated 
with CSR, any standard regarding disclosure of CSR. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktek mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial (Corporate Social 

Responsibility) telah marak dibicarakan dalam dunia bisnis multinasional. Banyak 

perusahaan-perusahaan di dunia maupun nasional yang menyajikan  praktek 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial (Corporate Social Responsibility) 

dalam laporan keuangannya. Dahulu pengungkapan pertanggungjawaban  sosial 

(Corporate Social Responsibility)  merupakan pengungkapan yang sifatnya 

sukarela (voluntary disclosure). Walaupun sifatnya sukarela akan tetapi sudah 

banyak perusahaan-perusahaan yang menyadari akan pentingnya pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial ini. 

Saat ini tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines 

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

sehingga setiap perusahaan diwajibkan mengungkapkan informasi tentang 

tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). 

Pentingnya CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur setiap 

penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggungjawab sosial 

perusahaan. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR juga diatur dalam Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV pasal 66 ayat 
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22(c) dan BAB V pasal 74. Pada Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa selain 

menyampaikan laopran keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan 

pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan. Disebutkan juga pada Pasal 74 

ayat 1 bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan 

dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

 Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela lagi. Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI), sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No.1 (Revisi 1998) paragraf kesembilan secara implisit menyarankan 

untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial. 

sudah selayaknya perusahaan melaporkan semua aspek yang mempengaruhi 

kelangsungan operasi perusahaan kepada masyarakat. 

Dalam pelaporan keuangan ada pihak-pihak eksternal yang berkepentingan  

seperti pemegang saham atau shareholder dan kewajiban-kewajiban terhadap 

pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) secara luas. Tanggung jawab 

sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua 

stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, 

komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga competitor 

(Nurlela dan Islahudin, 2008 dalam KS, 2010). 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

sosial (Corporate Social Responsibility) dengan baik maka akan memperoleh 
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reward dan dipandang baik oleh stakeholder dan masyarakat serta lingkungannya. 

Hal ini juga berarti pemenuhan terhadap tanggungjawab sosialnya dan hak asasi 

manusia bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian akan menarik minat 

investor atau pihak yang berkepentingan untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan.  

Menurut Haniffa dan Coke (2005) dalam Nurkhin (2009)  perusahaan juga 

dapat memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial 

melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan 

perusahaan. Hal yang sama juga dikemukan oleh Kiroyan (2006) dalam Nurkhin 

(2009) menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang menerapkan 

CSR mengharapkan akan direspon positif oleh para pelaku pasar. 

Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan 

tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, 

responsibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders 

lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi 

yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan stakeholders lainnya 

tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan corporate social 

responsibilty (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya (Novita dan 

Djakman, 2008 dalam Nurkhin, 2009).  

Pada umumnya para investor pasar modal menekankan kriteria ekonomik 

sebagai pertimbangan utama dalam berinvestasi. Namun disisi lain masyarakat 



4 

 

memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas sebagai bagian 

dari aktifitas bisnis mereka. Tuntutan masyarakat tersebut disertai dengan 

munculnya kriteria dan penilaian terhadap perusahaan yang dianggap lebih etis 

(ethical investment). Dalam ekonomi Islam, ethical investment merupakan syarat 

mendasar yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melakukan aktifitas bisnis. 

Perusahaan yang memenuhi kriteria ethical investment akan mendapat perhatian 

lebih dari kalangan investor karena perusahaan tersebut  dianggap lebih etis dalam 

menjalankan usahanya. 

Ethical Screening merupakan kriteria yang dipergunakan untuk 

membedakan antara perusahaan yang berlandaskan kriteria tertentu dengan 

perusahaan biasa. Kriteria tersebut didasarkan pada beberapa faktor, seperti ajaran 

agama, produk perusahaan, hubungan dengan lingkungan, aktifitas politik 

maupun hal-hal yang dikaitkan dengan kepentingan masyarakat secara umum. 

Beberapa investasi berbasis syari'ah Islam telah diperkenalkan dalam dunia pasar 

modal baik melalui saham, reksa dana maupun obligasi. Dalam perdagangan 

saham, beberapa indeks syari'ah telah dibentuk untuk memenuhi keinginan para 

investor yang ingin berinvestasi berbasis syariah. New York Stock Exchange telah 

dibentuk Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dibentuk Jakarta Islamic Index (JII) dan juga di Malaysia. Saham berbasis syari'ah 

tersebut dianggap sebagai ethical investment. 

Jakarta Islamic Index (JII) yang kita kenal selama ini merupakan  Indeks 

yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta (yang kini telah menjadi Bursa Efek 

Indonesia). JII sudah ada sejak tahun 2005 dan mengalami berbagai 
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penyempurnaan pada tahun 2000 dan 2003. Ada 30 Emiten yang masuk 

perhitungan JII, yang dievaluasi setiap 6 bulan. Penentuan komponen Indeks 

setiap bulan Januari dan Juli. JII mensyaratkan saham dengan jenis usaha utama 

yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga 

bulan kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar. Pemilihan saham berdasarkan 

laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio 

kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Selanjutnya 60 saham dari 

susunan saham diatas berdasarkan urutan rata rata kapitalisasi pasar terbesar 

selama satu tahun terakhir. JII juga memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan 

tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir. 

Karena JII terdiri  dari  perusahaan-perusahaan yang bonafit dan sebagian besar 

mempunyai profitabilitas yang tinggi maka perusahan dalam JII tersebut harusnya 

melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial dalam pelaporan 

keuangannya secara transparan.  

Perkembangan JII lebih baik dibandingkan dengan IHSG dan saham LQ-

45. Jadi JII merupakan pencapaian terbaik dalam hal Islamisasi pasar modal 

terutama pasar saham. Walaupun demikian kualitas dan kuantitas praktik 

pengungkapan tanggungjawab sosial di Indonesia bila dibandingkan dengan 

negara-negara lain masih rendah (www.csrindonesia .com). 

Dalam prosesnya suatu perusahaan berorientasi mencari laba. Akan tetapi 

pencapaiaan laba saja tidaklah cukup untuk membangun kredibilitas suatu 

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini terlihat dengan banyaknya 

konflik yang terjadi seperti kasus Teluk Buyat mengenai dilakukannya 
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pembuangan tailing ke dasar laut oleh PT Newmon Minahasa Raya (NMR) 

akibatnya laut menjadi tercemar dan menyebabkan berkurangnya tangkapan ikan 

para nelayan. Kasus tersebut juga menjadi masalah nasional dan internasional 

(Leimona, Fauzi:2008). Berbagai klaim dari masyarakat dan lingkungan membuat 

perusahaan harus  memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dan 

lingkungan. Perusahaan juga harus melakukan pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development) maksudnya adalah suatu upaya untuk memenuhi 

kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan dan kesempatan generasi 

berikut untuk dapat memenuhi keutuhannya.  

Tidak semua informasi yang dimiliki perusahaan disajikan secara detail 

dan transparan, seperti halnya kegiatan pengungkapan CSR. Walaupun belum ada 

standar yang baku mengenai pengungkapan CSR diharapkan perusahaan-

perusahaan dapat memberikan informasi tambahan mengenai masalah sosial. 

Ditengah ketiadaan konsensus mengenai hal ini,  informasi tambahan ini dianggap 

perlu dan lebih berharga dibandingkan ketiadaan informasi sama sekali.  

Perusahaan dalam Jakarta Islamic Index berasal dari berbagai jenis 

perusahaan yang berbeda-beda. Jenis-jenis perusahaan tersebut yaitu pertanian, 

pertambangan, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, properti, 

infrastruktur, perdagangan. Dengan adanya keragaman jenis perusahaan tersebut 

maka pengungkapan mengenai CSR berbeda sesuai kebutuhan dan dampak yang 

ditimbulkan oleh masing-masing perusahaan. Seperti pada pertanian tentunya 

dampak lingkungan yang ditimbulkan akan berbeda dengan perusahaan 

pertambangan, maka kebutuhan akan pengungkapan CSR pun akan berbeda. 
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Pengungkapan CSR yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan indikator GRI (Global Reporting Intiative) merupakan sebuah 

jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling 

banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk 

terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia. Informasi 

mengenai Corporate Social Responsibility berdasarkan standar GRI (Global 

Reporting Initiative) dibagi menjadi tiga fokus pengungkapan seperti ekonomi 

(EC) terdiri dari 9 item, Lingkungan (EN) terdiri dari 30 item, dan sosial yang 

meliputi praktek perburuhan/tenaga kerja (LP) terdiri dari 14 item, hak asasi 

manusia (HR) terdiri dari 9 item, masyarakat/sosial (SO) terdiri dari 8 item, dan 

tanggung jawab produk (PR) terdiri dari 9 item. Total jumlah pengungkapan GRI 

seluruhnya ada 79 item pengungkapan. 

Tabel 1.1 Pengungkapan Informasi Sosial Perusahaan JII Tahun 2008 

Perusahaan 
Jumlah Perusahaan yang 

Mengungkapkan 
EC EN LP HR SO PR 

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk    √ √ √ √ √ 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk    √ √ √ √ √ 
PT Elnusa Tbk  √ √ √ √ √ √ 
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk √ √ √ √   √ 
PT Bumi Resources Tbk  √ √ √ √ √ √ 
PT Astra International Tbk √ √ √ √ √ √ 
PT Kalbe Farma Tbk    √  √     √ 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk  √ √       √ 
PT Darma Henwa Tbk  √ √ √     √ 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 pada lampiran 1 halaman 104 

Data pengungkapan informasi sosial pada tahun 2008 memperlihatkan 

kelompok perusahaan dari berbagai jenis perusahaan yang berbeda.  Tampak dari 
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tabel diatas bahwa perusahaan automotive seperti PT Astra International Tbk 

memiliki pengungkapan yang baik begitu juga dengan PT Bumi Resources Tbk, 

karena keseluruhan item pengungkapan terpenuhi. Sebaliknya untuk PT Indo 

Tambangraya Megah Tbk dan PT Kalbe Farma Tbk mempunyai pengungkapan 

yang kurang baik karena banyak item pengungkapan yang kosong. Adanya 

perbedaan pengungkapan dari masing-masing perusahaan tersebut dikarenakan 

tidak ada standar yang baku mengenai pengungkapan CSR dan perusahaan 

cenderung mengungkapkan informasi CSR berdasarkan kebutuhan dari masing-

masing jenis perusahaan tersebut. 

Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 (revisi 2009) paragraf dua belas secara implisit 

menyarankan untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai 

berikut : 

“Entitas dapat pula menyajikan, laporan keuangan, laporan mengenai 
lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya 
bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan 
penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok 
pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan 
tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan ” 
 

Dalam akuntansi konvensional laporan keuangan perusahaan merupakan 

hasil transaksi perusahaan yang bisa jelas terlihat. Akan tetapi pertukaran 

perusahaan dengan lingkungannya bersifat non reciprocal yaitu transaksi  antara 

keduanya tidak menimbulkan prestasi timbal balik. Hal inilah yang 

mengakibatkan informasi yang diterima oleh pihak pengguna informasi kurang 

lengkap terutama mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggungjawab 

sosial perusahaan. Belum adanya standar baku dan berterima umum 
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mengakibatkan informasi yang dituangkan beragam. Ada perusahaan yang 

menampilkan secara luas hal-hal yang telah dilakukan tetapi ada juga beberapa 

perusahaan yang belum secara rinci memuat daftar pelaksanaan tanggungjawab 

sosial. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan 

diperoleh ketika mereka memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. 

Bila manfaat yang akan diterima dengan pengungkapan informasi  tersebut lebih 

besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkannya maka 

perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut. 

Pertanggungjawaban sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari unsur 

syariah. Perkembangan pasar modal syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

berperan sebagai tolak ukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis 

syariah. Tujuan dari adanya Jakarta Islamic Index (JII) ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam 

ekuitas secara syariah sehingga pencapaiaan terhadap dinamika bisnis yang sehat 

dapat terwujud. 

Berbagai pengungkapan CSR dimasing-masing perusahaanpun tidaklah 

sama, ada item-item tertentu yang mungkin terdapat pada satu perusahaan dan 

tidak terdapat diperusahaan lain. Hal ini terjadi karena masing-masing perusahaan 

mempunyai jenis usaha dan kegiatan yang berbeda dalam operasional 

perusahannya sehingga dampak-dampak yang di timbulkaan perusahaan terkait 

dengan aktivitasnyapun berbeda-beda. Seperti dalam JII juga terdapat sekitar 30 

perusahaan yang mempunyai jenis usaha yang berbeda, ada yang manufaktur, 

telekomunikasi, perbankan dan lain-lain. Cooke (1992) dalam Erdanu (2010) 
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menyatakan bahwa luas pengungkapan dalam laporan tahunan mungkin tidak 

sama untuk semua sektor ekonomi, hal ini mungkin dikarenakan perbedaan sifat 

dan karakteristik industri. Sedangkan penelitian Gunawan (2002) dalam Erdanu 

(2010) membuktikan bahwa faktor kelompok industri mempengaruhi luas 

pengungkapan sukarela. 

Menurut Lang dan Lundholm dalam Rosmasita (2007) karakteristik 

perusahaan dapat merupakan petunjuk prekdiktor pengungkapan. Setiap 

perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu entitas dengan entitas 

lainnya. Karakteristik perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu variabel 

struktur, variabel kinerja, dan variabel pasar. Variabel struktur merupakan 

variabel yang menggambarkan struktur dan tata kelola perusahaan. Variabel 

kinerja merupakan variabel yang berhubungan dengan keuangan perusahaan dan 

berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Variabel pasar merupakan variabel 

yang ditentukan oleh faktor-faktor kualitatif. Variabel pasar ini sulit dikontrol oleh 

perusahaan dan dipengaruhi oleh pihak eksternal.  Penelitian ini mengkaji variabel 

struktur yaitu ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen dan variabel kinerja 

yaitu profitabilitas dan leverage. 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam kapitalisasi pasar, 

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total aktiva, jumlah tenaga kerja. Dari 

beberapa variabel tersebut, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan yang 

lainnya dalam mengukur ukuran perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa 

perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan 

kecil (Marwata, 2001 dalam Fahrisqi 2010). Oleh karena itu perusahaan besar 
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akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut. 

Leverage diukur dengan menggunakan DER (Debt Equity Ratio). DER 

digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki 

perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. 

Teori agensi menyatakan bahwa manajemen perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang 

saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996).  Ketika perusahaan 

memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak 

perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses 

keuangan tersebut. Sebaliknya ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan 

akan berharap pengguna laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan.  

Kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Semakin besar kepemilikan 

manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam 

memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan 

menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam 

rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan 

sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al. (1988) dalam Anggraini). 
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Berbagai penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan adanya 

keanekaragaman hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Cahya (2010) 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara size perusahaan dan 

leverage dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. Sementara penelitian 

Zaenuddin (2006) tidak menemukan pengaruh dari kedua variabel tersebut. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reverte (2008) dalam Nurkhin (2009) 

menemukan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel leverage dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

profitabilitas juga terjadi ketidak konsistenan hasil Cahya (2010) menemukan 

tidak ada pengaruh antara variabel tersebut namun hasil yang berlawanan 

ditemukan oleh Preston (1976) dalam Hackston dan Milne (1996), yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara profitabilitas dengan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Rawi (2008) 

mengenai pengaruh antara kepemilikan manajemen terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan diperoleh hasil bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Restiningrum (2009) menemukan tidak 

ada pengaruh yang signifikan variabel kepemilikan manajemen terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Penelitian-penelitian mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility) sangat menarik karena perusahaan-
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perusahaan yang masuk dalam JII melalui seleksi yang sangat ketat. Selain itu 

juga karena adanya ketidak konsistenan hasil yang terjadi pada peneliti-peneliti 

terdahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajemen 

Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility) (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Dalam Jakarta 

Islamic Index 2009-2010)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh  Size, Leverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Manajemen 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) secara simultan? 

2. Adakah pengaruh positif Size terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan (corporate social responsibility)? 

3. Adakah pengaruh negatif Leverage terhadap pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility)? 

4. Adakah pengaruh positif Profitabilitas terhadap pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility)? 

5. Adakah pengaruh positif Kepemilikan Manajemen terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility)? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  pengaruh  Size, Leverage, 

Profitabilitas dan Kepemilikan Manajemen terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) secara 

simultan? 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  pengaruh positif Size terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility)? 

3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  pengaruh negatif Leverage terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility)? 

4. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  pengaruh positif Profitabilitas 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility)? 

5. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis  pengaruh positif Kepemilikan 

Manajemen terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility)? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi 
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terutama mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bagi peneliti 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen  

 Sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen 

perusahaan mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan serta dapat 

dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan. 

b. Pemerintah  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya. 

c. Pembaca 

1) Pembaca dapat mengetahui pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas dan 

Kepemilikan Manajemen terhadap tanggungjawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) pada perusahaan-perusahaan di Jakarta 

Islamic Index. 

2) Pembaca dapat menggunakan sebagi bahan pustaka sehingga dapat digunakan 

sebagai data masukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

2.1.1 Pengertian Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) 

CSR saat ini sudah menjadi isu global dimana perusahaan baik nasional 

maupun internasional kini kerap mengungkapkan CSR dalam laporan 

keuangannya. Hal ini dikarenakan adanya dampak yang positif terhadap 

pengungkapan CSR bagi perusahaan dan lingkungan selain itu juga karena 

perusahaan dituntut untuk lebih transparan dan adanya tututan publik terhadap 

akuntabilitas perusahaan. 

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki 

definisi yang tunggal; 

a.  The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lembaga 

internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan lebih dari 120 

multinasional company yang beranggotakan lebih dari 30 negara itu, dalam 

publikasinya Making Good Business Sense mendefinisikan CSR, sebagai 

komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi 

secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan 

peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga 

peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Pada 

pengertian ini lebih menfokuskan pada tujuan yang hendak dicapai dari suatu 
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entitas dunia usaha dimana tujuan tersebut mencakup semua lingkup baik itu 

perekonomian, karyawan maupun masyarakat secara lebih luas. Perusahaan 

atau entitas bisnis tetap bisa melaksanakan kegiatannya dengan legal serta tetap 

memberi kontribusi yang baik kepada pihak-piahak yang berkepentingan. 

b. Magnan dan Ferrel (2004) yang mendefinisikan CSR sebagai memberikan 

perhatian secara seimbang terhadap kepentingan berbagai stakeholders yang 

beragam dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku 

bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab. Pengertian yang 

diaparkan oleh Magna dan Ferrl (2004) ini lebih fokus kapada stakeholders 

yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan para stakeholders berkaitan dengan 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

c.  The Jakarta Consulting Group tanggung jawab sosial ini diarahkan baik ke 

dalam (internal) maupun ke luar (eksternal) perusahaan. Ke dalam, tanggung 

jawab ini diarahkan kepada pemegang saham dalam bentuk profitabilitas serta 

kepada karyawan dalam bentuk kompensasi-kompensasi yang adil. Ke luar, 

tanggung jawab sosial ini berkaitan dengan peran perusahaan sebagai 

pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan 

kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan tempat mereka 

beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, 

baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus. Pada pengertian ini 

lebih jelas terlihat pembagian kepentingan atas tujuan yang diharapkan oleh 

entitas bisnis daripada pengertian sebelumnya. Pengertian ini juga 



18 

 

menguraikan secara lebih jelas hal-hal yang berkaitan langsung dengan  

perusahaan ataupun pihak luar perusahaan. 

Konsep CSR sudah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir 

ini. CSR adalah sebuah konsep yang telah menarik perhatian dunia dan mendapat 

perhatian dalam ekonomi global. Namun demikian, konsep CSR masih belum 

seragam dengan pandangan yang masih beragam tentang kegunaan dan 

aplikabilitas potensialnya (Jamali dan Mirshak, 2006). 

Salah satu perkembangan besar tanggungjawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) dikemukakan oleh John Eklington (1997) yang 

terkenal dengan “The Triple Bottom Line” yang dimuat dalam buku “Cannibals 

with Gorks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Lebih lanjut 

dinyatakan, bahwa jika perusahaan ingin sustain maka perlu memperhatikan 3P, 

yaitu bukan hanya profit, namun juga harus dapat memberikan kontribusi terhadap 

masyarakat (people) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). 

Sebagaimana disampaikan pada gambar 1.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Eklington dalam Wibisoso 2007 

Gambar 2.1 Konsep Triple Bottom Line 
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(People) 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah suatu 

tindakan yang dilakukan secara legal oleh suatu etitas bisnis dengan tujuan 

berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi dengan memperhatikan kepentingan 

stakeholders serta kualitas hidup karyawan, lingkungan luar perusahaan, 

masyarakat secara luas yang diaplikasikan dengan perilaku sosial yang 

bertanggungjawab. 

2.1.2 Teori Yang Melandasi Pengungkapan Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

Berbagai perspektif teori telah digunakan untuk menjelaskan praktik CSR. 

Pengelompokan teori yang bermanfaat untuk dibicarakan adalah pengelompokan 

yang dibuat oleh Gray, Kouhy dan Lavers (1995b). 

a. Decision-Usefulness 

Teori ini berusaha menjelaskan dari sudut manfaat yang diperoleh dari 

pengungkapan informasi sosial dan lingkungan. Decision-usefulness memiliki dua 

aliran utama (Gray, Kouhy dan Levers 1995b). Aliran pertama didasarkan pada 

studi yang berusaha menjelaskan praktik PSL (pengungkapan sosial dan 

lingkungan) dengan cara meminta respon untuk meranking/mengurutkan item 

atau informasi dalam PSL dari yang paling penting atau bermanfaat. Misalnya, 

studi yang meminta investor untuk meranking tipe informasi yang mereka inginkn 

untuk dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan (Epstein dan Freedman 

1994). Aliran kedua didasarkan pada studi yang berusaha untuk menentukan 

apakah informasi pertanggungjawaban sosial memiliki nilai informasi bagi pasar 

modal atau pelaku pasar (Gray, Kouhy dan Levers 1995b). 
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Jadi sangatlah jelas apabila pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

perusahaan memang sangat penting guna mendukung kredibilitas perusahaan. 

Seperti pendapat (O’donovan 2002) yang menyatakam bahwa ada beberapa 

manfaat yang diperoleh dari praktik pengungkapan sosial dan lingkungan ini 

seperti menselaraskan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial, menghindari 

tekanan dari kelompok tertentu, meningkatkan image dan reputasi perusahaan, 

menunjukan prinsip-prinsip manajerial dan menunjukkan tanggungjawab sosial 

perusahaan. 

b. Economic-Base Theory (Positive Accounting Theory) 

Teori ini didasarkan pada pendekaan riset positif yaitu pendekatan yang 

menganalisis “apa yang terjadi atau what is” sebagai lawan pendekatan normatif 

yang menganalisis “apa yang seharusnya atau what should be” (Deegan 2000). 

Positive accounting theory (PAT) menganut paham yang mengutamakan 

maksimalisasi kemakmuran (wealth-maximisation) dan kepentingan peribadi 

individu (individual self-interest). Dua faktor ini merupakan konsep yang 

melandasi teori ekonomi (Gray, Kouhy dan Levers 1995b).  Atas dasar pandangan 

ini pertanggunggjawaban utama perusahaan adalah “menggunakan sumber 

ekonomi yang dimilikinya dan menjalankan kegiatan usahanya dengan tujuan 

meningkatkan laba” (Friedman 1962, p.133). 

Jika dikaitkan dengan praktek pengungkapan sosial dan lingkungan (CSR), 

hipotesis cost politik (political cost hypotheses)       dalam PAT        sering 

digunakan sebagai media untuk membenarkan praktik CSR tersebut. Atas dasar 

hipotesis ini, pengungkapan sukarela yang terdapat dalam pelaporan keuangan 
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tahunan  merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi cost politis yang 

harus ditanggung perusahaan dalam menjelaskan aktivitasnya. 

Menurut hipotesis biaya politis, semakin besar biaya politis yang dihadapi 

oleh perusahaan, maka manajer akan memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menghasilkan laba sekarang lebih rendah dibandingkan laba masa depan. Dengan 

demikian semakin tinggi biaya politis yang dihadapi perusahaan maka perusahaan 

akan semakin banyak mengeluarkan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial 

sehingga laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah [Watt & Zimmerman (1990) 

dalam Scott (1997)].  

c. Political Economi Theory 

Manfaat political economi theory (PET) terletak pada sudut pandang yang 

digunakan yaitu tidak terfokus pada economic self-interest dan wealth-

maximisation yang dilakukan individu atau organisasi. Sebaliknya, PET justru 

mempertimbangakan “kerangka politik, sosial dan institusional dimana kegiatan 

ekonomi tersebut dijalankan” (Gray, Kouhy dan Levers 1995b, p. 52). PET 

bermanfaat dalam menjelaskan mengapa laporan akuntansi dipandang sebagai 

dokumen sosial, politik dan ekonomi (Guthrie dan Parker 1990).  

Gray, Owen dan Adams (1996) mengklasifikasikan PET kedalam dua 

kelompok yaitu aliran klasik dan aliran borjuis (classical and bourgeois streams). 

PET klasik dapat dikaitkan dengan ide-ide yang dikembangkan Karl Marx yaitu 

dinamika sosial yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan 

kelas (kelompok) dan konflik dalam masyarakat. Deegan (2000, p.252) 

memandang PET klasik sebagai aliran yang cenderung: 
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Meyakini laporan akuntansi dan pengungkapan sebagai alat untuk 
mempertahankan posisi yang menguntungkan bagi pihak yang 
mengendalikan sumber ekonomi langka (capital), dan sebagai alat untuk 
menekan pihak yang tidak memiliki sumber ekonomi tersebut. Jadi fokus 
pada konflik struktural yang ada dalam masyarakat. 

Aliran PET bourgeois umumnya mengabaikan kepentingan kelas (kelompok 

masyarakat), ketidak adilan struktural, konflik dan peran negara serta memandang 

dunia sebagai realitas yang betul-betul pluralistik (Gray, Kouhy dan Leves 

1995b). 

d. Stakeholder Theory 

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi Stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, 

masyarakat, analis, dan pihak lain). Stakeholder Theory umumnya berkaitan 

dengan cara-cara yang digunakan perusahaan untuk memanage Stakeholdernya 

(Gray et al 1997) 

Untuk itu, tanggungjawab perusahaan yang semula hanya diukur sebatas 

indikator ekonomi (economics focused) dalam laporan keuangan, kini harus 

bergeser dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial (social dimentions) 

terhadap stakeholders, baik internal maupun eksternal. Gray, Kouhay dan 

Adams(1994, p.53) mengatakan bahwa : 

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder 
dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah 
untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful stakeholder, makin 
besar usaha perusahaan beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap 
sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. 

Teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana 

saja (stakeholder) perusahaan bertanggungjawab Freeman (2001). Perusahaan 
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harus menjaga hubungan dengan stakeholdernya dengan mengakomodasi 

keinginan dan kebutuhan stakeholdernya, terutama stakeholder yang mempunyai 

power terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan, misal tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan dan 

lain-lain (Chariri dan Ghozali, 2007). Salah satu strategi untuk menjaga hubungan 

dengan para stakeholder perusahaan adalah dengan melaksanakan CSR, dengan 

pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terakomodasi 

sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan 

stakeholdernya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat 

mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (sustainability). 

e. Legitimacy Theory 

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan dengan 

masyarakat. Yang melandasi teori legitimasi adalah “kontrak sosial” yang terjadi 

antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan 

menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan 

dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang 

strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. 

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus 

mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan 

batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi 

mengalami pergeseran sejalan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan 

dan masyarakat dimana perusahaan berada (Dowling,1975). Perubahan nilai dan 

norma sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perkembangan peradapan 
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manusia, juga menjadi motivator perubahan legitimasi perusahaan disamping juga 

dapat menjadi tekanan bagi legitimasi perusahaan (Lindblom, 1994). Teori 

legitimasi, sama seperti teori lain, yaitu teori political economic dan teori 

stakeholder dipandang sebagai teori orientasi system.  

Gray, et al, (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan”… ...a 
systems-oriented view of the organisation and society ...permits us to 
focus on the role of information and disclosure in the relationship 
between organisations, the State, individuals and groups”.  

Definisi tersebut mengatakan bahwa legitimasi merupakan sistem 

pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu 

sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat. Operasi 

perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. 

Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat 

sering disebut “legitimacy gap” dan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan 

untuk melanjutkan kegiatan usahanya (Dowling dan Preffer 1975). Legitimacy 

gap dapat terjadi karena tiga alasan (Wartick dan Mahon (1994)): 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap 

kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda, 

atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 

f. Agency Theory 

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik 
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dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan 

kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Pemegang 

saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang 

bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen 

diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat 

yang menyertai dalam hubungan tersebut. Dalam hubungan agensi tersebut, 

terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yaitu biaya pengawasan (monitoring costs), biaya kontrak (contracting 

costs), dan visibilitas politis. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial 

dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan 

perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk 

memberikan informasi pertanggungjawaban sosial, sehingga laba yang dilaporkan 

dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya 

kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan 

cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Jadi 

pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial berhubungan positif dengan 

kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif 

dengan biaya kontrak dan pengawasan (biaya keagenen), (Belkaoui dan Karpik, 

1989 dalam Anggraini, 2006).  

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan 

biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah 

atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan 
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manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di 

mata masyarakat). Kemudian, sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer 

sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam 

hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan. 

Berbagai macam teori-teori yang mengungkapkan mengenai tanggungjawab 

sosial perusahaan masing-masing mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda 

berdasarkan konsep yang mendasarinya atau yang konteks sedang dibicarakan. 

Akantetapi pada dasarnya teori-teori membahas hubungan antara perusahaan 

dengan pihak intern maupun ekstern perusahaan, mempelajari nilai-nilai 

perusahaan dengan nilai-nilai sosialnya. 

2.1.3 Penerapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) 

Belum adanya standar yang baku mengenai pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan menimbulkan adanya variasi dalam hal pelaporan maupun 

penerapannya. Perusahaan lebih fleksibel untuk memilih penerapan 

tanggungjawab sosial sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. 

Penerapan tanggungjawab sosial disini lebih berbicara mengenai bagaimana 

pelaksanaan di lapangan dan keterkaitan antara perusahaan dengan pihak-pihak 

luar atau suatu organisasi untuk melaksanakan tanggungjawab sosialnya tersebut. 

Pola yang umum digunakan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR 

yaitu : 

1. Secara self managing, yaitu pola keterlibatan secara langsung dan melalui 

yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan biasanya membentuk 
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sendiri unit pengelola pada struktur perusahaan atau menugaskan corporate 

secretary/public affair manager/biro humas. 

2. Perusahaan melakukan outsourcing dengan beberapa alternatif pola yang bisa 

dilakuan. Pola pertama, bermitra dengan pihak lain misalnya lembaga 

profesional, LSM, instansi pemerintah, univeritas, dan media masa. Kedua, 

bergabung atau mendukung kegiatan bersama baik yang berjangka pendek 

misalnya kepanitiaan atau yang berjangka panjang seperti konsorsum. 

Program CSR sedapat mungkin diupayakan pada : 

a. Program berbasis sumber daya lokal 

b. Program pemberdayaan masyarakat 

c. Mengutamakan program yang berkelanjutan  

d. Linked dengan core business perusahaan 

Penerapan tanggungjawab sosial perusahaan biasanya dilaksanakan dalam 

jangka waktu yang pendek ataupun jangakau waktu yang panjang atau 

berkelanjutan. Hal tersebut disesuaikan dengan program yang telah direncanakan 

dan dibutuhkan oleh perusahan. Ada juga perusahaan yang sudah mempunyai 

divisi tersendiri untuk mengelola secara khusus tanggungjawab sosial 

perusahaannya sehingga program-programnya sudah tersusun dengan baik. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa perusahaanpun dapat bekerjasama 

dengan melibatkan yayasan atau melakukan outsourcing. 

 

 



28 

 

2.1.4 Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial terdapat dalam keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. kep-38/PM/1996 peraturan No. 

VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan. Peraturan ini berisi mengenai kebebasan bagi 

perusahaan untuk memberikan penjelasan umum mengenai perusahaan, selama 

hal tersebut tidak menyesatkan dan bertentangan dengan informasi yang disajikan 

dalam bagian lainnya. Penjelasan umum tersebut dapat berisi uraian mengenai 

keterlibatan perusahaan dalam kegiatan pelayanan masyarakat, program 

kemasyarakatan, amal, atau bakti sosial lainnya, serta uraian mengenai program 

perusahaan dalam rangka pengembangan SDM. 

Menurut Hackston dan Milne, tangggung jawab sosial perusahaan sering 

disebut juga sebagai corporate social responsibility atau social disclosure, 

corporate social reporting, social reporting merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan (Sembiring, 2005). 

Menurut Deegan (2002) ada berbagai motivasi yang mendorong manajer 

secara sukarela mengungkapan informasi sosial dan lingkungan , antara lain: 

a. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang. 

b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (economic rationality). 

c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. 

d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman. 
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e. Untuk mematuhi harapan masyarakat, barangkali refleksi atas pandangan 

bahwa kepatuhan terhadap “ijin yang diberikan masyarakat untuk 

beroperasi”(atau”kontrak sosial’) tergantung pada penyediaan informasi 

berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan (Deegan 2002). 

f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan. 

g. Untuk memanage kelompok stakeholder tertentu yang powerful (Ullman 

1985;Roberts 1992; Evan dan Freeman 1988; Neu et al 1998). 

h. Untuk menarik dana investasi. 

i. Untuk memenuhi persyaratan industri, atau code of conduct tertentu. 

j. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. 

Darwin (2004) dalam Anggraini mengatakan bahwa Corporate Sustainbility 

Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi (KE), kinerja 

lingkungan (KL) dan kinerja sosial (yang terdiri dari praktek kerja (PK), hak 

manusia (HM), sosial (S), tanggungjawab terhadap produk (TP). Sedangkan 

menurut index Global Reporting Initiative (GRI) 79 pengungkapan yang meliputi: 

economic (EC), environment (EN), human rights (HR), labor practices (LP), 

product responsibility (PR), dan society (SO). Index Global Reporting Initiative 

(GRI) merupakan salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai 

standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan 

berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES) dan UNEP pada tahun 1997. Berikut adalah 

rincian pengungkapan Global Reporting Initiative (GRI) (Laporan Keberlanjutan 

(Sustainability Report) perusahaan berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) 

(2006) dalam Erdanu). 
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a.  Economic (EC) 

Indikator ekonomi menggambarkan arus modal diantara berbagai 

pemangku kepentingan, dampak ekonomi utama dari organisasi seluruh 

masyarakat. Indikator ekonomi ini terdiri dari 9 item pengungkapan yaitu :  

1. Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, 

termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi 

dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia 

modal dan pemerintah. 

2. Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas 

perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. 

3. Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang 

sudah ditetapkan. 

4. Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah. 

5. Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan 

upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu. 

6. Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor 

(mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi. 

7. Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level 

manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat di beberapa 

lokasi operasi. 

8. Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan 

yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, 

jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono. 
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9. Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, 

termasuk luasan dampak. 

b. Environment (EN) 

Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak 

pada kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan 

air. Indikator kinerja lingkungan terkait dengan input (bahan, energi, air) dan 

output (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja 

mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, 

kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah 

lingkungan dan dampak dari produk dan jasa (www.globalreporting.org 

dalam Kusumadilaga). Dimensi lingkungan ini terdiri dari 30 item 

pengungkapan yaitu: 

1. Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan 

ukuran. 

2. Persentase material bahan daur ulang yang digunakan. 

3. Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

4. Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung. 

5. Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang 

lebih baik. 

6. Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien 

atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi 

sebagai dampak dari inisiatif ini. 
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7. Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung 

dan pengurangan yang berhasil dilakukan. 

8. Total pemakaian air dari sumbernya. 

9. Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata 

air. 

10. Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali. 

11. Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan 

dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati 

yang tinggi di luar area yang dilindungi. 

12. Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan 

jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi 

serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang 

dilindungi. 

13. Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali. 

14. Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola 

dampak terhadap keanekaragaman hayati. 

15. Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar 

konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak 

operasi, berdasarkan risiko kepunahan. 

16. Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang 

diukur berdasarkan berat. 

17. Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur 

berdasarkan berat. 
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18. Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang 

berhasil dilakukan. 

19. Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat. 

20. NOx, SOx dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan 

berdasarkan jenis dan berat. 

21. Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. 

22. Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode 

pembuangan. 

23. Total biaya dan jumlah yang tumpah. 

24. Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah 

yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, 

II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara 

internasional. 

25. Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati 

yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara 

signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan 

pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan. 

26. Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang 

diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif 

ini. 

27. Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan 

berdasarkan kategori. 



34 

 

28. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya 

pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup. 

29. Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya 

transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan 

dalam operasinya mengirim para pegawainya. 

30. Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan 

jenis kegiatan. 

c. Human rights (HR) 

Dimensi Hak asasi manusia terdiri dari aspek Praktek Investasi dan 

Pengadaan, Nondiskriminasi, Pekerja Anak, Kerja Paksa dan Kerja Wajib, 

Praktek/Tindakan Pengamanan, Hak Penduduk Asli. Dimensi hak asasi 

manusia ini dirinci menjadi 9 item sebagai berikut: 

1. Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup 

pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai 

hak asasi manusia. 

2. Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi 

berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan. 

3. Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang 

terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, 

termasuk persentase pegawai yang dilatih. 

4. Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang 

diambil. 
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5. Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan 

berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang 

diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut. 

6. Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja 

anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak. 

7. Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai 

tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan 

pegawai tetap. 

8. Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau 

prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja. 

9. Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat 

adat dan langkah yang diambil. 

d. Labor practices (LP) 

Dimensi tenaga kerja terdiri dari aspek pekerjaan, Tenaga kerja / 

Hubungan Manajemen kesehatan dan keselamatan jabatan, pelatihan dan 

pendidikan, Keberagaman dan Kesempatan Setara. Dimensi tenega kerja ini 

dirinci menjadi 14  item sebagai berikut: 

1. Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja 

dan lokasi. 

2. Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok 

usia, jenis kelamin dan area. 

3. Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap. 
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4. Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang 

dibuat secara kolektif. 

5. Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan 

kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan 

tercantum dalam perjanjian bersama. 

6. Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu 

komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi dan 

memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.O R E 

7. Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi 

yang ada dilihat berdasarkan area. 

8. Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan 

pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka 

dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius. 

9. Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara 

formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja. 

10. Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai 

berdasarkan kategori pegawai. 

11. Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang 

mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju 

dan terus berkarir. 

12. Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan 

perkembangan karir mereka secara berkala. 
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13. Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori 

seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi 

keanekaragaman lainnya. 

14. Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori 

pegawai. 

e. Product responsibility (PR) 

Dimensi Tanggungjawab produk terdiri dari aspek kesehatan dan 

keamanan pelanggan, pemasangan label bagi produk dan jasa, komunikasi 

pemasaran, keleluasaan pribadi (privaci) pelanggan Dimensi Tanggungjawab 

produk ini dirinci menjadi 9 item sebagai berikut: 

1. Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan 

keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang 

dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa 

yang terkait dalam prosedur tersebut. 

2. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 

yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam 

keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

3. Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, 

dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut. 

4. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 

yang terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur 

berdasarkan hasil akhirnya. 
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5. Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil 

survey evaluasi kepuasan konsumen. 

6. Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan 

mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, 

termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama. 

7. Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan 

yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan 

bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

8. Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan 

pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang. 

9. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 

pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan 

penggunaan produk dan jasa. 

f. Society (SO) 

Dimensi sosial menyangkut keberlanjutan sebuah organisasi telah 

berdampak di dalam sistem sosial yang beroperasi. Indikator kinerja sosial 

GRI mengidentifikasi kunci aspek kinerja yang meliputi praktek 

perburuhan/tenaga kerja, hak asasi manusia, masyarakat/sosial, dan tanggung 

jawab produk (www.globalreporting.org dalam Kusumadilaga). Dimensi 

sosial ini terdiri dari 8 item, yaitu: 

1. Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang 

menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat 

memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.  
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2. Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko 

terkait tindak penyuapan dan korupsi. 

3. Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan 

perusahaan terkait penyuapan dan korupsi. 

4. Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan 

korupsi. 

5. Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan 

umum dan prosedur lobi. 

6. Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk kentungan lainnya yang 

diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi 

terkait oleh negara. 

7. Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek 

monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dihasilkan dari praktek-

praktek tersebut. 

8. Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 

pelanggaran hukum dan kebijakan. 

2.1.5 Pelaporan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

(Corporate Social Responsibility)  

Ada 2 jenis ungkapan dalam pelaporan keuangan yaitu ungkapan wajib 

(mandatory disclosure), yaitu informasi yang harus di ungkapkan oleh emiten 

yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara. Sedangkan yang kedua 

adalah ungkapan sukarela (voluntary disclosure), yaitu ungkapan yang dilakukan 

secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. 
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Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang 

sifatnya sukarela.  

Sebagian besar perusahaan-perusahaan yang besar tentunya tidak luput 

untuk melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate 

Social Responsibility). Seperti halnya dengan perusahan-perusahan dalam JII yang 

sebagian besar sudah melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility).  

Dalam menyusun dan mengungkapkan informasi tentang aktivitas 

pertanggungjawaban sosial perusahaan, Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sebagai berikut:  

1. Lingkungan  

Bidang ini meliputi aktivitas pengendalian pencemaran dan pelestarian 

lingkungan hidup. Meliputi, pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau 

perbaikan terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan 

lain yang berkaitan dengan lingkungan.  

2. Energi  

Bidang ini meliputi aktivitas dalam pengaturan penggunaan energi 

dalam hubungannya dengan operasi perusahaan dan peningkatan efisiensi 

terhadap produk perusahaan. Meliputi, konservasi energi, efisien energi, dll.  

3. Praktik bisnis yang wajar  

Meliputi pemberdayaan terhadap minoritas dan perempuan, dukungan 

terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial  
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4. Sumber daya manusia  

Bidang ini meliputi aktivitas untuk kepentingan karyawan sebagai 

sumber daya manusia bagi perusahaan maupun aktivitas di dalam suatu 

komunitas. Aktivitas tersebut antara lain, program pelatihan dan peningkatan 

ketrampilan, perbaikan kondisi kerja, upah dan gaji serta tunjangan yang 

memadai, pemberian beberapa fasilitas, jaminan keselamatan kerja, pelayanan 

kesehatan, pendidikan, seni, dll.  

5. Produk  

Meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.  

Juniati Gunawan mengungkapkan acuan informasi laporan CSR yang 

saat ini mendominasi adalah sustainability reporting guidelines (SRG), yang 

dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI), walaupun ada acuan lain 

yang dikembangkan oleh beberapa akademisi melalui kajian literatur. 

Darwin (2004) mengatakan bahwa Corporate Sustainbility Reporting 

terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan 

kinerja sosial. Selanjutnya tiga kinerja utama ini akan dibagi dalam beberapa 

subkategori.  

2.1.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi  Pengungkapan Tanggungjawab 

Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab 

perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi 

juga terhadap para stakeholders yang terkait dan terkena dampak dari keberadaan 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa 



42 

 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, 

kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). 

Perlunya mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan menjadi penting sejalan dengan 

teori stakeholder yang telah diuraikan diatas. Salah satu kajian yaitu mengenai 

karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas pengungkapan sukarela 

dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan merupakan prediktor kualitas 

pengungkapan (Lang and Lundholm, 1993 dalam Rosmasita, 2007).  

Menurut Lang dan Lundholm dalam Rosmasita, (2007) karakteristik 

perusahaan dapat merupakan petunjuk prekdiktor pengungkapan. Setiap 

perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara satu entitas dengan entitas 

lainnya. Karakteristik perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu variabel 

struktur, variabel kinerja, dan variabel pasar. Variabel struktur merupakan 

variabel yang menggambarkan struktur dan tata kelola perusahaan. Struktur 

perusahaaan menjadi hal yang mendasar dalam penetapan suatu kebijakan, 

termasuk dalam pengungkapan laporan keuangan. Variabel sruktur antra lain: 

ukuran perusahaan, kepemilkan perusahaan, dewan komisaris, dewan direksi dan 

komite audit. Variabel kinerja merupakan variabel yang berhubungan dengan 

keuangan perusahaan dan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Variabel 

kinerja antara lain profitabilitas dan leverage. Variabel pasar merupakan variabel 

yang ditentukan oleh faktor-faktor kualitatif. Variabel ini sulit dikontrol oleh 

perusahaan dan dipengaruhi oleh pihak eksternal. Variabel pasar antara lain: tipe 
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industri, basis perusahaan dan tipe auditor. Penelitian ini mengkaji variabel 

struktur yaitu ukuran perusahaan dan kepemilikan manajemen dan variabel kinerja 

yaitu profitabilitas dan leverage. 

Corporate social responsibility (CSR) merupakan bentuk dari regulasi 

perusahaan yang diintegrasikan dalam suatu model bisnis. Secara idealnya, 

kebijakan CSR akan mempunyai fungsi built-in, mekanisme self-regulating, 

pengendalian akan bisnis, dan memastikan kepatuhan akan hukum yang berlaku, 

standar etik, serta norma internasional. CSR mencakup pertanggungjawaban 

sebagai dampak pada aktivitas mereka pada lingkungan, pelanggan, pekerja, 

komunitas, stakeholders, dan pemakai lainnya. CSR akan secara proaktif 

menaikkan ketertarikan publik dengan mendorong pertumbuhan dan 

perkembangan komunitas. Pada dasarnya, CSR merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk menaikkan ketertarikan publik 

dengan menperhatikan tiga garis dasar (triple bottom line) : People, Planet, Profit. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Cooke (1992) dalam Rosmasita 

(2007) meneliti pengaruh antara size, status listing, dan jenis industri terhadap 

luas pengungkapan dalam laporan tahunan 35 perusahaan Jepang yang tercatat di 

bursa dengan menggunakan 165 item informasi yang wajib dan sukarela. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa size, status listing adalah variabel penjelas 

yang penting, dan perusahaan manufaktur secara signifikan mengungkapkan 

informasi lebih banyak daripada perusahaan non manufaktur  

Susanto (1992) dalam Rosmasita (2007) melakukan penelitian untuk 

menguji hubungan basis perusahaan, waktu listing, dan tingkat kepemilikan 
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saham oleh investor asing terhadap luas corporate disclosure dalam laporan 

tahunan. Untuk menguji hipotesis, ia memasukkan variabel size, profitabilitas, 

auditor perusahaan, leverage dan tingkat kepemilikan oleh publik sebagai variabel 

control. Luas pengungkapan diukur dengan 30 item pengungkapan sukarela pada 

98 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Data tersebut dianalisis dengan analisis 

regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa basis perusahaan, waktu 

listing, dan size berpengaruh signifikan terhadap corporate disclosures  

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenuddin (2006) untuk menganalisis 

pengaruh karakteristik perusahaan : ukuran perusahaan, tipe industri dan 

profitabilitas terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan dalam laporan 

tahunan perusahaan di Indonesia. Tema pengungkapan meliputi : lingkungan, 

energi, produk /konsumen, kesehatan dan keamanan karyawan, karyawan lain dan 

umum. Sampel penelitian adalah 60 perusahaan manufaktur go publik di Bursa 

Efek Jakarta yang menyampaikan laporan tahunan 2005. Analisis data yang 

digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan (penjualan bersih) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sosial 

dan lingkungan. Sedangkan tipe industri berpengaruh positif signifikan, dan 

profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan sosial 

dan lingkungan. 

Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam melihat luas adopsi GRI 

dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, 

membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang 

menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung 
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jawab sosial. Sedangkan penelitian Susanto (1994) dalam Marwata (2006) dan 

Marwata (2006) meneliti luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan 

perusahaan yang terdaftar di BEJ, menemukan pemilikan saham oleh investor 

asing dalam penelitian ini tidak memiliki hubungan dengan luas pengungkapan 

sukarela dalam laporan tahunan.  

Barnae dan Rubin (2005) melakukan penelitian untuk melihat CSR 

sebagai konflik berbagai shareholder menunjukkan hasil bahwa institutional 

ownership tidak memiliki hubungan terhadap CSR. Selanjutnya, Mani (2004) 

dalam Kasmadi dan Susanto (2006) menguji faktor-faktor yang menentukan luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan di India, menemukan 

financial institution investment tidak berhubungan secara signifikan terhadap 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan di India.  

 

2.2 Size 

Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam kapitalisasi pasar, 

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total aktiva, jumlah tenaga kerja. Dari 

beberapa variabel tersebut, nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan yang 

lainnya dalam mengukur ukuran perusahaan. Penelitian empiris yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan 

secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan 

fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang 

rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang 

lebih luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1992 dalam Rosmasita, 2007).  
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Perusahaan besar juga akan mengungkapkan informasi lebih banyak 

daripada perusahaan kecil, karena perusahaan besar akan menghadapi resiko 

politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan 

besar tidak akan lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan 

pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan sosial yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001). Dengan 

mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui laporan keuangan, maka 

perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat 

besar akibat dari tuntutan masyarakat. Teori agensi menyatakan bahwa 

perusahaan besar memiliki biaya keagenan yang lebih besar daripada perusahaan 

kecil (Marwata, 2001 dalam Fahrisqi 2010). Oleh karena itu perusahaan besar 

akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak sebagai upaya untuk 

mengurangi biaya keagenan tersebut. 

Penjelasan lain yang juga sering diajukan adalah perusahaan besar 

memiliki sumber daya yang besar, sehingga perusahaan perlu dan mampu untuk 

membiayai penyediaan informasi untuk keperluan internal. Informasi tersebut 

sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak 

eksternal, sehingga tidak perlu ada tambahan biaya yang besar untuk dapat 

melakukan pengungkapan dengan lebih lengkap.  

Sebaliknya, perusahaan dengan sumber daya yang relatif kecil mungkin 

tidak memiliki informasi siap saji sebagaimana perusahaan besar, sehingga perlu 

ada tambahan biaya yang relatif besar untuk dapat melakukan pengungkapan 

selengkap yang dilakukan perusahaan besar. Perusahaan kecil umumnya berada 
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pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain. Mengungkapkan 

terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan 

posisinya dalam persaingan sehingga perusahaan kecil cenderung tidak 

melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar (Singhvi dan Desai,1971; 

Buzby,1975) dalam Fahrisqi 2010). 

Tidak semua penelitian mendukung hubungan antara ukuran perusahaan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang tidak berhasil 

menunjukkan hubungan kedua variabel ini seperti yang disebutkan dalam 

Hackston dan Milne (1996) antara lain Roberts (1992), Sigh dan Ahuja (1983), 

Davey (1982) dan Ng (1985). Sebaliknya penelitian yang berhasil menunjukkan 

hubungan kedua variabel ini antara lain Belkaoui dan Karpik (1989), Adam et. al., 

(1995, 1998), Hackston dan Milne (1996), Kokubu et. al., (2001), Hasibuan 

(2001), Sembiring (2005) dan Anggraeni (2006). Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus: =   

(Heckston dan Milne (1996) dalam Fahrizqi) 

2.3 Leverage 

Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata 

ekuitas pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat 

resiko tak tertagihnya suatu utang. Semakin tinggi tingkat leverage (rasio 

hutang/ekuitas) semakin besar kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit 

sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi 
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(Belkaoui dan Karpik (1989)). Dengan laba yang dilaporkan lebih tinggi akan 

mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang. Manajer akan 

memilih metode akuntansi yang akan memaksimalkan laba sekarang. Kontrak 

utang biasanya berisi tentang ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat 

leverage tertentu (rasio utang/ekuitas), interest coverage, modal kerja dan ekuitas 

pemegang saham (Watt dan Zimmerman, 1990; Scott 1997; dalam Anggraini, 

2006). Dengan perjanjian terbatas seperti perjanjian utang yang tergambar dalam 

tingkat leverage, akan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan 

transfer kemakmuran kepada para pemegang saham dan manajer (Mahdiyah, 

2008). 

Peningkatan investasi relatif lebih mudah pada saat perusahaan 

mempunyai likuiditas (Jensen, 1986; Zweibel, 1996) dalam Rawi 2008). 

Sedangkan utang obligasi dapat menurunkan investasi dalam pengeluaran untuk 

corporate social responsibility. Bank dan pemberi utang (kreditur) mempunyai 

investasi di perusahaan, mereka cenderung menginginkan return hasil dari 

investasi tersebut. Gilson (1990) dalam Rawi 2008 menyatakan bahwa Bank di 

USA berperan penting dalam organisasi perusahaan yang mana dapat mengganti 

manajer dan direktur. Perusahaan memperoleh tambahan modal dari kreditur, dan 

para kreditur tidak mempunyai hak memilih, maka kreditur mempunyai 

kekuasaan untuk mempengaruhi manajemen perusahaan dalam pengambilan 

keputusan dan menginformasikan kepada investor. 

Perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mengakibatkan 

pengawasan yang tinggi dilakukan oleh debtholder terhadap aktivitas perusahaan. 
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Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. Dalam penelitian ini, 

indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah Debt To Equity 

Ratio (DER). 

 Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

=     ℎ  x 100% 

(Munawir 2007:70) 

 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba 

yang dihasilkan. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen 

menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial 

kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). 

Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin besar pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. Rumus pengukurannya yaitu : 

=  Laba BersihTotal Aktiva x 100% 

(Hanafi dan Halim, 2009:87) 
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Hubungan antara profitabilitas dan tingkat pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial adalah bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba 

yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal 

yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan tersebut. Sebaliknya 

ketika tingkat profitabilitas rendah perusahaan akan berharap pengguna laporan 

akan membaca “good news” kinerja perusahaan.  

Riset penelitian empiris terhadap hubungan antara profitabilitas dan 

pengungkapan sosial perusahaan menghasilkan hasil yang sangat beragam. 

Penelitian Bowman dan Haire (1976) serta Preston (1978) dalam Hackston dan 

Milne (1996) mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hackston dan 

Milne (1996) dan Belkaoui dan Karpik (1989), Sembiring (2005) dan Anggraeni 

(2006) melaporkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

2.5 Kepemilikan Manajemen 

Faisal (2004), Wahidawati (2001), Born (1988) dalam Junaidi (2006) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Konflik kepentingan 

antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan 

manajer terhadap perusahaan semakin kecil (Jensen & Meckling (1976) dalam 

Anggraini). Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan 

kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Sebaliknya semakin 

besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan 
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manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak 

dan pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan 

informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun 

ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut (Gray, et al. (1988) 

dalam Anggraini).  

Jensen & Meckling (1976) menganalisis bagaimana nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh distribusi kepemilikan antara pihak manajer yang menikmati 

manfaat dan pihak luar yang tidak menikmati manfaat. Dalam kerangka ini, 

peningkatan kepemilikan manajemen akan mengurangi agency difficulties melalui 

pengurangan insentif untuk mengkonsumsi manfaat/keuntungan dan mengambil 

alih kekayaan pemegang saham. Pengurangan ini sangat potensial dalam 

misalokasi resources, yang pada gilirannya untuk peningkatan nilai perusahaan. 

2.6 Jakarta Islamic Index (JII) 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah index saham yang dibentuk oleh PT 

Bursa Efek Indonesia yang bekerja sama dengan PT Danareksa Investment 

Management (DIM) untuk meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan 

syariah Islam. Indeks ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja saham-saham 

yang berbasis syariah serta untuk lebih mengembangkan pasar modal syariah. 

Jakarta Islamic Index (JII) terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari 

saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Tujuannya adalah untuk 

digunakan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja suatu investasi 

pada saham dengan berbasis syariah. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam 

Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Danareksa 
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Invesment Management. Sedangkan untuk menetapkan saham-saham yang akan 

masuk dalam perhitungan JII dilakukan dengan seleksi. 

Kriteria-kriteria yang dipergunakan oleh Jakarta Islamic Index (JII) 

adalah kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 20 (20 

Himpunan Fatwa DSN MUI, (Ciputat: Gaung Persada, 2006) : 

a. Emiten 

1. Usaha emiten bukan usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi 

atau perdagangan yang dilarang. 

2. Bukan merupakan lembaga keuangan ribawi termasuk bank dan asuransi 

konvensional. 

3. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan serta 

memperdagangkan makanan dan minuman yang haram. 

4. Bukan termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau 

menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat 

mudarat. 

b. Indeks 

1. Kapitalisasi pasar JII menggunakan kapitalisasi pasar harian rata-rata selama 

satu tahun 

2. Perdagangan pasar di bursa, JII menggunakan rata-rata harian perdagangan 

regular saham di bursa selama satu tahun 

c. Persayaratan masuk Indeks JII 

1. Listing di JII selama 3 bulan berturut-turut, kecuali yang termasuk 10 besar 

kapitalisasi 
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2.  Saham dipilih dengan jumlah kapitalisasi tertinggi sejumlah 60 saham 

3. Saham dipilih dengan nilai transaksi rata-rata tertinggi harian sejumlah 30 

saham 

4. Memilih saham berdasar laporan keuangan tahunan dengan rasio kewajiban 

terhadap aktiva maksimal 90 % 

  Berdasarkan uraian dari BAPEPAM dan Fatwa DSN MUI, maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat dua tahap screening yang harus dialui untuk dapat 

menentukan apakah suatu efek termasuk dalam efek syariah atau bukan, yaitu: 

a. Screening Pertama (Core Business) 

 Kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti: 

1. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang 

dilarang 

2. Menyelenggarakan jasa keuangan yang menerapkan konsep ribawi, jual beli 

risiko yang mengandung gharar dan atau maisir 

3. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, atau menyediakan 

barang dan atau jasa yang haram baik karena zatnya (haram li-dzatihi) atau 

bukan karena zatnya (haram lighirihi) brang atau jasa yang merusak moral 

dan bersifat mudhatat. 

b. Screening Kedua (Rasio Keuangan) 

1. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak 

lebih dari 82% 
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2. Utang berbasis bunga dibandingkan dengan total ekuitas tidak lebih dari 

45% : 55% 

3. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan 

dengan total pendapatan tidak lebih dari 10% 

Evaluasi terhadap komponen indeks setiap enam bulan sekali. Kriteria-

kriteria yang ditetapkan masing-masing indeks mempunyai beberapa kesamaan 

karena bersifat universal. Pada indeks Islam baik di Dow Jones maupun JII, 

saham perusahaan yang akan listing harus melalui tahapan kuantitatif setelah 

tahapan kualitatif. Tahapan kuantitatif tersebut secara umum dipakai pada 

beberapa indeks saham unggulan yang lain, walaupun ada beberapa alasan 

diterapkan kriteria kuantitatif tersebut. Perpaduan antara kriteria kualitatif dan 

kuantitatif diharapkan bahwa saham-saham dalam indeks Islam disamping bersifat 

halal karena sesuai ajaran agama juga dapat diterima di pasar karena merupakan 

saham unggulan. 

2.7 Kerangka berfikir 

Perlunya mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang dalam hal ini tercermin 

dalam karakteristik perusahaan menjadi penting sejalan dengan teori stakeholder 

yang menyatakan  perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, 

dan pihak lain). Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan 
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merupakan prediktor kualitas pengungkapan (Lang and Lundholm, 1993 dalam 

Rosmasita, 2007). Setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda antara 

satu entitas dengan entitas lainnya. Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yaitu mengkaji 

variabel struktur yang meliputi ukuran perusahaan, kepemilikan manajemen dan 

variabel kinerja yaitu profitabilitas dan leverage dengan tidak menyertakan 

variable jenis industri karena pada perusahaan-perusahaan dalam Jakarta Islamic 

Index merupakan perusahaan yang high profile saja. 

Sebagian besar perusahaan dalam JII sudah melakukan pelaporan CSR, 

akan tetapi yang jadi perhatian dari penulis yaitu belum adanya kesergaman atau 

standar yang baku mengenai pengungkapan CSR. Penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai luas pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index. Penelitian ini juga ingin mengetahui 

pengaruh size, leverage, profitabilitas dan kepemilikan manajemen terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang terdaftar  dalam Jakarta 

Islamic Index. 

Ukuran suatu perusahaan (size) dapat berdasarkan total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, perusahaan yang besar yang dalam hal 

ini ditandai dengan besarnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan akan 

mendorong perusahaan tersebut untuk mengungkapkan informasi lebih banyak 

daripada perusahaan kecil. Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan 

bahwa perusahaan besar mempunyai biaya aaagensi yang besar, oleh karena itu 

perusahaan akan lebih banyak mengungkapkan informasi daripada perusahaan 
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kecil. Sembiring (2005), menyatakan bahwa perusahaan besar merupakan emiten 

yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan 

biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sembiring (2005), Sulastini (2007), Fahrizqi (2010), Pian KS 

(2010) menunjukkan adanya pengaruh antara size perusahaan dengan 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Akan tetapi penelitian 

Marpaung (2009), Rosmasita (2007), Rahman dan Widyasari (2008) menemukan 

tidak adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. 

Tingkat resiko keuangan perusahaan dapat dilihat dari leverage 

perusahaan tersebut. Apabila tingkat leverage tinggi berarti tingkat tak tertagihnya 

suatu hutang dari perusahaan tersebut tinggi. Perusahaan dengan rasio leverage 

yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggungjawab sosial yang 

dibuatnya. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengurangi perhatian dari para 

debtholders. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara 

leverage dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005), Marpaung (2009), menunjukkan adanya pengaruh antara 

leverage perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Sementara penelitian Anggraini, 2006), Rosmasita (2007), Rawi (2008), Rahman 

dan Widyasari (2008), Fahrizqi (2010), Pian KS (2010) menemukan tidak adanya 

pengaruh antara kedua variabel tersebut. 

Hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk 

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

pengungkapan informasi sosial (Bowman & Haire, 1976 dan Preston, 1978, 

Hackston & Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005), Fahrizqi (2010), Pian KS (2010)  menunjukkan adanya 

pengaruh antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. Sementara penelitian Marpaung (2009), Anggraini (2006), Rosmasita 

(2007), Sulastini (2007), Rahman dan Widyasari (2008),  menemukan tidak 

adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. 

Hubungan kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial dapat dilihat dari sudut pandang teori agensi. Berdasarkan 

teori agensi yang menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara 

manajer dengan pemegang saham akan membuat manajer sebagai agen berusaha 

memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dalam hal ini adalah pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. Jensen dan Meckling, (1976) dalam Rawi 

(2008) menyatakan bahwa manajer dapat mengambil tindakan yang diperlukan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pribadinya, berlawanan dengan upaya untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Konflik kepentingan antar manajer dengan 

pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan 

semakin kecil. Sehingga semakin besar kepemilikan manajer maka akan 

mendorong manajer untuk semakin produktif dalam memaksimalkan nilai 

perusahaan. Manajer akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk 

meningkatkan image perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2006), Rosmasita (2007), Rawi (2008), menunjukkan adanya pengaruh antara 
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kepemilikan manajemen dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Sementara penelitian Marpaung (2009), Rahman dan Widyasari (2008),  

menemukan tidak adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakakan sebelumnya dan telaah 

pustaka, maka variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.8 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dikemukakan diatas, maka 

hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H1 :  Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Profitabiitas, dan 

Kepemilikan manajemen  perusahaan berpengaruh secara 

signifikan  terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H2 : Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H3  : Leverage berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial. 

 H4 : Profitabiitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap   

pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H5  : Kepemilikan manajemen berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan sampel 

3.1.1  Populasi  

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan-perusahaan 

dalam Jakarta Islamic Index pada tahun 2009-2010 yang berjumlah 30 

perusahaan. Dipilihnya satu kelompok perusahaan yaitu Jakarta Islamic Index 

sebagai populasi karena JII terdiri  dari  perusahaan-perusahaan yang bonafit dan 

sebagian besar mempunyai profitabilitas yang tinggi maka perusahan dalam JII 

tersebut sebaiknya melakukan pengungkapan pertanggung jawaban sosial dalam 

pelaporan keuangannya secara transparan.  

3.1.2 Sampel  

Penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling, menurut 

Umar (2004) teknik purposive sampling merupakan teknik pemilihan sampel 

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut 

dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dari populasi 

yang berjumlah 30 perusahaan hanya 17 perusahaan pertahunnya yang memenuhi 

kriteria sampel yang telah ditetapkan. Periode pengamatan penelitian ini adalah 

tahun 2009-2010 sehingga jumlah laporan ahunan yang diobservasi adalah 60 

laporan tahunan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel 

meliputi: 
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1. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam JII periode 2009-2010. 

2. Perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index selama 2 tahun 

berturut-turut (2 periode yaitu Januari-Juni dan Juli-Agustus). 

3. Perusahaan dalam JII yang mempublikasikan laporan tahunan secara 

lengkap selama periode penelitian yaitu tahun 2009-2010. 

Tabel 3.1  Daftar Sampel 

Deskripsi Data 
Tahun 

Penelitian Total 
2009 2010 

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam JII 
periode 2009-2010 30 30 60 

Perusahaan yang tidak terdaftar dalam Jakarta 
Islamic Index selama satu tahun penuh (2 periode 
yaitu Januari-Juni dan Juli-Agustus) 

(9) (7) (16) 

Perusahaan yang tidak terdaftar dalam Jakarta 
Islamic Index selama 2 tahun berturut-turut (2 
periode yaitu Januari-Juni dan Juli-Agustus). 

(4) (6) (10) 

Sampel  Akhir 17 17 34 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2011 pada lampiran 2 halaman 105 

3.2 Variabel Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka variabel 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

3.2.1 Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengungkapan CSR yang 

merupakan data yang diungkapkan perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosial 

yang dilakukan perusahaan (Hackston dan Milne, 1996). Indikator pengungkapan 

CSR dalam penelitian ini menggunakan indikator dari Global Reporting Initiative 
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(GRI) dengan jumlah 79 pengungkapan yang meliputi : economic (EC), 

environment (EN), human right (HR), labor practices (LP), product responsibility 

(PR), dan society (SO). Penghitungan CSR digunakan untuk melihat 

pengungkapan tanggungjawab sosial dalam laporan tahunan dengan menggunakan 

nilai 1 jika terdapat pengungkapan sesuai dengan indikator GRI dan nilai 0 jika 

tidak terdapat pengungkapan atau tidak sesuai dengan indikator GRI. 

3.2.2 Ukuran Perusahaan (Size) (X1) 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva. Adapun pengukurannya 

dengan menggunakan rumus: 

=   

(Heckston dan Milne (1996) dalam Fahrizqi) 

3.2.3 Leverage (X3) 

Leverage dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian leverage 

juga mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan, Sembiring (2005). 

Diukur dengan rasio total debt dibagi total equity. Adapun pengukurannya dengan 

menggunakan rumus: 

=     x 100% 

(Munawir 2007:70) 
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3.2.4 Profitabilitas (X4) 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran 

perusahaan ini adalah Return on Asset (laba bersih dibagi total aktiva). Rumus 

pengukurannya yaitu : 

=  Laba Bersih x 100% 

(Hanafi dan Halim, 2009:87) 

3.2.5 Kepemilikan Manajemen (X5) 

Faisal (2004), Wahidawati (2001), Born (1988) dalam Junaidi (2006) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajemen adalah persentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Dalam penelitian ini 

prosentase kepemilikan manajemen diukur dengan prosentase  saham yang 

dimiliki manajemen. 

3.3 Metode Pengambilan Data  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Metode dokumentasi 

  Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data berupa laporan tahunan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pada periode 

tahun 2009 dan 2010. Data tersebut diperoleh melalui situs yang dimiliki BEI, 
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yakni ICMD, www.idx.co.id, pojok BEI Universitas Diponegoro, pojok BEI 

UNIKA dan website perusahaan–perusahaan dalam JII. 

3.3.2 Studi Pustaka 

Metode ini digunakan untuk mngumpulkan data dari buku literature baik dari 

perpustakaan, maupun dari instansi yang terkait dengan masalah yang teliti. Riset 

perpustakaan disini digunakan untuk memperoleh landasan teori yang terkait 

dengan permasalahaan yang akan dikaji. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif didefinisikan merupakan suatu metode dalam 

mengorganisis dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran 

yang teratur mengenai suatu kegiatan. Statistik deskriptif dalam penelitian ini  

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai 

minimum.  

Nilai rata-rata (mean) dihitung dengan rumus: ₁ = ∑ ₁ 
₁ = ∑ ₁       ₂ = ∑ ₁       ₃ = ∑ ₁       ₄ = ∑ ₁ 

Sumber: Sudjana, 2002:67 

Nilai standar deviasi dihitung dengan rumus: 

 ² = ∑( ₁ ₂) 
Sumber: Sudjana, 2002:93 
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3.4.2 Statistik Inferensial 

Statistika inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa 

data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel 

berada. Statistika inferensial berusaha membuat berbagai inferensi terhadap 

sekumpulan data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi dalam 

penelitian ini yaitu melakukan perkiraan besaran populasi, uji hipotesis, 

forecasting, membuat permodelan hubungan (korelasi regresi ANOVA deret 

waktu) dan sebagainya. Sebelum melakukan analisis regresi, penulis akan 

melakukan uji prasarat sebagai berikut: 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali, 2005). Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak mengunakan dua cara yaitu melalui analisis grafik 

dan analisis statistik. 

3.4.2.2 Uji Linieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris 

sebaiknya berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Dengan uji linieritas akan 

memperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. 
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3.4.2.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas 

beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangam asumsi 

klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang secara rinci dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

3.4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau 

hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model 

regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 

2009). Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance 

inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 

0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih 

dari 95% . Dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat 

dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat 

dipercaya dan objektif. 

3.4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 1 

pengamat ke pengamat yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
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Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat 

melalui hasil uji statistik. Uji statistik yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan Uji Park.  

Uji Park dilakukan dengan meregresikan logaritma dari kuadrat residual 

(Ln i) sebagai variabel dependen sedangkan variabel independen tetap. Apabila 

koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara 

statistik, maka dalam data model regresi terdapat heteroskedastisitas dan 

sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi 

homoskedastisitas pada model tersebut tidak dapat ditolak (Ghozali, 2009). 

3.4.2.3.3 Uji Autokorelsi 

Tidak adanya korelasi antar residual satu observasi dengan observasi lain 

disebut autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui adanya autokorelsi 

dalam model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin-

Watson dengan berbagai kriteria.  

3.4.2.4 Analisis Regresi Berganda 

Model regresi berganda adalah sebuah model regresi yang menggunakan 

lebih dari dua variabel. Variabel independen dalam penelitian ini adalah size, 

leverage, profitabilitas, dan prosentase kepemilikan manajemen. Sedangkan 

variabel independennya adalah indeks pengungkapan CSR. Adapun persamaan 
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untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Y = α0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + εr 

Keterangan :  

Y : Indeks pengungkapan CSR  

α0 : Konstanta  

X1 : size  

X2 : Laverage 

X3 : Profitabilitas 

X4 : Prosentase Kepemilikan Manajemen  

β1...β4 : Koefisien X1...X4  

εt : Error 

Fahrizqi, 2010 : 9 

3.4.2.5  Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

3.4.2.5.1 Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Ghozali (2005) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau 

penolakan hipotesis adalah sebagi berikut : 
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(1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

(2) Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

Rumus F dihubungkan dengan R2 

    =  

Rusdarti, 2007 : 34 

3.4.2.5.2 Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Ghozali (2005) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.4.2.6 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien 

determinasi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati 1 berarti variabel-varibel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005).  Formulasi R² :  

Nilai koefisien determinasi dihitung dengan rumus : 

 

= (  ∑ XY −  ∑  ∑ )(  ∑ −  (∑ ) (  ∑ −  (∑ ) ) 

 

Sumber: Sudjana, 2002: 383 

3.4.2.7  Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Koefisien determinasi (r2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai r2 sama dengan 1 berarti 

kemempuan model menjelaskan variasi variabel dependen secra sempurna 100%, 

sebaliknya jika r2  sama dengan 0 berati variabel independen tidak menjelaskan 

sedikitpun variasi dalam variabel dependen. Untuk mengetahui presentase 
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sumbangan dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

dapat dilihat dari besarnya koefisien determinasi parsial (r2). 

Nilai koefisien korelasi dihitung dengan rumus : 

 

² =  ∑ XY −  ∑  ∑√(  ∑ −  (∑ ) (  ∑ −  (∑ ) ) 

 

 Sumber: Sudjana, 2002: 368 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory 2010 diketahui bahwa perusahaan-perusahaan dalam  Jakarta Islamic 

Index yang tercatat di Bursa Efek Jakarta sebanyak 30 perusahaan. Dari jumlah 

perusahaan tersebut diambil 17 perusahaan yang masuk dalam  Jakarta Islamic 

Index selama dua tahun berturut-turut sebagai sampel. Daftar lengkap perusahaan 

dalam  Jakarta Islamic Index yang menjadi sampel dalam penelitian ini sesuai 

dengan jenis perusahaan dalam ICMD 2010. Adapun distribusi sampel 

berdasarkan jenis perusahaan adalah seperti dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 Daftar Perusahaan Jakarta Islamic Index Berdasarkan Kriteria 

No Jenis Perusahaan Jumlah 
Perusahaan

Proporsi 
(%) 

1 Agriculture, Forestry and Fishing 4 23,5 
2 Mining and Mining Services 6 35,3 
3 Automotive and Allied Products 1 5,9 

4 Holding and Other Investmen 
Companies 1 5,9 

5 Cement 2 11,8 
6 Pharmaceuticals 1 5,9 
7 Telecommunication 1 5,9 
8 Consumer Goods 1 5,9 

  Jumlah 17 100 
Sumber: ICMD 2010 yang diolah pada lampiran 3 halaman 108 
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4.1.2  Analisis Deskriptif 

4.1.2.1 Deskripsi Statistik Variabel Penelitian  

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan deskripsi atas variabel-variabel penelitian. Alat yang digunakan 

untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini adalah mean, minimum, 

maksimum, dan standar deviasi.  

4.1.2.2 Deskripsi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Pengungkapan tanggungjawab sosial dalam penelitin ini diukur 

berdasarkan indikator Global Reporting Initiative (GRI) dengan jumlah 79 item 

pengungkapan. Gambaran tentang pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index adalah seperti yang terlihat 

dalam lampiran. Dari tabel pada lampiran tersebut terlihat bahwa jumlah 

pengungkapan paling banyak dilakukan oleh PT Timah Tbk yaitu sebanyak 63 

pengungkapan atau 79,75 % dari total pengungkapan, sedangkan yang paling 

sedikit adalah 29 pengungkapan atau. 36,71 % dari total pengungkapan. 

Tabel 4.2 Deskripsi Corporate Sosial Resposibility 
 

Descriptive Statistics

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 34 .3671 .7975 .5745 .10540

Valid N (listwise) 34  

 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 
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Dari hasil uji descriptive statistics dalam tabel 4.4 diatas diketahui bahwa 

rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang masuk dalam 

Jakarta Islamic Index hanyalah sebesar 0,5745 atau 57,45 % saja dari total 

pengungkapan. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index di 

Indonesia masih belum dapat dikatakan baik. 

4.1.2.3 Deskripsi Size Perusahaan 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini cukup bervariasi dilihat dari size 

perusahaan berdasarkan total asset.  

Tabel 4.3 Deskripsi Size Perusahaan 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Size 34 2.26 39.76 12.5442 9.23490 

Valid N (listwise) 34

 
Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel size yang diukur 

dengan total asset menunjukkan rata-rata sebesar Rp 12,5442 miliar. Nilai 

minimum menunjukkan sebesar Rp2,2618 miliar  dan nilai maksimum 

menunjukkan sebesar Rp 39,72396 miliar. Asset yang semakin besar 

menunjukkan lebih banyaknya sumber-sumber aset yang dimiliki perusahaan, 

sehingga dimungkinkan akan menambah sumber-sumber pengungkapan yang 

dapat diberikan perusahaan. Karena data total asset dari sampel perusahaan 

memiliki variasi yang sangat besar. 
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4.1.2.4 Deskripsi Leverage  

Leverage dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator DER 

atau perbandingan antara total hutang dibanding dengan total ekuitas. 

Tabel 4.4 Deskripsi Leverage 
Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leverage 34 .47 120.00 49.9509 38.72396 

Valid N (listwise) 34

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel leverage yang diukur 

dengan DER mempunyai rata-rata sebesar 49,95%. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan sampel rata-rata memiliki hutang sebesar 49.95% dari seluruh modal 

sendiri perusahaan. Nilai Leverage minimum diperoleh sebesar 0,47% atau 

terdapat hutang sebesar 0,47% dari seluruh modal sendiri perusahaan dan 

Leverage terbesar adalah sebesar 120%  atau terdapat hutang yang lebih besar dari 

modal sendiri perusahaan. Leverage perusahaan yang menjadi sampel relative 

kecil, sedangkan nilai standar deviasi untuk leverage yang lebih kecil dari nilai 

rata-rata menunjukkan bahwa leverage masing-masing perusahaan sampel yang 

memiliki besaran yang hampir sama antar masing-masing sampel perusahaan. 

4.1.2.5 Deskripsi Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator 

ROA perusahaan. Dimana ROA merupakan laba bersih dibagi total aktiva. 
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Tabel 4.5 Deskripsi Profitabilitas 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Profit 34 1.16 40.70 16.5153 9.79321 

Valid N (listwise) 34

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang 

diukur dengan ROA menunjukkan rata-rata sebesar 16,51%. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan sampel rata-rata mampu menghasilkan laba bersih hingga 16,51 % 

dari total aset yang dimiliki perusahaan. Nilai profitabilitas minimum diperoleh 

sebesar 1,16%. Hal ini berarti perusahaan dapat menghasilkan laba bersih hingga 

1,16% dari total aset yang dimiliki perusahaan dan profitabilitas maksimum 

adalah sebesar 40,7%. Hal ini berarti perusahaan dapat menghasilkan laba bersih 

hingga 40,70% dari total asset yang dimiliki perusahaan. 

4.1.2.6 Deskripsi Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manjemen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator presentase kepemilikan manajemen dalam perusahaan.  

Tabel 4.6 Deskripsi Kepemilikan Manajemen 
 

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KM 34 .00 .64 .0282 .11020 

Valid N (listwise) 34

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 
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  Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa variabel yang keempat yaitu 

kepemilikan manajemen yang berdasarkan persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajemen, nilai minimumnya sebesar 0,00, nilai maksimum 

sebesar 0,64%, dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,02%, serta dengan nilai 

standar deviasi sebesar 0,11%, yang berarti bahwa kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen relative kecil, sedangkan nilai standar deviasi yang lebih besar dari 

nilai rata-rata menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen untuk perusahaan 

sampel yang memiliki perbedaan yang relative besar. 

4.1.3 Statistik Inferensial 

Statistika inferensial berkenaan dengan permodelan data dan melakukan 

pengambilan keputusan berdasarkan analisis data misal melakukan pengujian 

hipotesis melakukan estimasi pengamatan masa mendatang (estimasi atau 

prediksi) membuat permodelan hubungan (korelasi regresi ANOVA deret waktu) 

dan sebagainya. Dalam penelitian ini akan dilakukan permodelan regresi. Sebelum 

memaparkan hasil analisis regresi, penulis akan memaparkan hasil uji prasarat 

sebagai berikut: 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang ada 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Data yang terdistribusi dengan normal 

akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Model regresi yang baik 

mempunyai data yang terdistribusi normal. Uji kenormalan data dapat dideteksi 

dengan melihat grafik histrogram dan Uji Kolmogrov-smirnov dengan bantuan 
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SPSS. Tabel 4.7 merupakan hasil uji kolmogrov-smirnov dari uji normalitas 

penelitan ini. 

Tabel 4.7 Hasil Uji Kolmogrov-smirnov 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 

Besarnya nilai Kolmogrov-smirnov adalah 0.500 dan signifikan pada 0.964 

hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal karena 

p=0.500>dari 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa sebaran data telah memenuhi 

asumsi normalitas. 

4.1.3.2 Uji Linieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris 

sebaiknya berbentuk linier, kuadrat, atau kubik. Dengan uji linieritas akan 

memperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau kubik. 

Penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson dengan mendasar pada nilai 

statistik. Jika signifikan atau berada pada daerah autokorelasi positif, maka 

spesifikasi model adalah salah (Ghozali, 2007:115-116) 
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4.1.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Penyimpangam asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, yang secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.1.3.3.1 Uji Multikolineritas 

Multikoliearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna atau 

mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel independent. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah ada korelasi antar variabel independen dalam 

model regresi ini. Dalam penelitian ini digunakan metode VIF (Variance Inflation 

Factor). Berdasarkan tabel coefficients pada output regresi dapat terlihat bahwa 

nilai tolerancce VIF untuk masing-masing variabel adalah: 

Tabel 4.8 Tabel Coefficients 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 109 

Berdasarkan table 4.8 diatas hasil perhitungan nilai Tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel independent yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari dari 0.10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Selain itu 

hasil perhitungan 

Coefficientsa

-.530 -.492 -.444 .944 1.059
-.406 -.369 -.312 .869 1.150
.148 .058 .045 .884 1.131

-.006 .126 .100 .856 1.169

Size
Leverage
Profit
KM

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: CSRa. 
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nilai Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan tidak ada satu variabel 

independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian, hasil uji 

membuktikan bahwa pada model regresi ini tidak terdapat gejala 

multikolinearitas. 

4.1.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini digunakan untuk menguji apakah varian tiap variabel pengganggu 

yang dibatasi oleh nilai tertentu yang mengenai variabel-variabel independen 

sama atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang berhomoskedastisitas 

dengan varian yang sama. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan 

melalui pengamatan terhadap pola grafik scatterplot dan uji park. Hasil output 

SPSS untuk uji park pada tabel 4.9 yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Uji Park 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 112 

Untuk Uji Park, apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi 

tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model 

empiris terdapat heteroskesdastisitas. Dari hasil tampilan output SPSS Uji Park 

memberikan koefisien parameter untuk variabel independen tidak ada yang 

Coefficientsa

-5.252 1.011 -5.193 .000
-.049 .038 -.233 -1.268 .215
.003 .010 .063 .331 .743

-.029 .037 -.149 -.784 .439
-3.017 3.377 -.172 -.893 .379

(Constant)
Size
Leverage
Profit
KP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LNU2a. 
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signifikan pada 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat 

Heteroskedastisitas. Hal ini konsisten dengan hasil dari grafik plots. 

4.1.3.3.3 Uji Auto Korelasi 

Penggujian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar 

variabel pengganggu dalam satu model regresi linier. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya Autokorelasi, digunakan uji Durbin Watson (DW Test). 

Tabel 4.10 Hasil Uji Durbin Watson 

 

D-W Du 4-du Keterangan 

1.864 1.728 2.272 Bebas Autokorelasi

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 112 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dalam uji Durbin Watson 

adalah membandingkan nilai DW dengan nilai tabel yang menggunakan nilai 

signifikansi 5%, jumlah sample 34 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), 

nilai table di Durbin Watson didapat dL 1.208 dan dU 1.728. Hasil dari output 

SPSS dari nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1.864. Oleh karena nilai du < DW 

hitung < 4- dU, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. 

 

 

 

Model Summaryb

.620a .384 .299 .08824 1.864
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: CSRb. 
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4.1.4 Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.11 Hasil Uji Anaisis Regresi Berganda 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 113 

Berdasarkan Tabel 4.11 diperoleh konstanta 0.674, koefisien untuk size 

(X1) sebesar –0.005, koefisien untuk leverage (X2) -0.001, koefisien untuk 

profitabilitas (X3) sebesar 0.001, koefisien untuk kepemilikan manajemen (X4) 

0.103. sehingga persamaan model regresi adalah: 

CSR=0.674 - 0.005 X1 - 0.001 X2  + 0.001 X3  + 0.103 X4 + e 

Dari persamaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta (a) sebesar 0.674 menyatakan bahwa jika X1, X2, X3 dan X4 adalah 

0, maka indeks pengungkapan sosial adalah 0.674 

b. Koefisien regresi untuk size perusahaan (b1) sebesar 0.005 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 milyar total asset pada perusahaan yang masuk dalam 

Jakarta Islamic Index akan mengurangi indeks pengungkapansosial sebesar 

0.005, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

Coefficientsa

.674 .045 14.929 .000
-.005 .002 -.457 -3.045 .005
-.001 .000 -.334 -2.138 .041
.001 .002 .048 .312 .758
.103 .151 .108 .685 .499

(Constant)
Size
Leverage
Profit
KM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 
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c. Koefisien regresi untuk leverage (b2) sebesar 0.001 menyatakan bahwa setiap 

penambahan 1% pada DER akan mengurangi indeks pengungkapan sosial 

sebesar 0.001, dalam hal ini faktor lain dianggap konstan. 

d. Koefisien regresi untuk profitabilitas (b3) sebesar 0.001 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1% pada ROA akan menambah indeks pengungkapan 

sosial sebesar 0.001, dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi dianggap 

konstan 

e. Koefisien regresi untuk kepemilikan manajemen  (b4) sebesar 0.103 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1% kepemilikan perusahaan akan 

menambah pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas yaitu sebesar 

0.103. 

4.1.5 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur 

dari Goodness of fit nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai 

statistic F dan koefisien determinasinya. Pengujian hipotesis diuraikan dengan 

menggunakan uji t dan uji F. 

4.1.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

ada pengaruh secara bersama-sama antara size perusahaan, leverage, profitabilitas 

dan kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. 
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Tabel 4.12  ANOVA 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 113 

H1 menguji apakah size perusahaan, leverage, profitabilitas dan 

kepemilikan manajemen  berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial. Tampak bahwa berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa 

F hitung sebesar 4.520 dengan probabilitas adalah 0,006 dan jauh lebih kecil dari 

0,05. Jadi H1 dalam penelitian ini  yang menyatakan size perusahaan, leverage, 

profitabilitas dan kepemilikan manajemen  berpengaruh secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial diterima secara statistik. Hal ini menunjukan 

bahwa model regresi secara simultan dapat digunakan untuk memprediksi 

pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

4.1.5.2 Uji Parsial (Uji t) 

Uji Parsial digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien parsial 

menunjukan seberapa besar pengaruh varibel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. Apabila signifikansi < 0,05. Hasil analisis dengan 

bantuan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut: 

 

ANOVAb

.141 4 .035 4.520 .006a

.226 29 .008

.367 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: CSRb. 
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Tabel 4.13 Koefisien Regresi 

 

Sumber: Data yang diolah, 2011 pada lampiran 4 halaman 113 

Hasil uji t diatas dapat digunakan untuk menguji hipotesis yang ada, yaitu : 

1. Hipotesis 2 

H2 menguji apakah size berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial. Tampak bahwa nilai signifikansi 0,005 < 

0,05 yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara size 

dengan pengungkapan tanggungjawab sosial. Jadi H2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan size secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial diterima. Hal ini berarti semakin tinggi size yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan maka semakin sedikit pengungkapan tanggungjawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

2. Hipotesis 3 

  H3 menguji apakah leverage  secara signifikan berpengaruh negatif 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Tampak bahwa nilai 

signifikansi 0,041 < 0,05 yang menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara leverage dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Jadi H3 

Coefficientsa

.674 .045 14.929 .000
-.005 .002 -.457 -3.045 .005
-.001 .000 -.334 -2.138 .041
.001 .002 .048 .312 .758
.103 .151 .108 .685 .499

(Constant)
Size
Leverage
Profit
KM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 
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dalam penelitian ini yang menyatakan leverage secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan diterima. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat leverage perusahaan maka semakin rendah  

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

3. Hipotesis 4 

H4 menguji apakah profitabilitas yang dalam hal ini diukur dengan 

menggunakan ROA secara signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. Tampak bahwa nilai signifikansi 0,758 > 0,05 

yang menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara profitabilitas 

dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Jadi H4 dalam penelitian 

ini yang menyatakan profitabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan ditolak. Hal ini berarti tingkat 

profitabilitas yang dimiliki perusahaan baik besar ataupun kecil tidak 

mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan.  

4. Hipotesis 5 

H5 menguji apakah kepemilikan manajemen secara signifikan berpengaruh 

negatf terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Tampak bahwa 

nilai signifikansi 0,499 > 0,05 yang menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh 

signifikan antara kepemilikan manajemen dengan pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan. Jadi H5 dalam penelitian ini yang menyatakan kepemilikan 

manajemen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan ditolak. Hal ini berarti tinggi rendahnya 
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kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan.  

Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian hipotesis yang dapat dilihat di 

tabel 4.14. 

Tabel 4.14 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Kode Hipotesis 

H₁ 
Ukuran Perusahaan (Size), Leverage, Profitabiitas, dan 
Kepemilikan manajemen  perusahaan berpengaruh secara 
signifikan  terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H₂ Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh negatif secara 
signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H₃ Leverage berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 
pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H₄ Profitabiitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap  
pengungkapan tanggungjawab sosial. 

H₅ Kepemilikan manajemen berpengaruh positif secara 
signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial. 

 

Sumber: Data yang diolah, 2011 pada lampiran 4 halaman 114 

4.1.5.3 Koefisien Determinasi  

Dalam uji regresi linear berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R2) secara keseluruhan. Hasil pengujian menunjukkan adjusted  R2 

sebesar 0,299 atau 29,9 %. Jadi dapat dikatakan bahwa 29,9 % besarnya 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam Jakarta Islamic Index 

disebabkan oleh size perusahaan, leverage, profitabilitas dan kepemilikan 

manajemen. Sedangkan 70,1 % besarnya pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index disebabkan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 
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4.1.5.4 Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Koefisien determinasi (r2) pada intinya untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut ini 

adalah nilai determinasi untuk masing-masing hipotesis penelitian: 

1. Koefisien Determinasi parsial untuk H2 sebesar r2 x 100 yaitu  -0,4442 x 100 

= 19,71%. Hal ini berarti 19,71% variabel pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dapat dijelaskan oleh 

variabel ukuran perusahaan (size). 

2. Koefisien Determinasi parsial untuk H3 sebesar r2 x 100 yaitu -0,3122 x 100 = 

9,73%. Hal ini berarti secara parsial variabel leverage mampu menjelaskan 

9,73%. terhadap variabel pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

3. Koefisien Determinasi parsial untuk H4 sebesar r2 x 100 yaitu 0,0452 x 100 = 

0,20%. Hal ini berarti secara parsial variabel profitabilitas mampu 

menjelaskan 0,20% terhadap variabel pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. 

4. Koefisien Determinasi parsial untuk H5 sebesar r2 x 100 yaitu 0,1002 x 100 = 

1%. Hal ini berarti secara parsial variabel kepemilikan manajemen mampu 

menjelaskan 1% terhadap variabel pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan. 

4.2  Pembahasan 

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian beserta pengolahannya yang 

bersumber dari Annual Report perusahaan dalam Jakarta Islamic Index yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan ICMD 2010, maka penulis dalam 
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pembahasan ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang 

diajukan. Gambaran tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam Jakarta Islamic Index di Indonesia dapat 

dijelaskan dari hasil uji descriptive statistics diketahui bahwa rata-rata 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Jakarta Islamic Index 

hanyalah sebesar 0,5745 atau 57,45 % saja dari total pengungkapan. Hal ini 

berarti dapat disimpulkan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index di Indonesia masih kurang baik. Hasil 

pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.14. Sedangkan pengaruh size 

perusahaan, leverage profitabilitas, dan kepemilikan manajmen terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam Jakarta Islamic Index 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian Secara Simultan 

Dalam pengujian secara simultan, tingkat pengaruh variabel independen 

size perusahaan, leverage profitabilitas, dan kepemilikan manajmen terhadap 

pengungkapan sosial yang ditemukan cukup rendah yaitu 29,9% ( Adjusted R2 = 

0,299). Hal ini berarti bahwa secara simultan size perusahaan, leverage 

profitabilitas, dan kepemilikan manajmen mampu mempengaruhi tingkat 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan manufaktur sebesar 29,9 %. 

Sisanya sebesar 70,1 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang 

digunakan.  

Tingkat Adjusted R2 yang rendah ini menunjukkan perlunya dilakukan 

penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga 
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pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan dalam Jakarta Islamic Index. 

Walaupun demikian, apabila dilihat dari signifikansinya, secara simultan variabel 

yang digunakan berpengaruh secara signifikan dengan nilai F sebesar 4.520 

dengan signifikansi sebesar 0,006. 

4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian Secara Parsial 

. Dalam pengujian secara parsial dua dari empat variabel yaitu size 

perusahaan dan  leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan dalam Jakarta Islamic Index. Pembahasan 

terhadap masing-masing variabel dalam pengujian secara parsial adalah sebagai 

berikut: 

4.2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap  Pengungkapan  

Tanggungjawab Sosial Perusahaan  

Hasil pengujian dalam penelitian ini dimana ukuran perusahaan yang 

dinyatakan dengan total aktiva yang dimiliki menunjukkan pengaruh yang negatif 

signifikan dengan nilai t sebesar -3,045 dan tingkat signifikan sebesar 0,005 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga hasil 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar perusahaan akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya 

dengan lebih sedikit. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR artinya 

bahwa perusahaan besar yang dinilai dengan tingkat aktiva yang besar dalam 

penelitian ini tidak mengungkapkan lebih banyak tanggungjawab sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan (CSR).  
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Hasil dari penelitian ini bertentangan dengan teori yang ada dimana teori 

yang ada menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki biaya keagenan yang 

lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi 

biaya keagenan tersebut. Di samping itu, perusahaan besar merupakan emiten 

yang paling banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya-biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial. Temuan 

mengenai perbedaan hasil dengan teori ini sekaligus mendukung hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Sulastini (2007), Fahrisqi 

(2010) dan Pian KS (2010) yang menunjukkan adanya pengaruh antara size 

perusahaan dengan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

Adanya ketidak sesuaian dengan teori yang ada dikarenakan adanya 

perbedaan total asset dari masing-masing perusahaan yang sangat mencolok 

misalnya total asset yang dimiliki PT Semen Gresik Tbk Rp 15,56 milyar 

sedangkan total asset PT Sampoerna Agro Tbk Rp 2,26 milyar. Perbedaan ini 

dapat terjadi karena perusahaan dalam Jakarta Islamic Index terdiri dari delapan 

jenis perusahaan yang bergerak dalam bidang yang berbeda-beda sehingga sangat 

memungkinkan terjadinya perbedaan total asset yang timpang dimana jumlah 

perusahaan yang mempunyai total asset kecil jumlahnya lebih banyak 

dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai total asset yang besar. 

4.2.2.2 Pengaruh Leverage Terhadap  Pengungkapan Tanggungjawab Sosial 

Perusahaan 

 Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas 

pemegang saham. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran 
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mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat 

resiko tak tertagihnya suatu utang. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t sebesar -

2.138 dengan tingkat signifikan sebesar 0,041 berada lebih rendah pada = 0,05, 

sehingga dapat diketahui bahwa variabel leverage berpengaruh negatif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dapat disimpulkan bahwa 

semakin tinggi leverage maka akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Sesuai dengan teori agensi maka manajemen perusahaan dengan tingkat 

leverage yang tinggi akan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para debtholders. Hasil penelitian ini 

mendukung teori agensi yang menyatakan hubungan negatif perusahaan yang 

mempunyai rasio leverage yang tinggi dengan pengungkapan CSR. Sehingga 

besar kecilnya rasio leverage suatu perusahaan mempengaruhi besarnya 

pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan Marpaung (2009) yang 

menemukan hasil terdapat pengaruh antara tingkat leverage perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan. 

Gambaran mengenai leverage dari masing-masing perusahaan berdasarkan 

kriteria dapat dilihat pada tabel 4.15. 
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Tabel 4.15  Leverage Berdasarkan Kriteria 

Tingkat Presentase 
Leverage Jumlah 

> 9% 29 
8% - 9% 1 

< 7% 4 

Total 34 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 114 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar perusahaan dalam Jakarta 

Islamic Index mempunyai profitabilitas yang tinggi sehingga mendukung teori 

yang ada dan signifikan mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab sosial.  

4.2.2.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap  Pengungkapan Tanggungjawab   

Sosial Perusahaan 

 Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Hasil penelitan menunjukkan nilai t sebesar 0,312 dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,758 berada lebih tinggi dari = 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial artinya peningkatan dan penurunan 

profitabilitas perusahaan tidak akan meningkatkan dan memperluas informasi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

 Hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan Heize, 1976 

dalam Hackston dan Milne, 1996 menyatakan bahwa profitabilitas merupakan 

suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Artinya bahwa perusahaan 
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yang mempunyai profitabilitas tinggi belum tentu lebih banyak melakukan aktivitas 

sosial karena perusahaan lebih berorientasi pada laba semata. Hal didukung dengan 

argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan 

(manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu 

informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat 

profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca “good 

news” kinerja perusahaan. “Good news” ini dapat berupa aktivitas-aktivitas sosial 

lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa dengan 

adanya laba yang tinggi maka manajemen akan melakukan pengungkapan sosial yang 

luas. Hal ini terjadi karena perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 

memiliki ROA positif menjadikan perusahaan cenderung dianggap mampu 

bertahan dimasa mendatang. Sehingga walaupun tergolong ROA kurang bagus 

perusahaan belum menganggap  perlu memberikan pengungkapan yang luas 

tentang tanggungjawb sosial perusahaan. Selain itu juga adanya persyaratan 

penyaringan dalam penentuan efek syariah mengenai total pendapatan bunga dan 

pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan tidak boleh 

lebih dari 10% . 

ROA menggambarkan tingkat profitabilitas perusahaan, dengan demikian 

tingkat profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap besar pengungkapan 

CSR. Tingkat profitabilitas berdasarkan kriteria dapat dilihat pada tabel 4.16. 
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Tabel 4.16  Profitabilitas Berdasarkan Kriteria 

PROFITABILITAS

ROA Kriteria Total Perusahaan 

x ≤ 0 Sangat Profitable 0 

0 < x ≤ 2,38 % Tidak Profitable 2 

0 < x ≤ 4,76 % Kurang Profitable 2 

< x ≤ 7,14 % Profitable 3 

x >  7,14 % Sangat Profitable 27 

Jumlah Perusahaan 34 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah: 2011 pada lampiran 4 halaman 114 

4.2.2.4 Pengaruh Kepemilikan Manajemen Terhadap  Pengungkapan 

Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Kepemilikan manajemen merupakan persentase kepemilikan saham yang 

dimiliki olh direksi, manager dan dewan komisaris. Hasil yang dilakukan 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen tidak berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hal ini terlihat dari 

hasil penlitian dimana nilai t sebesar 0,685 dengan tingkat signifikan sebesar 

0,499 berada lebih tinggi dari = 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajemen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial artinya peningkatan kepemilikan 

manajemen perusahaan tidak akan meningkatkan dan memperluas informasi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  
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 Teori stakeholder menyatakan bahwa semakin banyak kepemilikan 

manajemen di dalam perusahaan, manajemen akan dapat mengendalikan atau 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi 

yang digunakan perusahaan yang dapat meningkatkan image perusahaan. 

Kepemilikan manajemen yang dinilai dengan prosentase kepemilikan saham 

manajemen pada perusahaan memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan tidak 

berhasil mendukung teori yang ada, berarti peniltian ini mendukung hasil 

penelitian Marpaung (2009), Rahman dan Widyasari (2008), dan bertentangan 

dengan penelitian Anggraeni (2006), Rosmasita (2007), dan Rawi (2008). 

Selain dari hasil penelitian dan olah data yang menyatakan tidak ada 

hubungan yang signifikan antara kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan 

tanggungjawab sosial juga dapat dilihat dari kepemilikan manajemen dalam 

perusahaan Jakarta Islamic Index yang terdapat di lampiran dimana kepemilikan 

manajemen perusahaan-perusahaan tersebut sangatlah kecil. Ada juga beberapa 

yang tidak memiliki kepemilikan dalam manajemen sehingga keadaan ini dapat 

disinyalir menyebabkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini juga terjadi karena 

didalam kerangka syariah  manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan 

individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik 

kesimpulan sebagaimana diuraikan dibawah ini : 

1. Ukuran perusahaan (Size), leverage, profitabilitas dan kepemilikan manajemen, 

secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan dalam Jakarta Islamic 

Index.  

2. Ukuran perusahaan (Size) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan dalam Jakarta 

Islamic Index. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan pengaruh yang negatif 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan hal ini terjadi karena 

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index merupakan perusahaan besar yang 

kerap melaporkan pengungkapan tanggungjawab sosial secara rutin sehingga 

biaya keagenan yang tadinya diprediksi akan cenderung besar menjadi tidak 

besar lagi dalam mengungkapkan tanggungjawab sosial perusahaan karena 

perusahaan hanya melengkapi dan meneruskan saja dari pelaporan 

pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan tahun sebelumnya. 

3. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan dalam Jakarta 

Islamic Index. 
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4. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya profitabilitas 

perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menurut Gray, et al, (1995) dalam 

Sembiring (2005) disebabkan karena pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan tidak berhubungan dengan profitabilitas dalam periode yang sama, 

tetapi mungkin berhubungan dengan laba periode yang lalu (lagged profit). 

dalam laporan tahunan perusahaan dalam Jakarta Islamic Index. 

5. Kepemilikan manajemen  tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

tanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan dalam Jakarta 

Islamic Index. 

a. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik lagi. 

1. Jumlah sampel yang terbatas yaitu hanya 34 perusahaan yang masuk dalam 

Jakarta Islamic Index secara berturut-turut tahun 2009-2010. 

2. Penggunaan indikator GRI untuk mengukur pengungkapan tanggungjawab 

sosial perusahaan tidak tepat apabila diaplikasikan untuk perusahaan-

perusahaan dalam Jakarta Islamic Index. Hendaknya menggunakan teori yang 

relevan sesuai dengan variabel penelitian. 

3. Perhitungan index pengungkapan tanggungjawab sosial belum tepat karena 

masih menggunkan perhitungan index CSR. 
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4. Perhitungan ROA perusahaan hendaknya menggunakan pengukuran yang lebih 

tepat lagi. 

5. Tingkat Ajusted R2 yang rendah dari model yang diuji pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakandalam peneitian ini 

menunjukan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap luas pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

6. Adanya unsur subjektivitas dalam menentukan index pengungkapan. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dan simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :  

1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperoleh sampel yang 

lebih besar dari populasi suatu pengamatan penelitian dan menambah periode 

pengamatan. 

2. Hendaknya menggunakan indikator Islamic Social Reporting (ISR) yang lebih 

sesuai untuk diterapkan untuk mengetahui pengungkapan CSR dalam Jakarta 

Islamic Index karena berdasarkan syariah. Menggunakan teori yang relevan 

sesuai dengan variabel penelitian seperti Teori Stewardships. 

3. Menggunakan pengukuran index CSR yang lain seperti Method of Succesive 

Interval (MSI) 

4. Perhitungan ROA hendaknya menggunakan log(Nilai Buku Total Asset) yang 

lebih bisa mencerminkan perhitungan data. 
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5. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel independen yang terkait 

dengan pengungkapan CSR  seperti tipe industri, ukuran dewan komisaris, 

pengungkapan media dan lain-lain. Mengingat 70,1 % dari nilai variabel 

dependen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.  

6. Hendaknya ada standar baku mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial 

sehingga dapat lebih mendukung keandalan suatu penelitian terkait 

pengungkapan tanggungjawab sosial dan meminimalkan kesubjektifitasan 

peneliti. 
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Lampiran 1 

 

Cntoh Pengungkapan Informasi Sosial Beberapa Perusahaan JII Tahun 2008 

Perusahaan 
Jumlah Perusahaan yang 

Mengungkapkan 
EC EN LP HR SO PR 

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk    √ √ √ √ √ 
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk    √ √ √ √ √ 
PT Elnusa Tbk  √ √ √ √ √ √ 
PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk √ √ √ √   √ 
PT Bumi Resources Tbk  √ √ √ √ √ √ 
PT Astra International Tbk √ √ √ √ √ √ 
PT Kalbe Farma Tbk    √  √     √ 
PT Indo Tambangraya Megah Tbk  √ √       √ 
PT Darma Henwa Tbk  √ √ √     √ 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR POPULASI PENELITIAN TAHUN 2009-2010 

Perusahaan Yang Masuk JII Pada Tahun 2009 

Desember 2008-Mei 2009 Juni 2009-November 2009 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Astra Agro Lestari Tbk 1 Astra Agro Lestari Tbk 
2 Ace Hardware Indonesia Tbk 2 Adoro Energy Tbk 
3 Aneka Tambang (Persero) Tbk 3 Aneka Tambang (Persero) Tbk 
4 Apexindo Pratama Tbk 4 Astra International Tbk 
5 Astra International Tbk 5 Bisi International Tbk 
6 Bisi International Tbk 6 Global Mediacom Tbk 
7 Global Mediacom Tbk 7 Bakrie Telecom Tbk 
8 Barito Pasific Tbk 8 Bumi Resource Tbk 
9 Bumi Resource Tbk 9 Ciputra Development Tbk 
10 Citra Property Tbk 10 Darma Henwa Tbk 
11 Elnusa Tbk 11 Elnusa Tbk
12 Inti Kapuas Arawana Tbk 12 Bakrieland Development Tbk 
13 International Nickel Ind Tbk 13 Hexindo Adiperkasa Tbk 
14 Indika Energy Tbk 14 International Nickel Ind Tbk 
15 Indocement Tunggal Perkasa Tbk 15 Indika Energy Tbk 
16 Indo Tambang Raya Megah Tbk 16 Indocement Tunggal Perkasa Tbk
17 Kalbe Farma Tbk 17 Indo Tambang Raya Megah Tbk 
18 PP London Sumatera Tbk 18 Kawasan Industri Jababeka Tbk 
19 Mitra Rajasa Tbk 19 Kalbe Farma Tbk 
20 Media Nusantara Citra Tbk 20 Lippo Karawaci Tbk 
21 Matahari Putra Prima Tbk 21 PP London Sumatera Tbk 
22 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 22 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
23 Sampoerna Agro Tbk 23 Sampoerna Agro Tbk 
24 Semen gresik Tbk 24 Semen Gresik Tbk 
25 Tunas Baru Lampung Tbk 25 Timah Tbk 
26 Timah Tbk 26 Telekomunikasi Indonesia Tbk 
27 Telekomunikasi Indonesia Tbk 27 Bakrie Sumatra Plantations Tbk
28 Bakrie Sumatra Plantations Tbk 28 United Tractors Tbk 
29 Unilever Indonesia Tbk 29 Unilever Indonesia Tbk 
30 Wijaya Karya Tbk 30 Wijaya Karya Tbk 
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Perusahaan Yang Masuk JII Pada Tahun 2010 

 

Desember 2009-Mei 2010 Juni-November 2010 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Astra Agro Lestari Tbk 1 Astra Agro Lestari Tbk 
2 Adoro Energy Tbk 2 Aneka Tambang (Persero) Tbk 
3 Aneka Tambang (Persero) Tbk 3 Astra International Tbk 
4 Astra International Tbk 4 Alam Sutera Realty Tbk 
5 Bisi International Tbk 5 Bukit Sentul City Tbk 
6 Global Mediacom Tbk 6 Global Mediacom Tbk 
7 Barito Pasific Tbk 7 Barito Pasific Tbk 
8 Bumi Serpong Damai Tbk 8 Bumi Serpong Damai Tbk 
9 Bakrie Telecom Tbk 9 BW Plantations Tbk 
10 Bumi Resource Tbk 10 Ciputra Development Tbk 
11 Ciputtra Development Tbk 11 Darma Henwa Tbk 
12 Darma Henwa Tbk 12 Elnusa Tbk
13 Elnusa Tbk 13 Bakrieland Development Tbk 
14 International Nickel Ind Tbk 14 International Nickel Ind Tbk 
15 Indika Energy Tbk 15 Indocement Tunggal Perkasa Tbk 
16 Indocement Tunggal Perkasa Tbk 16 Indo Tambang Raya Megah Tbk 
17 Indo Tambang Raya Megah Tbk 17 Kalbe Farma Tbk 
18 Kalbe Farma Tbk 18 Lippo Karawaci Tbk 
19 Lippo Karawaci Tbk 19 PP London Sumatra Tbk 
20 PP London Sumatra Tbk 20 Media Nusantara Citra Tbk 
21 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 21 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
22 Sampoerna Agro Tbk 22 Sampoerna Agro Tbk 
23 Semen Gresik Tbk 23 Holcim Indonesia Tbk 
24 Timah Tbk 24 Semen Gresik Tbk 
25 Telekomunikasi Indonesia Tbk 25 Timah Tbk 
26 Truba Alam Manunggal 

Engeneering Tbk 
26 Telekomunikasi Indonesia Tbk 

27 Bakrie Sumatra Plantations Tbk 27 Tunas Ridean Tbk 
28 United Tractors Tbk 28 Bakrie Sumatra Plantations Tbk 
29 Unilever Indonesia Tbk 29 United Tractors Tbk 
30 Wijaya Karya Tbk 30 Unilever Indonesia Tbk 
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DAFTAR ELIMINASI SAMPEL 

Perusahaan JII Yang Tereliminasi Pada Tahun 2009 

Desember 2008-Mei 2009 Juni 2009-November 2009 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Ace Hardware Indonesia Tbk 1 Adoro Energy Tbk 
2 Apexindo Pratama Tbk 2 Bakrie Telecom Tbk 
3 Barito Pasific Tbk 3 Ciputra Development Tbk 
4 Citra Property Tbk 4 Darma Henwa Tbk 
5 Inti Kapuas Arawana Tbk 5 Bakrieland Development Tbk 
6 Mitra Rajasa Tbk 6 Hexindo Adiperkasa Tbk 
7 Media Nusantara Citra Tbk 7 Kawasan Industri Jababeka Tbk 
8 Matahari Putra Prima Tbk 8 Lippo Karawaci Tbk 
9 Tunas Baru Lampung Tbk 9 United Tractors Tbk 
 

Perusahaan JII Yang Tereliminasi Pada Tahun 2010 

Desember 2009-Mei 2010 Juni-November 2010 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Adoro Energy Tbk 1 Alam Sutera Realty Tbk 
2 Bisi International Tbk 2 Bukit Sentul City Tbk 
3 Bakrie Telecom Tbk 3 BW Plantations Tbk 
4 Bumi Resource Tbk 4 Bakrieland Development Tbk 
5 Indika Energy Tbk 5 Media Nusantara Citra Tbk 
6 Truba Alam Manunggal Engeneering Tbk 6 Holcim Indonesia Tbk 
7 Wijaya Karya Tbk 7 Tunas Ridean Tbk 

 

PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM JII SELAMA 2 TAHUN 
BERTURUT-TURUT 

Desember 2008-Mei 2009 Juni 2009-November 2009 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Bisi International Tbk 1 Bisi International Tbk 
2 Bumi Resource Tbk 2 Bumi Resource Tbk 
3 Indika Energy Tbk 3 Indika Energy Tbk 
4 Wijaya Karya Tbk 4 Wijaya Karya Tbk 

Desember 2009-Mei 2010 Juni-November 2010 
No Perusahaan No Perusahaan 
1 Barito Pasific Tbk 1 Barito Pasific Tbk 
2 Bumi Serpong Damai Tbk 2 Bumi Serpong Damai Tbk 
3 Ciputtra Development Tbk 3 Ciputra Development Tbk 
4 Darma Henwa Tbk 4 Darma Henwa Tbk 
5 Lippo Karawaci Tbk 5 Lippo Karawaci Tbk 
6 United Tractors Tbk 6 United Tractors Tbk 
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Lampiran 3 

Klasifikasi Perusahaan Sample pada Jakarta Islamic Index 
Tahun 2009-2010 

No. Nama Perusahaan Kode Jenis Perusahaan 
1 PT Astra Agro Lestari Tbk                      AALI Agriculture, Forestry and Fishing 
2 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk         ANTM Mining and Mining Services 
3 PT Astra International Tbk                     ASII Automotive and Allied Products 

4 PT Global Mediacom Tbk                        BMTR Holding and Other Investmen 
Companies 

5 PT Elnusa Tbk                                           ELSA Mining and Mining Services 
6 PT International Nickel Ind Tbk             INCO Mining and Mining Services 
7 PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk    INTP Cement 
8 PT Indo Tambang Raya Megah Tbk      ITMG Mining and Mining Services 
9 PT Kalbe Farma Tbk                                KLBF Pharmaceuticals 
10 PT PP London Sumatera Tbk                  LSIP Agriculture, Forestry and Fishing 
11 PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA Mining and Mining Services 
12 PT Sampoerna Agro Tbk    SGRO Agriculture, Forestry and Fishing 
13 PT Semen Gresik Tbk                               SMGR Cement 
14 PT Timah Tbk                                           TINS Mining and Mining Services 
15 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk          TLKM Telecommunication 
16 PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk       UNSP Agriculture, Forestry and Fishing 
17 PT Unilever Indonesia Tbk                       UNVR Consumer Goods 
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Lampiran 4 

 

Deskripsi Data 

 

 

Uji Normalitas Data 

 

 

 

Descriptive Statistics

34 .3671 .7975 .5745 .10540
34 2.2618 39.7590 12.5442 9.23490
34 .4700 120.0000 49.9509 38.72396
34 1.1600 40.7000 16.5153 9.79321
34 .0000 .6400 .0282 .11020
34

CSR
Size
Leverage
Profit
KM
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34
.0000000

.08272359
.086
.075

-.086
.500
.964

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

Coefficientsa

-.530 -.492 -.444 .944 1.059
-.406 -.369 -.312 .869 1.150
.148 .058 .045 .884 1.131

-.006 .126 .100 .856 1.169

Size
Leverage
Profit
KM

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: CSRa. 
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Uji Park 

  

 

 

Model Summaryb

.279a .078 -.049 1.97742
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: LNU2b. 

ANOVAb

9.580 4 2.395 .613 .657a

113.396 29 3.910
122.976 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: LNU2b. 
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Hasil Uji Durbin Watson 

 

 

 

 

D‐W  Du  4‐du  Keterangan 

1.864  1.728  2.272  Bebas Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

-5.252 1.011 -5.193 .000
-.049 .038 -.233 -1.268 .215
.003 .010 .063 .331 .743

-.029 .037 -.149 -.784 .439
-3.017 3.377 -.172 -.893 .379

(Constant)
Size
Leverage
Profit
KP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LNU2a. 

Model Summaryb

.620a .384 .299 .08824 1.864
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: CSRb. 



 
 

 

115

Hasil Analisis Regresi dan Uji Asumsi Klasik 

 

Regression 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVAb

.141 4 .035 4.520 .006a

.226 29 .008

.367 33

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KM, Size, Profit, Leveragea. 

Dependent Variable: CSRb. 

Coefficientsa

.674 .045 14.929 .000
-.005 .002 -.457 -3.045 .005
-.001 .000 -.334 -2.138 .041
.001 .002 .048 .312 .758
.103 .151 .108 .685 .499

(Constant)
Size
Leverage
Profit
KM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 
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Lampiran 6 

RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 
1. Hardhina Rosmasita 

,2007 
 

Kepemilikan manajemen, 
leverage, ukuran perusahaan, 
profitabilitas 

(1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang Signifikan antara Faktor-
faktor perusahaan terhadap pengungkapan sosial perusahaan, (2) Variabel kepemilikan 
manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial. 

2. Achmad Zaenuddin, 
2005 
 

Ukuran perusahaan, tipe industri, 
profitabilitas (ROA) 

ukuran perusahaan (penjualan bersih) tidak berpengaruh. Sedangkan tipe industri 
berpengaruh positif signifikan, dan profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan. 

3. Ardi murdoko 
sudarmadji, lana 
sularto 2007 

Ukuran perusahaan, leverage, 
profitabilitas, tipe kepemilikan 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, tipe kepemilikan tdk berpengaruh trhdp luas 
volutary disclousure 

4. SUSI, 2005 
 

financial performance The study revealed while financial performance is not significantly associated with 
environmental performan,cecompany size, stock exchange listing and ISO 14001 are 
significantly associated with environmental performance. This finding also indicates that the 
government environmental rating is highly consistent with international environmental 
certification. 

5. Deni Darmawati , 2006 
 

Konsentrasi kepemilikan, ukuran 
perusahaan, dan jenis perusahaan 

Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis perusahaan BUMN dan non BUMN 
mempengaruhi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance 

 
6. Fr. Reni. Retno 

Anggraini , 2006 
ukuran perusahaan, leverage dan 
profitabilitas 

Penelitian ini tidak berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan, leverage dan 
profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial oleh perusahaan.  

7. BRAMANTYA ADHI 
CAHYA,2010 
 

Size, ROA, dan Leverage 1. Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio Size, ROA, dan Leverage berpengaruh secara 
simultan terhadap CSR perbankan di Indonesia periode 2007-2008. 

2. Secara parsial kinerja keuangan yang berpengaruh terhadap CSR adalah variabel Size 
dan Leverage. Sedangkan variabel ROA tidak berpengaruh secara parsial terhadap CSR 
perbankan di Indonesia periode 2007-2008. 

3. Rasio yang mempunyai pengaruh dominan dalam mempengaruhi CSR adalah pada 
variabel Size dan Leverage 
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8. AHMAD NURKHIN, 
2010 

 

Komposisi dewan komisaris 
independen dengan proksi 
prosentase jumlah dewan 
komisaris independen, ROE, 
Ukuran perusahaan 

4. Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap 
pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

5. Komposisi dewan komisaris independen dengan proksi prosentase jumlah dewan 
komisaris independen, ROE, Ukuran perusahaan terbukti signifikan berpengaruh positif 
terhadap pengungkapan tanggungjawab sosisal perusahaan. 

9. WARYANTO, 2010 
 

 

kepemilikan saham 
terkonsenterasi, ukuran 
prusahaan, rasio leverage 

Faktor kepemilikan saham terkonsenterasi, ukuran prusahaan, rasio leverage berpengaruh 
signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia 

 Sri sulas tini, 2007 
 

Size perusahaan, ukuran dewan 
komisaris, dan profile 

Size perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan profile berpengaruh secara signifikan 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan  profitailitas tidak 
berpengaruh secara signifikan. 

10. Rawi, 2008 
 

 

Kepemilikan 
manajemen,kepemilikan institusi, 
leverage 

Kepemilikan manajemen berpengaruh secara signifikan pada pengungkapan CSR. 
Sedangkan kepemilikan institusi, leverage tidak berpengaruh secara signifikan. 

11. Rahman dan widyasari, 
2008 

Profitability, managemen 
ownership, leverage, profile 

Secara simultan semua karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap CSR disclosure, akan 
tetapi secara parsial hanya variabel profile saja yang berpengaruh. 

12. Anggra fahrizqi, 2010 
 

Ukuran perusahaan, profitabilitas,
leverage dan  ukuran dewan 
komisaris 

Secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. Sedangkan leverage dan  ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara parsial. 

13. Angling mahatma pian 
KS 2010 

 

ukuran perusahaan, profitabilitas, 
leverage dan  ukuran dewan 
komisaris 

Secara parsial ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. Sedangkan leverage dan  ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara parsial. 

14. Yuli Yohana Napitupulu 
 

Company size, board of 
commissioner, profitability, 
leverage  and company profile 

The results how that company size, board of commissioner, profitability, and company 
profile have significant positive influence on the corporate social responsibility disclosure, 
but leverage failed to show its significant effect. These results generally consistent from the 
preceding research and also support other majority research.' 

15. EDDY RISMANDA 
SEMBIRING, 2005 

 

Size perusahaan, profile, ukuran 
dewan komisaris, profitabilitas, 
leverage 

Penelitian ini menemukan bahwa size perusahaan, profile dan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. tidak 
berhasil mendukung teori legitimasi dalam pengaruh negatif profitabilitas terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. pengaruh negatif tingkat leverage 
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial juga penelitian ini tidak berhasil mendukung 
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teori agensi. 
16. ANDRE CHRISTAN 

SITEPU, 2009 
 

Ukuran dewan komisaris, tingkat 
leverage, ukuran 
perusahaan,profitaabilitas 

1.  Ukuran dewan komisaris, tingkat leverage, ukuran perusahaan dan profitaabilitas secara 
simultan mempengarui jumlah informasi sosial. 

2.  Secara parsial ukuran dewankomisaris,profitabilitas berpengaruh secara signifikan 
terhadap jumlah informasi sosial sedangka leverage dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh secara siignifikan. 

17. ANGGIT ZORAYA 
MARPAUNG, 2009 

 

Struktur kepemilikan, leverage, 
Profitabilitas, ukuran perusahaan, 
umur perusahaan 

1.   Struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan 
tanggungjawab sosial. 

2.   Financial leverage berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggungjawab 
sosial. 

3.  Profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat 
pengungkapan tanggungjawab sosial. 

18. Theodora Martina 
Veronica, 2009 

 

Size perusahaan, leverage, 
profitabilitas perusahaan dan 
ukuran dewan komisaris 

Size perusahaan dan leverage perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan, sedangkan variabel profitabilitas 
perusahaan dan ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. 

19. Aini Nur Fatkhiyah, 
2009 

 

Likuiditas, ukuran perusahaan, 
leverage, profitabilitas, porsi 
kepemilikan saham publik, 
komite audit independent, dan 
umur perusahaan 

Likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela, 
sedangkan leverage, profitabilitas, porsi kepemilikan saham publik, komite audit 
independent, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela. 
 

20. RESTININGRUM, 
2009 

 

Tipe industri, ukuran perusahaan, 
kepemilikan manajerial, leverage, 
profitabilitas dan ukuran dewan 
komisaris 

Tipe industri dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan 
informasi sosial. Pengujian terhadap variabel kepemilikan manajerial, leverage, 
profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan 
informasi sosial. 
 

21. Nur Maemunah 
Permata Sari 1 
DR. Luluk Kholisoh 
2009 

 

Size, Ukuran Dewan Komisaris, 
Profitabilitas (ROA), Kategori 
Kantor Akuntan Publik 
perusahaan 

Hubungan yang erat antara size, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas (ROA), Kategori 
Kantor Akuntan Publik perusahaan dengan CSR Disclosure (variabel CSR Disclosure 
(pengungkapan tanggung jawab sosial) dapat dipengaruhi.  



 
 

 

119

22. Inggrit Dewi 
Wulaningtyas, 2010 
 

CSR Tidak adanya perbedaan pengungkapan CSR antara perusahaan JII dan non-JII. 

23. WIBOWO, 2009 
 

 

Ukuran dewan komisaris, Tingkat 
leverage, dan Tingkat 
profitabilitas 

Ukuran dewan komisaris, Tingkat leverage, dan Tingkat profitabilitas berpengaruh secara 
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

24. Yudho Erdanu, 2010 Jenis Industri, Ukuran 
Perusahaaan 

Jenis industri yang terdiri dari 9 jenis kelompok industri berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan CSR. Varabel kontrol perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat 
pengungkapan CSR. 
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Lampiran 7 

Item-item pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan berdasarkan GRI 

No. TEMA
  Economic (EC) 

1 Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada 
karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia modal dan pemerintah. 

2 Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. 

3 Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang sudah ditetapkan.
4 Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah. 

5 Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi 
operasi tertentu. 

6 Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor (mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi 
operasi. 

7 Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat 
di beberapa lokasi operasi. 

8 Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan yang disediakan terutama bagi kepentingan publik 
melalui perdagangan, jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono. 

9 Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, termasuk luasan dampak.
   Environment (EN) 
1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan ukuran.
2 Persentase material bahan daur ulang yang digunakan.
3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung. 
5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang lebih baik.

6 Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan 
penggunaan energi sebagai dampak dari inisiatif ini. 
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7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
8 Total pemakaian air dari sumbernya.
9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata air.

10 Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali. 

11 Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai 
keanekaragaman hayati yang tinggi di luar area yang dilindungi. 

12 Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di 
wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang dilindungi. 

13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali.
14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati.

15 Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang 
terkena dampak operasi, berdasarkan risiko kepunahan. 

16 Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang diukur berdasarkan berat.
17 Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur berdasarkan berat.
18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan.
19 Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat. 
20 NOx, SOx dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan berat.
21 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan.
22 Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
23 Total biaya dan jumlah yang tumpah.

24 Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel 
Convention Annex I, II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara internasional. 

25 
Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada 
disekitarnya secara signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan pemborosan air yang 
dilakukan oleh perusahaan. 

26 Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak 
dari inisiatif ini. 

27 Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan berdasarkan kategori.

28 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum 
lingkungan hidup. 
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29 Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan 
perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya. 

30 Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
  Human rights (HR) 

1 Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui 
evaluasi mengenai hak asasi manusia. 

2 Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah 
dijalankan. 

3 Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan 
prosedur kerja, termasuk persentase pegawai yang dilatih. 

4 Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.

5 Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan berserikat dan perundingan bersama menjadi 
berisiko dan langkah yang diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut. 

6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan 
pekerja anak. 

7 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk 
menghapuskan pegawai tetap. 

8 Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek 
HAM dan prosedur kerja. 

9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
  Labor practices (LP) 
1 Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja dan lokasi.
2 Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok usia, jenis kelamin dan area.
3 Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap.
4 Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif.

5 Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah 
hal tersebut akan tercantum dalam perjanjian bersama. 

6 Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang 
membantu mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.O R E 

7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi yang ada dilihat berdasarkan area.
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8 Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, 
keluarga mereka dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius. 

9 Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama 
serikat pekerja. 

10 Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai berdasarkan kategori pegawai.

11 Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu 
mereka untuk maju dan terus berkarir. 

12 Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan perkembangan karir mereka secara berkala.

13 Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas 
dan indikasi keanekaragaman lainnya. 

14 Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori pegawai.
  Product responsibility (PR) 

1 Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa 
yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut. 

2 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan 
konsumen dalam keseluruhan proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam 
prosedur tersebut. 

4 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan informasi produk dan jasa, dan 
pelabelan, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

5 Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil survey evaluasi kepuasan konsumen.

6 Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi 
penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama. 

7 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk 
iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

8 Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang 
hilang. 

9 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan 
pengadaan dan penggunaan produk dan jasa. 
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  Society (SO) 

1 Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap 
masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.  

2 Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko terkait tindak penyuapan dan korupsi. 
3 Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan perusahaan terkait penyuapan dan korupsi.
4 Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan korupsi.
5 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi.

6 Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk kentungan lainnya yang diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai 
politik, politisi dan instansi terkait oleh negara. 

7 Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek monopoli dan kecurangan-kecurangan yang 
dihasilkan dari praktek-praktek tersebut. 

8 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.
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Lampiran 8 
 

Perhitungan Index pengungkapan CSR tahun 2009-2010

Index pengungkapan CSR tahun 2009 
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Economic (EC)   

1 

Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, 
termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi 
dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia 
modal dan pemerintah. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas 
perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang 
sudah ditetapkan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan 
upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

6 Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor 
(mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level 
manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat di beberapa 
lokasi operasi. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan 
yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, 
jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, 
termasuk luasan dampak. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Sub Total 1 6 5 7 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 
   Environment (EN)                                   

1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan 
ukuran. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

2 Persentase material bahan daur ulang yang digunakan. 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung. 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang 
lebih baik. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien 
atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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sebagai dampak dari inisiatif ini. 

7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung 
dan pengurangan yang berhasil dilakukan. 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

8 Total pemakaian air dari sumbernya. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 

9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata 
air. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

10 Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali. 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

11 
Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan 
dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati 
yang tinggi di luar area yang dilindungi. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

12 

Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan 
jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi 
serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang 
dilindungi. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola 
dampak terhadap keanekaragaman hayati. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 
Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar 
konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak 
operasi, berdasarkan risiko kepunahan. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

16 Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang 
diukur berdasarkan berat. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

17 Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur 
berdasarkan berat. 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan. 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

19 Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat. 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

20 NOx, SOx dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan berat. 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

21 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

22 Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan. 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

23 Total biaya dan jumlah yang tumpah. 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

24 

Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah 
yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, 
II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara 
internasional. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

25 

Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati 
yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara 
signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan 
pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan. 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

26 
Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang 
diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif 
ini. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
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27 Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan 
berdasarkan kategori. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya 
pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

29 
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya 
transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan 
dalam operasinya mengirim para pegawainya. 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 

30 Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan 
jenis kegiatan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Sub Total 2 13 15 3 18 9 17 22 28 27 24 26 23 25 15 8 19 14 
Human rights (HR)   

1 
Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup 
pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai 
hak asasi manusia. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi 
berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan. 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 
Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, 
termasuk persentase pegawai yang dilatih. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

4 Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang 
diambil. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

5 
Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan 
berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang 
diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut. 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja 
anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

7 
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai 
tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan 
pegawai tetap. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

8 Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau 
prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja. 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat 
adat dan langkah yang diambil. 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

  Sub Total 3 2 4 4 5 5 3 6 7 5 6 6 4 6 4 4 7 5 
Labor practices (LP)   

1 Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja 
dan lokasi. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok 
usia, jenis kelamin dan area. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang 
dibuat secara kolektif. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 

5 Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan 
kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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tercantum dalam perjanjian bersama. 

6 

Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, 
yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi 
dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.O R 
E 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi 
yang ada dilihat berdasarkan area. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

8 
Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan 
pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka 
dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara 
formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja. 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 

10 Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai 
berdasarkan kategori pegawai. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

11 
Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang 
mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju 
dan terus berkarir. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan 
perkembangan karir mereka secara berkala. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

13 
Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori 
seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi 
keanekaragaman lainnya. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori 
pegawai. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

  Sub Total 4 7 11 10 10 11 12 11 10 9 8 11 11 9 11 9 9 11 
  Product responsibility (PR)                                   

1 

Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang 
dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa 
yang terkait dalam prosedur tersebut. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan 
proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, 
dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

5 
Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil 
survey evaluasi kepuasan konsumen. 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 

6 
Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, 
termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama. 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

7 Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 
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kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 

8 Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan 
pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

9 
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan 
penggunaan produk dan jasa. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 5 2 4 4 5 3 2 4 3 6 4 4 5 7 4 2 6 4 
  Society (SO)                                   

1 
Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang 
menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat 
memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

2 Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko 
terkait tindak penyuapan dan korupsi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

3 Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan 
perusahaan terkait penyuapan dan korupsi. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

4 Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan 
korupsi. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan 
umum dan prosedur lobi. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

6 
Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk kentungan lainnya yang 
diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi 
terkait oleh negara. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 
Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek 
monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dihasilkan dari praktek-
praktek tersebut. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

8 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

  Sub Total 6 2 2 1 5 2 2 2 4 3 4 4 2 4 2 3 5 3 
Index pengungkapan CSR tahun 2010 
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  Economic (EC)                                   

1 

Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, 
termasuk pendapatan, biaya operasi, kompensasi kepada karyawan, donasi 
dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke penyedia 
modal dan pemerintah. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Implikasi keuangan dan berbagai risiko dan peluang untuk segala aktivitas 
perusahaan dalam menghadapi perubahan iklim. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 Daftar cakupan kewajiban perusahaan dalam perencanaan benefit yang 
sudah ditetapkan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Bantuan keuangan finansial signifikan yang diperoleh dari pemerintah. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5 Parameter standar upah karyawan di jenjang awal dibandingkan dengan 
upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

6 Kebijakan, penerapan dan pembagian pembelanjaan pada subkontraktor 
(mitra kerja) setempat yang ada di berbagai lokasi operasi. 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

7 
Prosedur penerimaan tenaga kerja lokal dan beberapa orang di level 
manajemen senior yang diambil dari komunitas setempat di beberapa 
lokasi operasi. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

8 
Pengembangan dan dampak dari investasi infrastruktur dan pelayanan 
yang disediakan terutama bagi kepentingan publik melalui perdagangan, 
jasa dan pelayanan atau pun yang sifatnya pro bono. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung, 
termasuk luasan dampak. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  Sub Total 1 6 7 6 7 6 6 6 5 5 6 6 6 6 8 6 7 6 
   Environment (EN)                                   

1 Material yang digunakan dan diklasifikasikan berdasarkan berat dan 
ukuran. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

2 Persentase material bahan daur ulang yang digunakan. 1   0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

3 Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi utama baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Pemakaian energi yang berasal dari sumber utama secara tidak langsung. 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 Energi yang berhasil dihemat berkat adanya efisiensi dan konservasi yang 
lebih baik. 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

6 
Inisiatif penyediaan produk dan jasa yang menggunakan energi efisien 
atau sumber daya terbarukan, serta pengurangan penggunaan energi 
sebagai dampak dari inisiatif ini. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi secara tidak langsung 
dan pengurangan yang berhasil dilakukan. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

8 Total pemakaian air dari sumbernya. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 

9 Pemakaian air yang memberi dampak cukup signifikan pada sumber mata 
air. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

10 Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali. 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

11 
Lokasi dan luas lahan yang dimiliki, disewakan, dikelola, atau berdekatan 
dengan area yang dilindungi dan area dengan nilai keanekaragaman hayati 
yang tinggi di luar area yang dilindungi. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

12 

Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas, produk, dan 
jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi 
serta area dengan nilai keanekaragaman hayati di luar wilayah yang 
dilindungi. 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

13 Habitat yang dilindungi atau dikembalikan kembali. 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0

14 Strategi, aktivitas saat ini dan rencana masa depan untuk mengelola 
dampak terhadap keanekaragaman hayati. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 
Jumlah spesies IUCN Red List dan spesies yang masuk dalam daftar 
konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak 
operasi, berdasarkan risiko kepunahan. 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

16 Total emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak langsung yang 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
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diukur berdasarkan berat. 

17 Emisi gas rumah kaca secara tidak langsung dan relevan yang diukur 
berdasarkan berat. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pengurangan yang 
berhasil dilakukan. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

19 Emisi dari substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

20 NOx, SOx dan emisi udara lain yang signifikan dan diklasifikasikan 
berdasarkan jenis dan berat. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

21 Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

22 Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan 
metode pembuangan. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

23 Total biaya dan jumlah yang tumpah. 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

24 

Berat dari limbah yang ditransportasikan, diimpor, diekspor atau diolah 
yang diklasifikasikan berbahaya berdasarkan Basel Convention Annex I, 
II, III, dan VIII, dan persentase limbah yang dikapalkan secara 
internasional. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

25 

Identitas, ukuran, status yang dilindungi dan nilai keanekaragaman hayati 
yang terkandung di dalam air dan habitat yang ada disekitarnya secara 
signifikan terkena dampak akibat adanya laporan mengenai kebocoran dan 
pemborosan air yang dilakukan oleh perusahaan. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

26 
Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang 
diakibatkan oleh produk dan jasa, dan memperluas dampak dari inisiatif 
ini. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 Persentase dari produk yang terjual dan materi kemasan dikembalikan 
berdasarkan kategori. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya 
pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya 
transportasi produk, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan 
dalam operasinya mengirim para pegawainya. 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 

30 Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan 
jenis kegiatan. 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

  Sub Total 2 20 17 6 4 11 19 15 14 26 22 24 18 23 26 9 16 15 
  Human rights (HR)                                   

1 
Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup 
pasal mengenai hak asasi manusia atau telah melalui evaluasi mengenai 
hak asasi manusia. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Persentase dari mitra kerja dan pemasok yang telah melalui proses seleksi 
berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang telah dijalankan. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 
Total jumlah waktu pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur yang 
terkait dengan aspek HAM yang berhubungan dengan prosedur kerja, 
termasuk persentase pegawai yang dilatih. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang 
diambil. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Prosedur kerja yang teridentifikasi di mana hak untuk melatih kebebasan 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
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berserikat dan perundingan bersama menjadi berisiko dan langkah yang 
diambil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.

6 Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pekerja 
anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 

7 
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki risiko akan adanya pegawai 
tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan 
pegawai tetap. 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

8 Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau 
prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja. 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

9 Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat 
adat dan langkah yang diambil. 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 3 6 5 4 6 8 4 3 3 5 5 4 4 4 7 6 6 5 
  Labor practices (LP)                                   

1 Komposisi jumlah tenaga kerja berdasarkan tipe pekerjaan, kontrak kerja 
dan lokasi. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Jumlah total dan rata-rata turnover tenaga kerja berdasarkan kelompok 
usia, jenis kelamin dan area. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

3 Benefit yang diberikan kepada pegawai tetap. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang 
dibuat secara kolektif. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1

5 
Batas waktu minimum pemberitahuan yang terkait mengenai perubahan 
kebijakan operasional, termasuk mengenai apakah hal tersebut akan 
tercantum dalam perjanjian bersama. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

6 

Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, 
yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu mengawasi 
dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.O R 
E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Tingkat dan jumlah kecelakaan, jumlah hari hilang, dan tingkat absensi 
yang ada dilihat berdasarkan area. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 

8 
Program pendidikan, pelatihan, pembimbingan, pencegahan dan 
pengendalian risiko diadakan untuk membantu pegawai, keluarga mereka 
dan lingkungan sekitar dalam menanggulangi penyakit serius. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Hal-hal mengenai keselamatan dan kesehatan kerja tercantum secara 
formal dan tertulis dalam sebuah perjanjian bersama serikat pekerja. 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 Jumlah waktu rata-rata untuk pelatihan setiap tahunnya, setiap pegawai 
berdasarkan kategori pegawai. 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 
Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang 
mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk maju 
dan terus berkarir. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Persentase dari para pegawai yang menerima penilaian atas performa dan 
perkembangan karir mereka secara berkala. 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

13 
Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan kategori 
seperti jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi 
keanekaragaman lainnya. 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

14 Perbandingan upah standar antara pria dan wanita berdasarkan kategori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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pegawai. 
Sub Total 4 7 11 11 11 11 10 10 9 9 9 12 9 12 13 10 10 9

  Product responsibility (PR)                                   

1 

Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan 
keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang 
dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari kategori produk dan jasa 
yang terkait dalam prosedur tersebut. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam keseluruhan 
proses, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

3 Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, 
dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan informasi produk dan jasa, dan pelabelan, diukur 
berdasarkan hasil akhirnya. 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

5 Praktek-praktek yang terkait dengan kepuasan konsumen, termasuk hasil 
survey evaluasi kepuasan konsumen. 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

6 
Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan 
mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, 
termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 
Jumlah total kasus pelanggaran kebijakan dan mekanisme kepatuhan yang 
terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk 
kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

8 Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan 
pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan 
penggunaan produk dan jasa. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 5 4 6 4 7 7 3 2 3 4 4 7 3 4 5 3 3 3 
  Society (SO)                                   

1 
Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang 
menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat 
memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.  1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

2 Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki risiko 
terkait tindak penyuapan dan korupsi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Persentase jumlah pegawai yang dilatih dalam prosedur dan kebijakan 
perusahaan terkait penyuapan dan korupsi. 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 Langkah yang diambil dalam mengatasi kasus tindak penyuapan dan 
korupsi. 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan 
umum dan prosedur lobi. 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 

6 
Perolehan keuntungan secara finansial dan bentuk kentungan lainnya yang 
diperoleh dari hasil kontribusi kepada partai politik, politisi dan instansi 
terkait oleh negara. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Total jumlah tindakan hukum terhadap sikap anti kompetisi dan praktek 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
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monopoli dan kecurangan-kecurangan yang dihasilkan dari praktek-
praktek tersebut. 

8 Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat 
pelanggaran hukum dan kebijakan. 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Sub Total 6 3 4 2 5 6 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 3 
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Lampiran  9 

Daftar Index pengungkapan CSR pada Perusahaan-perusahaan 
dalam Jakarta Islamic Index Tahun 2009-2010

No 
Tahun Kode Nama Perusahaan 

Kategori Pengungkapan CSR Yang Disajikan 
Jumlah CSR yang 

diharapkan 

Index 
Pengungkapan 

CSR EC EN HR LP PR SO 
1 

20
09

 

AALI PT Astra Agro Lestari Tbk                      6 13 2 7 2 2 32 79 0,40506 
2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk         5 15 4 11 4 2 41 79 0,51899 
3 ASII PT Astra International Tbk                     7 3 4 10 4 1 29 79 0,36709 
4 BMTR PT Global Mediacom Tbk                        5 18 5 10 5 5 48 79 0,60759 
5 ELSA PT Elnusa Tbk                                           5 9 5 11 3 2 35 79 0,44304 
6 INCO PT International Nickel Ind Tbk             5 17 3 12 2 2 41 79 0,51899 
7 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk    6 22 6 11 4 2 51 79 0,64557 
8 ITMG PT Indo Tambang Raya Megah Tbk      6 17 7 10 3 4 47 79 0,59494 
9 KLBF PT Kalbe Farma Tbk                                6 27 5 9 6 3 56 79 0,70886 

10 LSIP PT PP London Sumatera Tbk                  6 24 6 8 4 4 52 79 0,65823 
11 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 6 26 6 11 4 4 57 79 0,72152 
12 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk    6 23 4 11 5 2 51 79 0,64557 
13 SMGR PT Semen gresik Tbk                                6 25 6 9 7 4 57 79 0,72152 
14 TINS PT Timah Tbk                                            6 15 4 11 4 2 42 79 0,53165 
15 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk          7 8 4 9 2 3 33 79 0,41772 
16 UNSP PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk       7 19 7 9 6 5 53 79 0,67089 
17 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk                       6 14 5 11 4 3 43 79 0,54430 

Rata-rata   5,94 17,35 4,88 10,00 4,06 2,94 45,18 79,00 0,57185 
18 

20
10

 

AALI PT Astra Agro Lestari Tbk                      6 20 6 7 4 3 46 79 0,58228 
19 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk         7 17 5 11 6 4 50 79 0,63291 
20 ASII PT Astra International Tbk                     6 6 4 11 4 2 33 79 0,41772 
21 BMTR PT Global Mediacom Tbk                        7 4 6 11 7 5 40 79 0,50633 
22 ELSA PT Elnusa Tbk                                           6 11 8 11 7 6 49 79 0,62025 
23 INCO PT International Nickel Ind Tbk             6 19 4 10 3 3 45 79 0,56962 
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24 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa Tbk    6 15 3 10 2 2 38 79 0,48101 
25 ITMG PT Indo Tambang Raya Megah Tbk      5 14 3 9 3 2 36 79 0,45570 
26 KLBF PT Kalbe Farma Tbk                                5 26 5 9 4 3 52 79 0,65823 
27 LSIP PT PP London Sumatera Tbk                  6 22 5 9 4 3 49 79 0,62025 
28 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 6 24 4 12 7 3 56 79 0,70886 
29 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk    6 18 4 9 3 3 43 79 0,54430 
30 SMGR PT Semen gresik Tbk                                6 23 4 12 4 2 51 79 0,64557 
31 TINS PT Timah Tbk                                            8 26 7 13 5 4 63 79 0,79747 
32 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk          6 9 6 10 3 3 37 79 0,46835 
33 UNSP PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk       7 16 6 10 3 4 46 79 0,58228 
34 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk                       6 15 5 9 3 3 41 79 0,51899 

Rata-rata   6,18 16,76 5,00 10,18 4,24 3,24 45,59 79,00 0,57707 
Terendah 0,36709 
Tertinggi 0,79747 

Standar Deviasi 0,10690 
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Lampiran 10   Perhitungan Variabel Dependen dan Independen 

N
o Kode Nama Perusahaan CSR Size Leverage 

Profi
tabi-    
litas 

Kepemilikan 
Manajemen 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk                   0,40506 7,57000 17,80 21,90 0,00000 
2 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk       0,51899 9,94000 21,45 6,08 0,00635 
3 ASII PT Astra International Tbk                   0,36709 26,93800 100,00 11,00 0,04000 
4 BMTR PT Global Mediacom Tbk                    0,60759 13,48119 91,20 1,16 0,64000 
5 ELSA PT Elnusa Tbk                                      0,44304 4,21042 120,00 11,00 0,11000 
6 INCO PT International Nickel Ind Tbk          0,51899 18,34200 90,00 8,00 0,00100 

7 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa 
Tbk    0,64557 13,27600 24,08 22,00 0,00000 

8 ITMG PT Indo Tambang Raya Megah Tbk    0,59494 10,78714 52,20 28,00 0,02000 
9 KLBF PT Kalbe Farma Tbk                            0,70886 6,48245 7,88 14,33 0,00060 

10 LSIP PT PP London Sumatera Tbk               0,65823 4,85228 27,10 14,60 0,00000 

11 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 0,72152 8,07900 40,20 33,80 0,01727 

12 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk    0,64557 2,26180 13,80 12,50 0,00000 
13 SMGR PT Semen gresik Tbk                           0,72152 12,95131 1,50 25,70 0,00000 
14 TINS PT Timah Tbk                                      0,53165 4,88571 41,56 6,46 0,00040 
15 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk       0,41772 37,56000 56,60 11,70 0,00082 
16 UNSP PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk     0,67089 5,07180 89,93 4,98 0,00000 
17 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk                  0,54430 7,48500 102,00 40,70 0,00100 
18 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk                   0,58228 8,79180 17,90 22,90 0,00635 
19 ANTM PT Aneka Tambang (Persero) Tbk       0,63291 12,31073 28,29 13,67 0,00000 
20 ASII PT Astra International Tbk                   0,41772 28,85700 110,00 13,00 0,04000 
21 BMTR PT Global Mediacom Tbk                    0,50633 12,95994 75,56 4,46 0,00000 
22 ELSA PT Elnusa Tbk                                      0,62025 3,67857 89,00 2,00 0,04000 
23 INCO PT International Nickel Ind Tbk          0,56962 19,71212 8,00 20,00 0,00100 

24 INTP PT Indocement Tunggal Perkasa 
Tbk    0,48101 15,34600 17,18 23,00 0,00000 

25 ITMG PT Indo Tambang Raya Megah Tbk    0,45570 18,07354 51,13 18,73 0,00470 
26 KLBF PT Kalbe Farma Tbk                            0,65823 7,03250 0,47 18,29 0,00020 
27 LSIP PT PP London Sumatera Tbk               0,62025 5,56143 22,10 18,60 0,00000 

28 PTBA PT Tambang Batubara Bukit Asam 
Tbk 0,70886 8,72270 35,90 23,00 0,01619 

29 SGRO PT Sampoerna Agro Tbk    0,54430 2,87585 17,20 15,70 0,00000 
30 SMGR PT Semen gresik Tbk                           0,64557 15,56300 5,50 23,30 0,00000 
31 TINS PT Timah Tbk                                      0,79747 5,88111 39,93 16,11 0,00040 
32 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk       0,46835 39,75900 48,20 11,60 0,00082 
33 UNSP PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk     0,58228 18,50226 119,67 4,35 0,00000 
34 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk                  0,51899 8,70100 115,00 38,90 0,01000 
 


