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SARI
Saripudin. 2011. Pengaruh Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan
Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Corporate Sosial
Responsibility “(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2009). Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. Margunani, M.P. II. Linda
Agustina, S.E., M.Si., Akt.
Kata Kunci : Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, Ukuran Dewan
Komisaris dan Corporate Sosial Responsibility
Perubahan tingkat kesadaran masyarakat memunculkan tentang pentingnya
melaksanakan Corporate Social Responsibility, untuk memperoleh legitimasi
publik demi kelanjutan perusahaan, hal ini juga terkait dengan semakin parahnya
kerusakan lingkungan di Indonesia maupun belahan dunia pada umumnya.
Perusahaaan Manufaktur berkontribusi dalam dampak sosial dan lingkungan yang
cukup besar karena proses produksinya memiliki jumlah tenaga kerja yang besar,
menyisakan limbah, semua itu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.
Permasalahan penelitian ini apakah size perusahaan, profitabilitas, tipe industri
dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR baik seacara
simultan maupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris
pengaruh size perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan dewan komisaris
terhadap pengungkapan CSR baik secara simultan maupun parsial.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tercatat (Go
Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tercantum dalam Indonesia Capital
Market Directory tahun 2009. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan
metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan
tertentu, diperoleh 39 perusahaaan. Data yang digunakan berupa data sekunder
diambil dengan metode dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif dan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian deskriptif menunjukkan mean size perusahaan 4600,
profitabilitas 4,76, tipe industri 0,58, ukuran dewan komisaris 4,17 dan
pengungkapan CSR 12,20. Secara simultan size perusahaan, profitabilitas, tipe
industri dan ukuran dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR dan secara parsial size perusahaan dan tipe industri
berpengaruh secara positif, sedangkan profitabilitas dan ukuran dewan komisaris
tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
Simpulan penelitian ini yaitu analisis regresi secara simultan menunjukkan
size perusahaan, profitabilitas, tipe industri dan ukuran dewan komisaris secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan secara parsial size
perusahaan dan tipe industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR,
sedangkan profitabilitas dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan
pengungkapan CSR yang berbeda sehingga bisa terjadi keberagaman penelitian,
kemudian penelitian selanjutnya menambahkan variabel independen lain.
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ABSTRACT

Saripudin. 2011. The Influence of Corporate Size, profitability, type insusty and
size board of commissioners Commissioners Against Corporate Social
Responsibility Disclosure “(Empirical Study On Manufacturing Companies in
Indonesia Stock Exchange in 2009). Final Project. Accounting Department,
Faculty of Economics. State University of Semarang. Supervisors I. Dra.
Margunani, M.P. II. Linda Agustina, S.E., M.Si.

Keywords :

Company Size, Profitability, Industry Type, Size of the Board
of Commissioners and Corporate Social Responsibility.

Change the level of public awareness raises about the importance of
implementing Corporate Social Responsibility, to get public legitimacy for the
continuation of the company, it is also associated with more severe environmental
damage in Indonesia and parts of the world at large. Manufacturing firms
contribute to the social and environmental impacts are quite large because of the
production process has a large amount of labor, leaving a waste, all of that to get
maximum benefit. The problem this study whether the company size, profitability,
and industry type influence commissioners disclosure of CSR both simultaneous
and partial. The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the
influence of company size, profitability, industry type and the board of
commissioners on the disclosure of CSR either simultaneously or partial.
The population in this study is listed manufacturing company (go public)
at the Indonesia Stock Exchange (IDX) contained in the Indonesian Capital
Market Directory 2009. The sampling is done by using purposive sampling
method, which is a technique of determining the sample with a certain
consideration, acquired 39 companys. The data used were secondary data
retrieved by the method of documentation. Data analysis in this research is
descriptive analysis and multiple regression analysis.
The results of descriptif research showed company size mean 4600,
profitability 4.76, industry type 0.58, the board of commissioners 4.17 and
disclousure of CSR 12.20. Simultaneous company size, profitability, industry type
and size of the board of commissioners jointly affect the partial disclosure of CSR
and corporate size and industry type influence positively, while the profitability
and size of the board of commissioners has no effect on disclosure of CSR.
The conclution of this research is the simultaneous regression analysis
showed the company size, profitability, industry type and size of the board of
commissioners jointly affect the partial disclosure of CSR and corporate size and
industry type on disclosure of CSR has a positive effect, while the profitability
and size of the board of commissioners has no effect on CSR disclosure.
Suggestions for further research should use a different CSR disclosure so that it
can happen the diversity of research, then research further to add other
independent variables.
ix

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...................................................................................

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................

ii

PENGESAHAN KELULUSAN .................................................................

iii

PERNYATAAN ..........................................................................................

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................

v

KATA PENGANTAR ...............................................................................

vi

SARI............................................................................................................

viii

ABSTRACT ..................................................................................................

ix

DAFTAR ISI ...............................................................................................

x

DAFTAR TABEL .......................................................................................

xiii

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................

xv

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang............................................................................

1

1.2. Perumusan Masalah ....................................................................

11

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................................

11

1.4. Manfaat Penelitian ......................................................................

12

BAB II LANDASAN TEORI
2.1. Legitimacy Theory ......................................................................

13

2.2. Pengungkapan Perusahaan .........................................................

15

2.2.1. Definisi Pengungkapan .....................................................

15

2.2.2. Tujuan Pengungkapan ......................................................

16

2.2.3. Jenis Pengungkapan ..........................................................

17

2.3. Tanggungjawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility ) .............................................

20

2.4. Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan. ...................

25

2.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR ...........

29

2.5.1. Size Perusahaan ...............................................................

30

2.5.2. Profitabilitas .....................................................................

33

x

xi

2.5.3. Tipe Industri .....................................................................

35

2.5.4. Ukuran Dewan Komisaris ...............................................

37

2.6. Kerangka Berpikir ......................................................................

40

2.7. Hipotesis .....................................................................................

44

BAB III METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian ...........................................................................

45

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian..................................................

45

3.3. Variabel Penelitian .....................................................................

46

3.3.1. Corporate social Responsibility .......................................

46

3.3.2. Size Perusahaan ................................................................

50

3.3.3. Profitabilitas Perusahaan ..................................................

50

3.3.4. Tipe Industri .....................................................................

51

3.3.5. Ukuran Dewan Komisaris ................................................

52

3.4. Metode Pengumpulan Data ........................................................

52

3.5. Metode Analisis Data .................................................................

53

3.5.1. Analisis Deskriptif. ...........................................................

53

3.5.2. Uji Normalitas Data ..........................................................

53

3.5.3. Uji Asumsi Klasik .............................................................

54

1. Uji Multikolonieritas ....................................................

54

2. Uji Heteroskedastisitas .................................................

55

3.5.4. Uji Regresi Linear Berganda ............................................

57

3.5.5. Uji Hipotesis.....................................................................

58

1. Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik f )..................

58

2. Uji Signifikansi Parsial ( Uji Statistik t ) ....................

58

3. Koefisien Determinasi ..................................................

59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.Deskriptif Objek Penelitian ........................................................

60

4.2.Hasil Penelitian ............................................................................

61

4.2.1. Deskriptif Variabel Penelitian ..........................................

61

4.2.2. Variabel Size Perusahaan ..................................................

61

4.2.3. Variabel Profitabilitas .......................................................

62

xi

xii

4.2.4. Variabel Tipe Industri .......................................................

62

4.2.5. Variabel Ukuran Dewan Komisaris ..................................

63

4.2.6. Variabel Corporate Social Responsibility .........................

63

4.3.Uji Normalitas .............................................................................

64

4.4.Uji Asumsi Klasik .......................................................................

66

4.4.1. Uji Multikolonieritas .........................................................

66

4.4.2. Uji Heterokedastisitas .......................................................

67

4.5.Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda ................................

69

4.5.1. Uji Hipotesis......................................................................

69

4.5.2. Uji Hipotesis Simultan (Uji f) ...........................................

71

4.5.3. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) ....................................

73

4.5.4. Uji Koefisien Determinasi Ganda (R2) .............................

75

2

4.5.5. Uji Koefisien Determinasi Parsial (r ) ..............................

76

4.6.Pembahasan .................................................................................

77

4.6.1. Pengaruh Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan
Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR .

78

4.6.2. Pengaruh Size Perusahaan terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility .......................................

79

4.6.3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate
Social Responsibility .........................................................

82

4.6.4. Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan Corporate
Social Responsibility .........................................................

83

4.6.5. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility .......................................

85

BAB V PENUTUP
5.1.Simpulan ......................................................................................

87

5.2.Saran ............................................................................................

88

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

89

LAMPIRAN

xii

xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sampel Penelitian .......................................................................

60

Tabel 4.2 Deskriptif Statistik ......................................................................

61

Tabel 4.3 Uji Normalitas .............................................................................

64

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas ...................................................................

66

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas ...............................................................

69

Tabel 4.6 Analisis Regresi Linear Berganda ..............................................

70

Tabel 4.7 Uji Simultan (Uji F) ....................................................................

72

Tabel 4.8 Uji Parsial (Uji t) .........................................................................

73

Tabel 4.9 Uji Determinasi Ganda (R2) ........................................................

75

2

Tabel 4.10 Uji Determinasi Parsial (r ) .......................................................

xiii

76

xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tingkatan Tanggungjawab Perusahaan ....................................

24

Gambar 2. Kerangka Berpikir ....................................................................

43

Gambar 3. Grafik Normal P-Plot ...............................................................

65

Gambar 4. Grafik Scatterplot .....................................................................

67

xiv

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Perusahaan Manufaktur Mempublikasikan Annual
Report 2009 ........................................................................

92

Lampiran 2

Sampel Perusahaan Manufaktur 2009 .................................

93

Lampiran 3

Variabel X1 (Size Perusahaan) ............................................

94

Lampiran 4

Vairabel X2 (Profitabilitas) .................................................

96

Lampiran 5

Variabel X3 (Tipe Industri) .................................................

98

Lampiran 6

Variabel X4 (Ukuran Dewan Komisaris) ............................

100

Lampiran 7

Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, Ukuran
Dewan Komisaris ...............................................................

102

Lampiran 8

Variabel Y ( Pengungkapan CSR) .......................................

104

Lampiran 9

Data Persiapan Pengolahan ................................................

106

Lampiran 10 Indeks Pengungkapan CSR .................................................

108

Lampiran 11 Output SPSS .......................................................................

110

Lampiran 12 Surat Ijin Penelitian .............................................................

116

Lampiran 13 Surat Keterangan Melakukan Penelitian .............................

117

Lampiran 14 Annual Report 2009.............................................................

118

xv

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Kurun waktu 30 tahun terakhir Corporate Social Responsibility (CSR) atau

tanggung jawab sosial perusahaan menjadi isu-isu menonjol dalam wacana etika,
teoretika, sekaligus praktik bisnis perusahaan multinasional dan dunia usaha
umumnya disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pengaruh lingkungan dalam kehidupan. Perusahaan sebagai organisasi yang dekat
dengan lingkungan masyarakat harus mengintegrasikan isu-isu sosial dan
lingkungan ke dalam proses bisnis perusahaan. Penerapan CSR diharapkan dapat
mendorong peningkatan etika bisnis yang menjadi pedoman bagi perusahaan
dalam menjalankan bisnis dan lebih jauh mendorong terciptanya sustainability
perusahaan.
Perusahaan yang mengungkapkan informasi sosialnya akan mendapatkan
nilai positif dari masyarakat yang akan membuat posisi perusahaan lebih terjamin.
Hal ini sejalan dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan
membutuhkan legitimasi dari masyarakat agar perusahaan tetap berlanjut
(sustainable). Legitimasi ini berasal dari masyarakat akibat dari kepedulian sosial
dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Hadi (2009:3) menyebutkan ada dua
dimensi agar legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh perusahaan, yaitu
menyamakan atau menyeimbangkan kegiatan perusahaan dengan tata nilai yang
ada di masyarakat dan melaporkan kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
1
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sehingga jalannya perusahaan tidak bertentangan dan mengganggu tatanan
masyarakat setempat.
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan
didefinisikan sebagai upaya manajemen yang dijalankan oleh entitas bisnis untuk
mencapai pembangunan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan pilar ekonomi,
sosial dan lingkungan, dengan demikian meminimalkan dampak negatif dan
memaksimalkan dampak positif. Namun tidak bisa ditampik dorongan global agar
bumi menjadi wahana yang lebih beradab bagi pemerataan kesejahteraan
ekonomi, sosial dan pemihakan pada lingkungan menjadi ladang persemaian ideal
yang terus menguat dari ide dan praktik bisnis sebagaimana yang menjadi konsep
umum CSR (Wicaksono & Mulya, 2008:9).
Elkington dalam Wicaksono dan Mulya

(2008:73) mengungkapkan

konsep Triple Bottom Line atau sering dikenal dengan istilah 3P: People-PlanetProfit. People, yang berarti perusahaan mengutamakan kepentingan manusiamanusia yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan, dalam hal ini adalah
karyawan dan komunitas di sekitar lokasi kegiatan usaha. Kedua adalah Planet,
yaitu perusahaan memberikan perhatian yang serius terhadap keberlanjutan
lingkungan alam, sekaligus dilihat sebagai upaya memperkuat keberlanjutan usaha
(business sustainability). Ketiga adalah Profit, yaitu sebagai suatu usaha yang
komersial tentu saja perusahaan harus tetap mendapatkan keuntungan. Perusahaan
harus mampu menciptakan produk yang kompetitif. Tanggung jawab sosial
perusahaan dapat juga diartikan sebagai aktivitas perusahaan untuk ikut serta
mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas

3

hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak operasionalnya terhadap
lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam
jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan
masyarakat (Fajar, 2010:34).
Carrol (1996) dalam Nursahid (2008:17), mengatakan bahwa tanggung
jawab sosial yang dilakukan perusahaan ada empat tingkatan. Tingkatan yang
paling bawah adalah tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung
jawab etis dan tanggung jawab filantropis. Untuk memenuhi tanggung jawab
ekonomis, sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba sebagai fondasi untuk
dapat mempertahankan eksistensinya dan berkembang. Perusahaan juga harus
bertanggung jawab secara etis, ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban
mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang etis.
Lebih dari itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab filantropis yang
mensyarakatkan

agar

perusahaan

dapat

memberikan

kontribusi

kepada

masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan operasi
bisnis perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan semakin mendapatkan perhatian oleh
kalangan dunia usaha di Indonesia tepatnya pada masa reformasi bergulir, sejak
saat itulah masyarakat semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial
terhadap dunia usaha. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat tersebut
memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan Corporate Social
Responsibility (Daniri, 2007:1). Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin
parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun di belahan
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dunia pada umumnya, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air,
sehingga menjadikan adanya perubahan iklim yang semuanya dampak negatif
dari aktivitas operasi perusahaan.
Perusahaan Industri berkontribusi dalam dampak sosial dan lingkungan
yang cukup besar, misalnya dalam proses produksinya mau tidak mau menyisakan
limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan masalah pencemaran
lingkungan. Proses produksi perusahaan Industri juga mengharuskan memiliki
tenaga kerja yang lebih besar dan hal ini berhubungan erat dengan masalah
keselamatan kerja. Selain itu perusahaan Industri adalah perusahaan yang menjual
produk kepada konsumen sehingga isu tentang kesehatan, keselamatan dan
keamanan produk menjadi penting untuk diungkapkan kepada masyarakat.
Masalah yang biasanya ditimbulkan Perusahaan Industri mengakibatkan
adanya aksi protes yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik
yang bersifat internal seperti karyawan, shareholder, ataupun yang bersifat
eksternal yakni serikat pekerja, pemasok, konsumen, pesaing, LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat), dan badan-badan pemerintah (Belkaoui, 1993 dalam
Taufik, 2008:4). Tuntutan melalui aksi protes yang dilakukan pihak internal
maupun eksternal, bertujuan agar perusahaan lebih meningkatkan kesadaran
tanggung jawab sosial, dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan
dampak dari kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.
Protes yang dilakukan oleh para karyawan dan buruh, misalnya menuntut
perusahaan untuk memperbaiki kebijakan upah, keselamatan kerja dan pemberian
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fasilitas kesejahteraan lain yang dirasa kurang mencerminkan nilai keadilan.
Selain itu aksi protes serupa juga tidak jarang dilakukan oleh pihak masyarakat,
baik masyarakat sebagai konsumen maupun masyarakat yang berada di
lingkungan sekitar pabrik. Masyarakat sebagai konsumen seringkali melakukan
protes terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mutu produk sehubungan dengan
kesehatan, keselamatan, dan kehalalan suatu produk bagi konsumennya.
Sedangkan protes yang dilakukan oleh masyarakat disekitar pabrik biasanya
berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah yang
dihasilkan pabrik. (Wicaksono & Mulya, 2008:22).
Deskripsi di atas menunjukkan adanya ketidakselarasan sosial antara
perusahaan dengan masyarakat, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih
memperhatikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Oleh karena itu
perusahaan harus mengungkapkan laporan yang berkaitan dengan tanggung jawab
sosial kepada masyarakat. Pengungkapan tanggung jawab sosial sendiri pada
dasarnya bersifat sukarela (Voluntary Disclosure) yaitu pengungkapan yang
dilakukan secara sukarela oleh perusahaan publik, pengungkapan laporan ini tidak
disyaratkan oleh standar yang baku, akan tetapi pengungkapan tanggung jawab
sosial dianjurkan dan dengan demikian dapat memberikan nilai tambah bagi
perusahaan yang melakukannya.
Pemerintah

Indonesia

sebagai

regulator

mengeluarkan

Peraturan

Pemerinah No. 27 tahun 1999 tentang pelestarian dan pengembangan kemampuan
lingkungan hidup dan mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT)
No. 40 tahun 2007 pasal 66 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
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Akuntansi juga peduli terhadap tanggung jawab sosial yang diwujudkan dalam
PSAK No.01 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian akuntansi dan
dukungan dari pemerintah diharapkan menambah kesadaran perusahaan untuk
melaporkan aktivitas sosialnya terhadap lingkungan perusahaan dan masyarakat
umum. Penelitian tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial sepertinya
terpusat di Amerika Serikat, United Kingdom dan Australia. Hanya sedikit
penelitian yang dilakukan negara lain seperti Kanada, Jerman, Jepang, Cina, India,
Singapura, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia sendiri Penelitian tentang
praktek Pengungkapan Tanggung jawab sosial semakin meningkat dari tahun
ketahun, penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh Utomo (2000), Henny dan
Murtanto (2001), Hasibuan (2001), Yulianti (2003), Sembiring (2003 & 2005) dan
Anggraini (2006) dan lain-lain.
Penelitian yang berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
pengungkapan CSR telah sering dilakukan namun hasil akhir dari berbagai
penelitian berbeda-beda. Size Perusahaan, Profitabilitas, Profile dan Kepemilikan
Manajemen dan Ukuran Dewan Komisaris adalah beberapa faktor yang dipercayai
mampu mempengaruhi luas pengungkapan CSR. Namun, hasil akhir dari berbagai
penelitian yang dilakukan menunjukkan perbedaan hasil. Variabel Size
Perusahaan yang menggunakan indikator tenaga kerja pada saat dihubungkan
dengan legitimacy theory seharusnya akan dapat menjelaskan bahwa semakin
besar Size akan semakin memperluas pengungkapan CSR.
Semakin besar jumlah tenaga kerja semakin kuat tekanan yang diberikan
tenaga kerja terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan akan melaporkan CSR
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yang berkenaan dengan tenaga kerja. Penelitian yang menghasilkan kesimpulan
hubungan positif antara size perusahaan dan pengungkapan CSR adalah penelitian
yang dilakukan Davey (1982) serta Hackston dan Milne (1996) dalam Zaenudin
(2007) telah memberikan gambaran bahwa ukuran perusahaan (company size)
mempengaruhi pengungkapan sosial di New Zealand, di Indonesia oleh Sembiring
(2005) dan Sulastini (2007). Namun penelitian yang dilakukan oleh Robert (1992)
dalam Sembiring (2005) tidak menemukan hubungan antara size perusahaan dan
pengungkapan CSR.
Profitabilitas juga dianggap sebagai variabel yang berpengaruh terhadap
luas pengungkapan CSR. Namun, penelitian yang menggunakan profitabilitas
sebagai variabel juga mengalami perbedaan hasil. Jika menggunakan teori
legitimasi sebagai titik tolak penelitian maka profitabilitas akan berpengaruh
negatif terhadap luas pengungkapan CSR. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut. Ketika profitabilitas yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan halhal yang mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan.
Sebaliknya pada saat tingkat profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna
laporan akan membaca “good news” kinerja perusahaan. Peneliti yang
menemukan hubungan negatif adalah Hackson dan Milne dalam Sembiring (2005)
sedangkan Preston (1967) dalam Sembiring (2005) tidak menemukan hubungan
antara keduanya.
Tipe Industri juga dianggap berpengaruh, variabel Tipe Industri yang
diproksikan dengan Profile terhadap Pengungkapan

Tanggung jawab Sosial

perusahaan juga terjadi ketidakkonsistenan hasil penelitian. Utomo (2000) dalam
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Sembiring (2005) mendefinisikan industri high profile sebagai industri yang
memiliki consumer vasibility, resiko politik yang tinggi, atau kompetisi yang
tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih
memperhatikan pertanggung jawaban sosialnya kepada masyarakat, karena hal ini
akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat penjualan.
(Sulastini, 2007:27).
Teori Legitimasi jika digunakan sebagai grand theory maka akan
menjelaskan bahwa profile berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.
Perusahaan yang besar sensitivitasnya terhadap lingkungan dan masyarakat akan
mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaannya, hal ini dilakukan
perusahaan agar perusahaannya dilegitimasi oleh masyarakat. Peneliti yang
menemukan hubungan positif profile dan pengungkapan CSR adalah Hackson dan
Milne (1996) dalam Sembiring (2005) dan Anggaraini (2006). Di Indonesia
Utomo (2000), Henny dan Murtanto (2001) melakuan penelitian pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan high profile dan low profile dalam laporan
tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dalam penelitiannya
mereka menemukan bahwa Tipe Industri high profile mengungkapkan lebih
banyak dibandingkan

dengan Tipe Industri low profile. Namun ada pula

penelitian yang menghasilkan kesimpulan tidak ada hubungan antara profile dan
luas pengungkapan CSR. Penelitian Davey (1982) dan Ng (1985) dalam Sulastini
(2007:8) adalah contoh penelitian yang menghasilkan kesimpulan tersebut.
Dewan Komisaris seringkali dijadikan variabel yang dapat mempengaruhi
pengungkapan CSR perusahaan. Dewan komisaris dapat dilihat dari dua sudut
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pandang, yaitu komposisi komisaris independen dan ukuran dewan komisaris.
Keberadaan komisaris independen akan dapat melakukan kontrol dan monitoring
kepada manajemen terhadap aktivitas perusahaan, salah satunya adalah dalam
pengungkapan CSR. Apabila teori agensi (Agency Theory) sebagai dasar teori
antara dewan komisaris dengan pengungkapan CSR maka akan berpengaruh, hal
ini dipengaruhi oleh tekanan dewan komisaris sebagai

(Principal) terhadap

managemen sebagai (Agent) untuk mengungkapkan CSR.
Ukuran Dewan Komisaris yang besar juga dapat mempengaruhi tanggung
jawab terhadap pihak eksternal perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris
dalam suatu perusahaan, maka kecurangan atau tindakan penyimpangan terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan dapat sedikit diminimalisir. Dalam
Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia tersebut juga diatur
jumlah dewan komisaris yang harus dimiliki perusahaan minimal 3 (tiga) orang
dan maksimal sama dengan jumlah dewan direksi yang dimiliki perusahaan.
Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam
Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan
komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan
pengawasan

yang

dilakukan

akan

semakin

efektif.

Dikaitkan

dengan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap
manajemen yang akan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hal ini sejalan
dengan pendapat Beasley (2000) dan Arifin (2002) dalam Sembiring (2005).
Penelitian Dewi dan Fahrizqi (2010) yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan
Komisaris yang diukur menggunakan jumlah anggota Dewan Komisaris, tidak
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berhasil menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan.
Keanekaragaman dari hasil yang diperoleh mungkin dikarenakan adanya
ketidakkonsistenan

mengenai

variabel

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

pengungkapan CSR, model pengukuran yang berbeda, metode pengujian yang
digunakan dalam penelitian, priode waktu penelitian. Penggunaan variabel faktorfaktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR yang berbeda-beda pada setiap
penelitian akan menyebabkan hasil yang lebih beragam atau bervariasi antara
penelitian yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh pada penggunaan
karateristik size perusahaan, kepemilikan manajemen ada peneliti yang
memasukan variabel tersebut kedalam variabel independen namun ada juga
peneliti yang tidak menggunakan variabel tersebut dan memasukan variabel lain
dalam penelitiannya. Selain itu alasan lainnya adalah karena adanya
ketidakselarasan hubungan, kurang efektifnya dan tepat program-program
perusahaan untuk

masyarakat sehingga kurang adanya legitimasi masyarakat

pada perusahaan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya bermacam aksi protes yang
dilakukan oleh masyarakat didalam maupun di luar lingkungan perusahaaan.
Berdasarkan konteks permasalahan inilah, penelitian ini dimaksudkan
untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh size perusahaan, profitabilitas, tipe
industri, dan ukuran dewan komisaris dalam pengungkapan CSR. Berdasarkan
latar belakang tersebut, maka judul penelitian ini adalah ”Pengaruh Size
Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap
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Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility “(Studi Empiris pada Perusahaan
Industri di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009)”.
1.2

Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Apakah secara Simultan Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan
Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI ?

2.

Apakah Size Perusahaan berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI ?

3.

Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI ?

4.

Apakah Tipe Industri berpengaruh positif terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI ?

5.

Apakah Ukuran Dewan

Komisaris berpengaruh positif terhadap

Pengungkapan CSR Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI ?

1.3

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.

Mengetahui Pengaruh secara Simultan Size Perusahaan, Profitabilitas,
Tipe Industri, dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI.

2.

Mengetahui Pengaruh Size Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI.
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3.

Mengetahui

Pengaruh

Profitabilitas

terhadap

Pengungkapan

CSR

Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI.
4.

Mengetahui Pengaruh Tipe Industri terhadap Pengungkapan CSR
Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI.

5.

Mengetahui Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan
CSR Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI.

1.4

Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai
berikut:
1.

Secara Teoritis
Memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi,
khususnya bidang ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca dan bahan perbandingan bagi
peneliti yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2.

Secara Praktis
a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan di bidang
akuntansi keuangan khususnya mengenai pengungkapan CSR.
b) Bagi Universitas, dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan
khususnya yang akan menyusun skripsi.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1

Legitimacy Theory
Lindblom (1996) dalam Hadi (2011:87) menyatakan sebagai bagian dari

masyarakat sebuah perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat di
sekitarnya sehingga dapat tetap eksis. Oleh karena itu, perusahaan, melalui top
manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan
nilai-nilai, norma yang ada dalam masyarakat umum yang relevan atau
stakeholder-nya. Legitimasi masyarakat merupakan faktor sangat strategis bagi
perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu dapat
dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi-strategi perusahaan,
terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan
masyarakat. Gray et al. (1996) dalam Hadi (2011:88) mendefinisikan legitimacy
theory adalah” A systems-oriented view of organisation and society permits us to
focus on the role of information and disclosure in the relationship between
organisations, the state, individuals and group”.
Definisi di atas menyatakan legitimasi merupakan sistem pengelolaan
perusahaan yang berorentasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (society).
Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada
society, operasi perusahaan harus kongruen dengan harapan masyarakat.
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Deegan dalam Hadi (2011:88) menyatakan teori legitimasi sebagai
berikut:
“ …a system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by,
and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate
disclosure are considered to represent one important means by witch management
can influence external perceptions about organisation”.

Legitimasi perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggung
jawaban perusahaan yang lebih menitik beratkan pada stakeholders perspective
(masyarakat dalam arti luas). Social disclosure dapat dijadikan satu representasi
keberpihakan sosial (tanggung jawab sosial) perusahaan terhadap pihak eksternal.
Teori legitimasi dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagaimana seharusnya
perusahaan merumuskan kebijakan agar tetap memperoleh pengakuan dan
kepercayaan dari stakeholders. Terlebih dalam hal kebijakan pengungkapan serta
kebijakan keberpihakan sosial.

Dowling dan Pfeffer dalam Hadi (2011:91)

menyatakan bahwa aktivitas organisasi perusahaan hendaknya sesuai dengan nilai
sosial lingkungannya. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa terdapat dua dimensi agar
perusahaan memperoleh dukungan legitimasi yaitu:
1.

Aktivitas organisasi perusahaan harus sesuai (congruence) dengan sistem
nilai di masyarakat.

2.

Pelaporan aktivitas perusahaan juga hendaknya mencerminkan nilai sosial.
Pattern (1992) dalam Hadi (2011:92) menyatakan bahwa upaya yang perlu

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengelola legitimasi perusahaan agar
lebih efektif, yaitu dengan cara:
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1.

Melakukan identifikasi dan komunikasi/dialog dengan publik.

2.

Melakukan

komunikasi

dialog

tentang

masalah

nilai

sosial

kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsinya tentang
perusahaan.
3.

Melakukan strategi legitimasi dan pengungkapan, terutama terkait dengan
masalah tanggung jawab sosial (social responsibility).

2.2

Pengungkapan Perusahaan

2.2.1

Definisi Pengungkapan
Pengungkapan menurut Ghozali (2007) apabila dikaitkan dengan data

berarti memberikan data yang bermanfaat bagi yang memerlukan, sehingga tujuan
dari pengungkapan dapat tercapai. Apabila pengungkapan dikaitkan dengan
laporan keuangan, maka diartikan bahwa laporan keuangan harus memberikan
informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil usaha. Informasi yang
diungkapkan harus lengkap, jelas dan dapat menggambarkan secara tepat
mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap hasil operasi
usaha.
Hendiksen dalam Adhita (2009) mendefinisikan pengungkapan sebagai
informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal.
Dalam arti sempit, pengungkapan mencakup hal-hal seperti pembahasan dan
analisis manajemen, catatan kaki, dan laporan pelengkap. Dalam arti luas,
pengungkapan berkenaan berkaitan dengan informasi yang disajikan baik dalam
laporan keuangan maupun media komunikasi lainya seperti: Catatan kaki,

16

peristiwa sesudah laporan keuangan, analisis manajemen mengenai operasi pada
tahun yang akan datang, peramalan keuangan dan operasinya serta laporan
keuangan tambahan mengenai segmentasi disclosure dan informasi lain diluar
historical cost.
Dari pengertian di atas dapat disimpukkan pengungkapan merupakan
pengeluaran informasi baik itu yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun
yang berkaitan dengan laporan non keuangan. Informasi yang diungkapakan harus
berguna dan tidak membingungkan pihak yang memerlukan dalam pengambilan
keputusan.

2.2.2

Tujuan Pengungkapan
Belkoui (2005) mengemukakan tujuan pengungkapan antara lain :

1.

Menjelaskan item-item yang diakui dan untuk menyediakan ukuran yang
relevan bagi item-item tersebut, selain ukuran dalam laporan keuangan.

2.

Menjelaskan item-item yang belum diakui untuk menyediakan ukuran
yang bermanfaat bagi item-item tersebut.

3.

Menyedikan informasi untuk membantu investor dan kreditor dalam
menentukan resiko dan item-item yang potensial untuk diakui dan yang
belum diakui.

4.

Menyediakan informasi yang penting dan dapat digunakan oleh pengguna
laporan keuangan untuk membandingkan antar perusahaan dan antar
tahun.
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5.

Menyediakan informasi mengenai aliaran kas masuk dan kas keluar di
masa mendatang.

6.

Membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya.
Menurut SFAC No.1 dalam Ghozali (2007) tujuan pengungkapan antara

lain:
1.

Memberikan manfaat bagi investor, kreditur maupun pemakai lainya
dalam pengambilan keputusan.

2.

Memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan.

3.

Menyedikan informasi tentang hasil usaha perusahaan selama satu
periode.

4.

Menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan
membelanjakan kas.

5.

Menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan
mempertanggung jawabkan pengelolaan kepada pemilik.

6.

Memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai
kepentingan pemilik.
Dari beberapa tujuan pengungkapan diatas dapat disimpulkan tujuan dari

pengungkapan adalah untuk memberikan informasi bagi para pemakai informasi
keuangan atau non keuangan. Informasi yang diungkapkan digunakan sebagai
dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2.2.3

Jenis Pengungkapan Perusahaan
Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan terdiri dari

informasi yang bersifat wajib (mandatory disclosure) dan informasi yang bersifat

18

sukarela (voluantary disclosure). Menurut Ghozali, (2007) pengungkapan wajib
adalah pengungkapan yang cukup yang dipaksakan kepada perusahaan sebagai
bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi adanya potensi kegagalan pasar.
Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh
peraturan yang berlaku dan dimuat dalam laporan tahunan.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2009
paragraf kesembilan secara implisit menyatakan sebagai berikut:
“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti 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 pegawai sebagai kelompok
pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Pemerintah

Indonesia

sebagai

regulator

mengeluarkan

Peraturan

Pemerinah No. 27 tahun 1999 tentang pelestarian dan pengembangan kemampuan
lingkungan hidup dan mengeluarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT)
No. 40 tahun 2007 pasal 66 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang
secara lengkap berbunyi:
“Ayat (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah
oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan berakhir, ayat (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a. laporan keuangan yang terdiri
atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam
perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku
yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan
atas laporan keuangan tersebut; b. laporan mengenai kegiatan perseroan; c.

19

laporan pelaksanaan tanggung jawab dan lingkungan. Dan pada Pasal 74 yang
secara lengkap berbunyi: ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan
tanggung jawab sosial dan lingkungan, ayat (2) Tanggung jawab sosial dan
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan
yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, ayat
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan
diatur dengan peraturan pemerintah”.
Pernyataan PSAK No.01 Tahun 2009 dan Undang-Undang Perseroan
Terbatas (PT) No 40 tahun 2007 pasal 66 tentang tanggung jawab sosial dan
lingkungan di atas dapat menunjukkan adanya kepedulian akuntansi dan
dukungan dari pemerintah diharapkan menambah kesadaran perusahaan untuk
melaporkan aktivitas sosialnya terhadap lingkungan perusahaan dan masyarakat
umum.
Pengungkapan Sukarela adalah Pengungkapan melebihi yang diwajibkan.
Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk
memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan
untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunan. Pengungkapan
sukarela dirancang sesuai dengan keputusan yang digunakan oleh pemakai
laporan keuangan untuk membuat proyeksi nilai perusahaan dan menilai prospek
perusahaan dalam pengambilan pinjaman. Menurut Belkoui (2005) pengungkapan
sukarela terdiri atas:
1.

Data-data keuangan dan keuangan.

2.

Analisa manajemen mengenai data keuangan dan keuangan.
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3.

Informasi keadaan masa yang akan datang.

4.

Informasi mengenai manajemen dan pemegang saham.

5.

Latar belakang perusahaan.
Prinsip kejujuran dalam pengungkapan mendorong perkembangan

cakupan informasi akuntansi yang semakin luas dibandingkan informasi akuntansi
konvensional (Belkoui, 2005). Pengungkapan baru berdasarkan prinsip kejujuran
antara lain:
1.

Pelaporan nilai tambah

2.

Pelaporan karyawan

3.

Pelaporan akuntansi sosial

4.

Pengungkapan informasi penganggaran

5.

Pelaporan dan akuntansi aliran kas

6.

Akuntansi SDM

2.3

Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility)
Menurut Mathews (1995) tangggungjawab sosial perusahaan sering

disebut juga sebagai corporate social responsibility atau social disclosure,
corporate social reporting, social accounting. Menurut Hackston dan Milne
(1996) corporate social responsibility merupakan proses

pengkomunikasian

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap
kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara
keseluruhan (Sembiring, 2005:3). Hal tersebut memperluas tanggung jawab
organisasi dalam hal ini perusahaan, di luar peran tradisionalnya untuk
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menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang
saham. Perluasan tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai
tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk pemegang
saham Gray et al. (1987) dalam Sembiring (2005:3).
Perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi di sekitar
lingkungan masyarakat. Selain menggunakan dana dari pemegang saham,
perusahaan juga menggunakan dana dari sumber daya lain yang berasal dari
masyarakat (konsumen) sehingga hal yang wajar jika masyarakat mempunyai
harapan tertentu terhadap perusahaan.
Pertanggung jawaban sosial berhubungan juga dengan social contract
theory. Menurut teori ini, diantara bisnis perusahaan dan masyarakat terdapat
suatu kontrak sosial yang secara implisit maupun eksplisit. Dimana dalam kontrak
sosial, akuntansi sosial digunakan sebagai serangkaian teknik pengumpulan dan
pengungkapan data sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi
kinerja sosial organisasi dalam memberi penilaian mengenai kelayakan operasi
organisasi menurut Parker (2002) dalam Cahyonowati (2003). Disamping itu,
pertanggung jawaban perusahaan diperlukan untuk menilai apakah kegiatan
perusahaan telah memenuhi ketentuan, standar, dan peraturan

yang berlaku.

Misalnya mengenai polusi, kesehatan dan keselamatan, bahaya pengunaan bahanbahan yang beracun.
Pada saat perusahaan mulai berinteraksi dan dekat dengan lingkungan
luarnya (masyarakat), maka berkembang hubungan saling ketergantungan dan
kesamaan minat serta tujuan antara perusahaan dengan lembaga sosial yang ada.
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Interaksi ini menyebabkan perusahaan tidak bisa lagi membuat keputusan atau
kebijakan yang hanya menguntungkan pihaknya saja. Tetapi perusahaan juga
harus memikirkan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan (stakeholder needs). Jika tekanan dari stakeholder berpengaruh kuat
terhadap kontinuitas dan kinerja perusahaan maka perusahaan harus bisa
menyusun kebijakan sosial dan lingkungan yang terlegitimasi (Hadi 2011:90).
Carrol (1996) dalam Nursahid (2008:17), mengatakan bahwa tanggung
jawab sosial yang dilakukan perusahaan ada empat tingkatan. Tingkatan yang
paling bawah adalah tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung
jawab etis dan tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab ekonomis, sebuah
perusahaan harus dapat menghasilkan laba sebagai fondasi untuk dapat
mempertahankan eksistensinya dan berkembang, dalam mencapai tujuan
menghasilkan laba perusahaan harus bertanggung jawab secara hukum dengan
mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan harus bertanggung jawab
secara etis, ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban mempraktikkan hal-hal
yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang etis, karena itu nilai dan norma
masyarakat harus menjadi rujukkan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan
bisnisnya sehari-hari. Lebih dari itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab
filantropis yang mensyarakatkan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi
kepada masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan
operasi bisnis perusahaan.
Satu terobosan besar perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan
dikemukakan oleh John Elkington (1997) dalam Wicaksono dan Mulya (2008:73)
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mengungkapkan konsep Triple Bottom Line atau sering dikenal dengan istilah 3P:
People-Planet-Profit.

People,

yang

berarti

perusahaan

mengutamakan

kepentingan manusia-manusia yang menjadi pemangku kepentingan perusahaan,
dalam hal ini adalah karyawan dan komunitas di sekitar lokasi kegiatan usaha.
Kedua adalah Planet, yaitu perusahaan memberikan perhatian yang serius
terhadap keberlanjutan lingkungan alam, khususnya melalui reasoning bahwa
kelangsungan perusahaan sangat tergantung pada keberlanjutan lingkungan dan
sebagai perusahaan yang berbasis sumber daya alam, upaya mempertahankan
kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya alam (environmental sustainability),
sekaligus dilihat sebagai upaya memperkuat keberlanjutan usaha (business
sustainability). Ketiga adalah Profit, yaitu sebagai suatu usaha yang komersial
tentu saja perusahaan harus tetap mendapatkan keuntungan. Perusahaan harus
mampu menciptakan produk yang kompetitif, yaitu sesuai dengan permintaan
pasar, berkualitas tinggi tetapi dapat juga berbiaya murah.
Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Sulastini (2007:12) menyatakan
bahwa tanggung jawab perusahaan dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:
1.

Basic Responsibility (BR)
Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama
dari suatu perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut
seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi
standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab
pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat
serius.
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2.

Organization Responsibility (OR)
Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan
untuk memenuhi perubahan kebutuhan ”Stakeholder” seperti pekerja,
pemegang saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3.

Sociental Responses (SR)
Pada level ketiga, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara
bisnis dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga
perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan,
terlibat dengan apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

BR

OR

SR

Gambar 1. Tingkatan Tanggung jawab Perusahaan
Sumber : Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Sulastini (2007)
Ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial
adalah suatu bentuk pertanggung jawaban yang seharusnya dilakukan perusahaan,
atas dampak positif maupun dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas
operasionalnya, dan mungkin sedikit-banyak berpengaruh terhadap masyarakat
internal maupun eksternal dalam lingkungan perusahaan. Selain melakukan
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aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain,
misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi
karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan
lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur,
menghasilkan produk yang aman bagi para konsumen, dan menjaga lingkungan
eksternal untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan.
2.4

Pengungkapan Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Menurut Gray et al. dalam Sembiring (2005) ada dua pendekatan yang

secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen

dari aktivitas

akuntansi konvensional. Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu pengujian peran
informasi dalam hubungan masyarakat dan organisasi. Pandangan yang lebih luas
ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam pemahaman tentang
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus merupakan
sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Banyak teori

yang menjelaskan mengapa

perusahaan cenderung

mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang
ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Gray et al. (1995) dalam Henny dan
Murtanto (2001) dalam Sulastini (2007:16) menyebutkan ada tiga studi yaitu:
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1.

Decision Usefullness Studies.
Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang
mengemukakan teori ini menemukan bukti bahwa informasi sosial
dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Dalam hal ini para
analis, banker, dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut
diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi.
Informasi akutansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi
tradisioanal yang telah dikenal selama ini, namun juga informasi lain yang
relatif baru dalam wacana akuntansi. Mereka menempatkan informasi
aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang moderately important untuk
digunakan sebagai pertimbangan oleh para users dalam pengambilan
keputusan.

2.

Economic Theory Studies
Studi ini menggunakan agency theory dan positive accounting
theory, dimana teori tersebut menganalogikan manajemen sebagai agen
dari suatu prinsipal. Dalam penggunaan agency theory, prinsipal diartikan
sebagai pemegang saham atau traditional users lain. Namun pengertian
prinsipal tersebut meluas menjadi seluruh interest group perusahaan yang
bersangkutan. Sebagai agen manajemen akan berupaya mengoperasikan
perusahaan sesuai dengan keinginan publik (stakeholder).

3.

Social and Political Theory Studies
Studi di bidang ini menggunakan teori stakeholders, teori
legitimasi organisasi, dan teori ekonomi politik. Teori stakeholders
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mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para
stakeholders.

Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para

stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Sehingga
berakibat semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi
diri terhadap keinginan para stakeholders-nya.
Menurut Murtanto (2006) dalam Media Akuntansi, pengungkapan kinerja
perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela (Voluntary Disclosure) oleh
perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial
secara sukarela antara lain:
1.

Internal Decision Making
Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektivitas
informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan.
Walaupun hal ini sulit diidentifikasi dan diukur, namun analissis secara
sederhana lebih baik daripada tidak sama sekali.

2.

Product Differentiation
Manajer perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari
pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.
Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat
aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan
yang tidak peduli sosial akan terlihat lebih sukses dari pada perusahaan
yang peduli. Hal ini mendorong perusahaan yang peduli sosial untuk
mengungkapkan

informasi

tersebut

membedakan mereka dari perusahaan lain.

sehingga

masyarakat

dapat
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3.

Enlightened Self Interest
Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan
sosialnya dengan para stakeholder karena mereka dapat mempengaruhi
pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
Motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan

adanya legitimacys theory yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan
membutuhkan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan berusaha mencari
pembenaran masyarakat dalam menjalankan operasi perusahaan. Pemikiran yang
melandasi Corporate Social Responsibility yang sering dianggap inti dari etika
bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban
ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga
kewajiban-kewajiban
(stakeholder)

yang

terhadap

pihak-pihak

jangkauannya melebihi

lain

yang

berkepentingan

kewajiban-kewajiban di

atas.

Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan
semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau customer,
pegawai, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.
Guither dalam Taufik (2008:84) menyebutkan tema-tema yang termasuk
dalam pengungkapan Pertanggung jawaban Sosial atau Corporate Social
Responsibility adalah:
1)

Kemasyarakatan
Tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh
perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan
dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
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2)

Ketenagakerjaan
Tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang
dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi: program pelatihan,
gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

3)

Produk dan Konsumen
Tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara
lain, pelayanan, kepuasan pelanggan, dan lainnya.

4)

Lingkungan Hidup
Tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang
meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis,
pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemprosesan
sumber daya alam dan lainnya.

2.5

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan CSR
Suatu

perusahaan

mempunyai

kebijakan

yang

berbeda

dalam

pengungkapan sosialnya sesuai dengan karakteristik perusahaan, hal ini
disebabkan karena belum adanya peraturan yang mengatur secara baku tentang
pelaporan aktivitas sosial perusahaan oleh karena itu dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar item
pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
Guither dalam toufik (2008:72).
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Banyak faktor yang dapat menpengaruhi pengungkapan tanggung jawab
sosial, seperti kepemilikan saham, leverage, Size Perusahaan, Profitabilitas,
Ukuran Dewan Komisaris, maupun tipe perusahaan yang dianggap sebagai
variabel penduga dalam pengungkapan sosial dan lingkungan. Mengingat
banyaknya faktor yang mempengaruhi, maka penelitian ini akan melihat apakah
Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan Ukuran Dewan Komisaris akan
berpengaruh atau tidak terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
2.5.1

Size Perusahaan
Size Perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk

menjelaskan pengungkapan tangung jawab sosial yang dilakukan perusahaan
dalam laporan tahunan yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan
mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini
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 pertanggung jawaban sosial.
Pengungkapan tangung jawab sosial yang lebih besar merupakan pengurangan
biaya politis bagi perusahaan (Hasibuan, 2001) dalam Sulastini (2007:20).
Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan
keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya
yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat.
Menurut Ferry dan Jones dalam Agi (2010:16), Gray et al. (2001) dalam
Sembiring (2005) mendefinisikan ukuran (size) perusahaan sebagai ukuran yang
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menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan melalui jumlah tenaga kerja
yang dimiliki perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Sulastini (2007:35) ukuran
(size) perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva, volume penjualan, jumlah
tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dan kapitalisasi pasar. Penellitian ini akan
menggunakan size perusahaan dengan pengukuran jumlah tenaga kerja yang
dimiliki perusahaan sesuai dengan Gray et al. (2001) dan Ferry dan Jones.
Tenaga Kerja menurut UU Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang
mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan Badan Pusat
Statistik menyatakan tenaga kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja
(berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.
Di negara berkembang seperti Indonesia misalnya, berbagai peraturan
ketenagakerjaan telah menunjukkan esensi yang berpihak kepada tenaga kerja,
baik dalam sistem pengupahan maupun perlindungan hak-hak pekerja lainnya,
namun dalam praktiknya masih banyak penyimpangan oleh perusahaan. Sehingga
masih sering terjadi demontrasi buruh atau tenaga kerja yang menuntut upah dan
perlindungan kerja (Mukti, 2010:207).
Secara normatif sesungguhnya di Indonesia standar perlindungan bagi
tenaga kerja telah diatur dalam BAB X Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003
tentang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Dalam undang-undang ini secara
rinci disebutkan pada Pasal 67 sampai Pasal 101. Secara umum pasal-pasal
tersebut mengatur mengenai perlindungan bagi tenga kerja anak, perempuan dan
penyandang cacat, pembatasan waktu kerja, keselamatan dan kesehatan kerja,
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serta pengupahan dan kesejahteraan. Kemudian dalam pasal 163 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan

disebutkan

bahwa

“perusahaan

harus

memperhatikan

kepentingan karyawan ketika akan melakukan perubahan status perusahaan”.
Kalaupun karyawan menolak maka perusahaan wajib memberikan hak-hak buruh
untuk proses pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti uang pesangon, uang
penghargaan dan uang penggantian hak.
Hak pekerja juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek). Pasal 1 angaka 1 UU
Jamsostek menyebutkan:
“Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia”.
Menurut Watt dan Zimmerman dalam Anggraini (2006) ada dugaan bahwa
Size Perusahaan yang kecil akan mengungkapkan lebih rendah kualitasnya
dibanding Size Perusahaan besar. Hal ini karena ketiadaan sumber daya dan dana
yang cukup besar dalam Laporan Tahunan. Manajemen khawatir dengan
mengungkapkan lebih banyak akan membahayakan posisi perusahaan terhadap
kompetitor lain. Ketersediaan sumber daya dan dana membuat perusahaan merasa
perlu membiayai penyediaan informasi untuk pertanggung jawaban sosialnya.
Legitimacy theory menjelaskan bahwa semakin besar size akan semakin
memperluas pengungkapan CSR. Hal ini disebabkan oleh tekanan tenaga kerja
terhadap perusahaan. Semakin besar jumlah tenaga kerja semakin kuat tekanan
yang diberikan tenaga kerja terhadap perusahaan. Perusahaan akan melaporkan
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CSR yang berkenaan dengan tenagakerja. Laporan inilah yang akan dilihat oleh
masyarakat, apakah perusahaan tergolong peduli terhadap tenaga kerja atau tidak.
Alasan lain adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang besar memiliki
biaya keagenan yang juga besar. Perusahaan mengungkapkan informasi yang
lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan.

2.5.2

Profitabilitas
Pengungkapan

mengenai

pertanggung

jawaban

sosial

perusahaan

mencerminkan suatu pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi dengan
lingkungan yang dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan Profitabilitas perusahaan
telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan gaya
manajerial yang sama dengan gaya manajerial yang dilakukan pihak manajemen
untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan (Bowman & Haire,
1976 dalam Sembiring, 2005).
Return On Asset (ROA) adalah perbandingan antara laba bersih setelah
pajak dengan aktiva untuk mengukur tingkat pengembalian investasi total. Rasio
ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui Profitabilitas suatu
perusahaan (Mamduh & Abdul, 2004:84). Return On Asset merupakan ukuran
efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus
sebagai berikut:
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Laba bersih setelah pajak
ROA =
Total aktiva
Riset Penelitian Empiris terhadap hubungan pengungkapan tangung jawab
sosial perusahaan, Profitabilitas menghasilkan hasil yang berbeda-beda misalnya
penelitian yang dihasilkan Bowman dan Haire (1976) serta Presto (1978) dalam
Sembiring (2005)

mendukung hubungan Profitabilitas dengan pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan
Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006) menemukan bahwa
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan. Penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Sembiring (2005) dan
Anggraini (2006) menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tangung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Berbeda dengan pendapat di atas yang menyatakan bahwa Profitabilitas
berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan,
Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan berdasarkan
teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara Profitabilitas dan
tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah ketika perusahaan memiliki
laba yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu
informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan. Sebaliknya pada saat tingkat
Profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca
“good news” kinerja perusahaan. Misalnya dalam lingkup sosial, ketika investor
membaca laporan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan diharapkan
mereka

tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat
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dikatakan

bahwa

Profitabilitas

mempunyai

hubungan

negatif

terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Namun hal ini bertentangan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa
semakin besar perolehan laba yang didapat perusahan, maka semakin luas
informasi sosial yang diungkapkan perusahaan. Ini dilakukan untuk mengurangi
biaya keagenan yang muncul. Mengingat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian
para ahli yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini menguji
kembali pengaruh Profitabilitas terhadap pengungkapan tangung jawab sosial
perusahaan industri dalam laporan tahunan di Bursa Efek Indonsia.

2.5.3

Tipe Industri
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah
untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi
juga dalam bentuk jasa. Secara umum definisi mengenai industri bermacammacam namun pada dasarnya pengertiannya tidak berbeda satu sama lainnya,
adapun definisi menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan
ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Pengertian industri maka secara
garis besar dapat disimpulkan bahwa industri adalah kumpulan dari beberapa
perusahaan yang memproduksi barang-barang tertentu dan menempati areal
tertentu dengan output produksi berupa barang atau jasa.
Roberts (1992), Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006)
memproksikan Tipe Industri menjadi 2 (dua) kategori yaitu Tipe Industri yang
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High Pofile dan Low profile. Perusahaan yang termasuk dalam Tipe Industri yang
high profile akan memberikan informasi sosial lebih banyak dibandingkan dengan
Tipe Industri yang low profile. Utomo (2000); Hackston dan Milne (1996) dalam
Sembiring (2005) mendefinisikan Tipe Industri high profile sebagai Tipe Industri
yang memiliki karakteristik consumer vasibility, resiko politik yang tinggi, atau
kompetisi yang tinggi. Hal ini karena perusahaan yang berorientasi pada
pelanggan akan lebih memperhatikan pertanggung jawaban sosialnya kepada
masyarakat, karena hal ini akan meningkatkan citra perusahaan dan dapat
mempengaruhi tingkat penjualan. Robert (1992) dalam Sembiring (2005)
menyatakan bahwa penelitian terdahulu yang mencakup Tipe Industri telah
terdapat suatu hubungan sistematis antara karakteristik-karakteristik tersebut
dengan aktivitas pertanggung jawaban sosial. Tentu saja semua klasifikasi itu
merupakan hal yang subjektif.
Hasibuan (2001), Utomo (2000) maupun Henny dan Murtanto (2001)
dalam Sembiring (2005) memasukan perusahaan perminyakan dan pertambangan,
kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis, tembakau dan rokok,
makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi (listrik), engineering
kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang high profile.
Sedangkan suplier peralatan medis, properti, retailer, tekstil dan produk tekstil,
produk personal, produk rumah tangga sebagai perusahaan yang low profile.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan definisi di atas, penelitian ini
akan memasukkan perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan,
kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media
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dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang
high profile. Sedangkan suplier peralatan medis, retailer, tekstil dan produk
tekstil, produk personal, produk rumah tangga sebagai perusahaan yang low
profile.
Penelitian berkaitan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial yang
dilakukan pada perusahaan high profile dan low profile di Selandia Baru
menunjukkan bahwa perusahaan high profile melakukan pengungkapan tanggung
jawab sosial yang lebih tinggi daripada perusahaan low profile (Hackston dan
Milne, 1996). Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Hasibuan (2001),
Rahma Yuliani. (2003), Utomo (2000). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Davey (1992) dan Ng (1995) dalam Hackston dan Milne (1996) tidak menemukan
hubungan antara kedua variabel tersebut. Penelitian ini akan mencoba menguji
kembali pengaruh Tipe Industri terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
dalam laporan tahunan BEI.

2.5.4

Ukuran Dewan Komisaris
Dewan Komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi

yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak.
Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan
hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan
Jesen, 1983, dalam Sembiring, 2005). Dewan komisaris yang berasal dari luar
perusahaan akan dipandang lebih baik, karena pihak dari luar akan menetapkan
kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih objektif dibanding
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perusahan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam
perusahaan.
Dewan Komisaris terdiri dari inside dan outside director yang akan
memiliki akses informasi khusus yang berharga dan sangat membatu dewan
komisaris serta

menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan

pengendalian. Sedangkan fungsi dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi
pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan
bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung
jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern
perusahaan (Mulyadi, 2002). Menurut Beassley (2001) dalam Sembiring (2005)
ada tiga karakteristik penting dewan komisaris yang mendukung aktivitas
manajemen. Karakteristik tersebut antara lain: (1) komposisi, (2) pemisahan
antara pimpinan dewan komisaris dengan Chief Executive Officer (CEO), dan (3)
Ukuran Dewan Komisaris.
Item dan kualitas informasi yang diungkapkan dalam laporan yang
disiapkan manajemen dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan
perusahan. Manajemen memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi yang
menguntungkan dan “menyembunyikan” informasi yang tidak menguntungkan.
Informasi yang menguntungkan akan diungkap seluas-luasnya, sedangkan
informasi yang tidak menguntungkan kelihatannya tidak diungkap dan sebagai
hasilnya, para pemegang saham tidak akan mengetahui secara khusus informasi
yang disembunyikan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemegang saham
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mendelegasikan wewenang mereka dalam memonitor aktivitas manajemen
kepada dewan komisaris.
Teori Agensi telah digunakan secara luas dalam penelitian tentang dewan
komisaris. Hal ini dilakukan dengan membagi tipe anggota dewan komisaris
menjadi dua, yaitu: outside dan inside directors (Kosnik, 1987 dalam Arifin,
2002). Penelitian berkaitan dewan komisaris di Indonesia yang dilakukan Arifin
(2002), Dia menemukan bahwa komposisi dewan komisaris yang diukur dengan
rasio out side directors terhadap jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh
yang signifikan (positif) terhadap pengungkapan sukarela (Sembiring, 2005).
Penelitian yang dilakukan Dewi dan Fahrizqi (2010) menemukan hasil yang
sebaliknya bahwa Ukuran Dewan Komisaris yang diukur menggunakan jumlah
anggota Dewan Komisaris, tidak berhasil menunjukkan pengaruh yang signifikan
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan
tanggung jawab sosial merupakan bagian dari pengungkapan sukarela

di

Indonesia, hal ini dikarenakan belum adanya aturan yang mengharuskan
perusahaan untuk mengungkapkan berkaitan dengan Ukuran Dewan Komisaris.
Coller dan Gregory 1999 dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin
besar anggota dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan
CEO dan memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif.
Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap
manajemen akan semakin besar untuk mengungkapkannya.
Untuk terjaminnya fungsi pengawasan perusahaan jumlah dewan
komisaris dalam setiap perusahaan Bapepam mengeluarkan peraturan tentang
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jumlah Dewan Komisaris pada suatu perusahaan yaitu dengan memberi batas
minimal tiga orang dewan komisaris yaitu satu orang sebagai ketua dewan
komisaris sekaligus anggota dan dua orang anggota. Ukuran Dewan Komisaris
maksimal sama dengan jumlah dewan direksi.

2.6

Kerangka Berpikir
Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang praktik

pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan Industri
di Indonesia dan mengetahui pengaruh Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe
Industri dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Investor yang sadar akan keberadaan suatu perusahaannya dan
lingkungannya tidak hanya melihat suatu perusahaan dari sisi laba (profit) saja,
tetapi juga dari sisi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungannya yang
telah dilakukan perusahaan tersebut. Meskipun pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan

masih bersifat sukarela perusahaan harusnya dapat

merespon isu tanggung jawab sosial dan lingkunganya yang berhubungan dengan
operasi perusahaan. Perusahaan dapat membangun citra positif sebagai
perusahaan yang ramah dan peduli akan lingkungan dengan menciptakan peluangpeluang sosial dan ekonomi dalam masyarakat sehingga. Dengan cara itu rasa
kepercayaan dari masyarakat kepada perusahaan perlahan akan akan muncul
seiring dengan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, sehingga perusahaan
mendapatkan legitimasi dari masyarakat .
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Penelitian ini dilakukan memberikan gambaran mengenai pengungkapan
tanggung jawab sosial yang dilaksanakan perusahaan Industri

di Indonesia.

Perusahaan Industri memiliki konstribusi yang cukup besar dalam masalah–
masalah polusi, limbah, keamanan produk hak dan status karyawan dan
keselamatan kerja dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena perusahaan Industri
adalah perusahaan yang paling sering berinteraksi dengan masyarakat. Proses
produksinya secara langsung atau tidak langsung akan menghasilkan limbah,
polusi dan hal ini bekaitan erat dengan pencemaran lingkungan. Oleh karena
itulah penelitian ini juga ingin mengetahui pengaruh Size Perusahaan,
Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial.
Size Perusahaan merupakan variabel yang digunakan untuk menjelaskan
pengungkapan tangung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan
tahunan (annual report) yang dibuat. Secara umum perusahaan besar akan
mengungkapkan informasi lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Hal ini
karena perusahaan besar akan menghadapi risiko politis yang lebih besar
dibanding perusahaan kecil. Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari
tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggung jawaban sosial.
Pengungkapan tangung jawab sosial yang lebih besar merupakan pengurangan
biaya politis bagi perusahaan (Anggraini, 2006). Dengan mengungkapkan
kepedulian pada tenaga kerja atau karyawan, melalui kebijakan pemberian
pengupahan maupun perlindungan terhadap hak-hak

pekerja lainnya.

Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan keuangan tahunan (Annual
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Report), maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya
yang sangat besar akibat dari tuntutan pekerja dan masyarakat.
Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan
berdasarkan teori legitimasi, salah satu argumen dalam hubungan antara
Profitabilitas dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial adalah ketika
perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan tidak perlu melaporkan hal-hal
yang mengganggu informasi tentang suksesnya keuangan perusahaan. Sebaliknya
pada saat tingkat Profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan
akan membaca “good news” kinerja perusahaan. Misalnya dalam lingkup sosial,
ketika investor membaca laporan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan diharapkan mereka tetap berinvestasi di perusahaan tersebut. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Profitabilitas mempunyai hubungan negatif
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hubungan antara Tipe Industri yang diproksikan melalui profile
perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dikaitkan dengan
variasi dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat. Industri
high profile sebagai industri yang memiliki consumer vasibility, risiko politik
yang tinggi, atau kompetisi yang tinggi akan lebih memperhatikan pertanggung
jawaban sosialnya kepada masyarakat, karena hal ini akan meningkatkan citra
atau image perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan
serta untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat.
Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi
yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak.
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Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan
hal penting dalam memonitor aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan
Jesen, 1983, dalam Sembiring, 2005). Coller dan Gregory 1999 dalam Sembiring
(2005) menyatakan bahwa semakin besar anggota dewan komisaris maka akan
semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan memonitoring, sehingga yang
dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab
sosial, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar untuk
mengungkapkannya.
Berdasarkan beberapa teori dan temuan penelitian yang menguji pengaruh
antara Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan Komisaris
dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, maka bisa dibuat model
kerangka pikir seperti dalam gambar berikut ini :

Profitabilitas (
X 2)

Size
Perusahaan
(X1)

+

-

Tipe Industri
(X3)

+

+

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Y)

Gambar 2. Kerangka Berpikir
Keterangan:
Parsial
………..

Simultan

Ukuran
Dewan
Komisaris (
X 4)
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2.7

Hipotesis
Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya

mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan
dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih (Arikunto,
2006:71).
Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:
H1:

Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan
Komisaris secara simultan berpengaruh terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR).

H2:

Size Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap Pengungkapan
Corporate Social Responsibility (CSR).

H3:

Profitabilitas

Perusahaan

berpengaruh

secara

negatif

terhadap

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).
H4:

Tipe Industri Perusahaan berpengaruh secara positif terhadap
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).

H5:

Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan berpengaruh secara positif
terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR).

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Jenis Penelitian
Pada suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal harus

menggunakan metode penelitian yang tepat. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kasus yaitu penelitian yang dilakukan secara efektif, terinci, dan mendalam
terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala tertentu (Arikunto, 2006:80).
Objek penelitian dari kasus ini adalah laporan tahunan perusahaan Industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009. Permasalahan yang dibahas
dalam peneitian ini bertujuan menggambarkan serta menguraikan kembali
pengaruh Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan
Komisaris terhadap pelaporan CSR.

3.2

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006:130).

Populasi penelitian ini menunjukkan pada keseluruhan elemen atau obyek yang
menjadi sasaran penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang
diteliti (Arikunto, 2006:131). Sampel dapat diartikan juga sebagai bagian anggota
populasi yang dinilai mewakili.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Industri yang terdaftar di
BEI untuk tahun 2009 sebanyak 198 perusahaan sedangkan jumlah sampel yang
digunakan sebanyak 39 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan
45
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menggunakan metode purposive sampling. Pelaksaan tehnik sampling ini adalah
dengan

memberikan

kriteria

tertentu

agar

mendapatkan

sampel

yang

representative serta informasi yang diperlukan dalam penelitian (Hasan 2006:12).
Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu:
1. Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI untuk tahun 2009.
2. Perusahaan Industri yang mempublikasikan laporan tahunan tahun 2009.
3. Perusahaan Industri yang mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan tahun
2009 dan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian serta dapat diakses melalui website Bursa Efek
Indonesia (www.idx.co.id) dan Pojok BEI Semarang. Artinya, informasi yang
terdapat dalam laporan tahunan tersebut adalah accestable.

3.3

Variabel Penelitian
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi

pada nilai (Arikunto, 2006:116). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari empat
variabel independen(X) dan satu variabel dependen(Y). Variabel dependen (Y)
dalam penelitian ini adalah Corporate Social Resposibility (CSR), sedangkan
variabel independenya (X) adalah Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri
dan Ukuran Dewan Komisaris.

3.3.1

Corporate Social Resposibility (CSR)
Cara yang digunakan untuk mengetahui apakah informasi yang

diungkapkan dalam laporan tahunan diungkapkan dengan benar dan memadai
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sehingga mencerminkan hasil operasi perusahaan adalah dengan melakukan
pengukuran terhadap indeks pengungkapan perusahaan-perusahaan publik. Indeks
pengungkapan yang diukur merupakan persentase atau tingkat pengungkapan
informasi baik informasi keuangan maupun informasi non keuangan perusahaanperusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam memenuhi peraturan
pengungkapan yang telah ditetapkan oleh Bapepam dan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Semakin
tinggi tingkat pengungkapan yang dipatuhi maka semakin tinggi harapan terhadap
laporan tahunan dalam memberikan informasi yang benar dan memadai.
Pengukuran yang biasa dilakukan untuk mengetahui kelengkapan
informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan tahunannya adalah
dengan melakukan checklist. Checklist merupakan kumpulan item pengungkapan
yang diminta oleh suatu peraturan dan/atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
pengungkapan

tersebut.

Checklist

disusun

dalam

bentuk

daftar

item

pengungkapan, yang masing-masing item disediakan tempat jawaban mengenai
status pengungkapannya pada laporan keuangan bersangkutan.
Penelitian ini menggunakan Indeks Pengungkapan Corporate Social
Responbility dari Guither dalam Taufik (2008:72). Indeks ini memasukan tema
kemasyarakatan sebanyak 8 item, tema produk dan konsumen sebanyat 3 item,
tema ketenagakerjaan sebanyak 14 item,dan tema lingkungan hidup sebanyak 7
item. Data lengkap items pengungkapan CSR menurut Guither adalah sebagai
berikut:
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1. Tema Kemasyarakatan
1. Dukungan pada kegiatan seni dan budaya.
2. Dukungan pada kegiatan olah raga (termasuk sponsorhip).
3.

Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik.

4. Dukungan ke lembaga kerohanian.
5. Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk bea siswa, kesempatan
magang, kesempatan penelitian).
6. Dukungan ke lembaga sosial lain.
7. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
8. Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian
fasilitas & motivasi oleh perusahaan untuk berwiraswasta).
2. Tema Produk dan Konsumen
1. Mutu produk.
2. Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan
penghargaan).
3. Costumer Satisfication (upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen).
3. Tema Ketenagakerjaan
1. Jumlah tenaga kerja
2. Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja)
3. Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan).
4. Koperasi karyawan.
5. Gaji atau upah.
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6. Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis,
kesejahteraan untuk karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi).
7. Pendidikan dan latihan ( kerjasama dengan perguruan tinggi negeri).
8. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karir.
9. Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama).
10. Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita).
11. Pensiun (termasuk pembentukan atau pemilihan dana pensiun).
12. Serikat pekerja.
13. Kesepakatan kerja Bersama.
14. Turn over pekerja.
4. Tema Lingkungan Hidup
1. Kebijakan lingkungan.
2. Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDL)
3. Rating (termasuk penghargaan dibidang lingkungan).
4. Energi (termasuk energi saving, total energi yang digunakan dan
sebagainya).
5. Pencegahan dan pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah).
6. Dukungan pada konservasi satwa.
7. Dukungan pada konservasi lingkungan.
Adapun indeks pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Indeks Pengungkapan = Yes : (Yes + No)
a)

Yes : Pengungkapan secara tepat telah dibuat

b)

No : Pengungkapan secara tepat tidak dibuat
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3.3.2

Size Perusahaan
Size Perusahaan bisa didasarkan pada jumlah aktiva (aktiva tetap, tidak

berwujud dan lain-lain), jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi
pasar. Pada penelitian ini konsisten dengan Ferry dan Jones dalam Jaelani
(2001:79) Size Perusahaan dinyatakan dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki
oleh perusahaan yang sudah terdaftar di BEI.

3.3.3

Profitabilitas Perusahaan
Profitabilitas

diartikan

sebagai

kemampuan

perusahaan

untuk

menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham.
Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan Profitabilitas perusahaan, yaitu :
return of equity, return on assets, earning per share, net profit dan operating
ratio.
Variabel Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset
(ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan aktiva
untuk mengukur tingkat pengembalian investasi total Rasio ini merupakan rasio
yang terpenting untuk mengetahui Profitabilitas suatu perusahaan (Mamduh &
Abdul, 2004:84). Return on asset merupakan ukuran efektifitas perusahaan di
dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Laba bersih setelah pajak
ROA =
Total aktiva
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3.3.4

Tipe Industri
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah
untuk mendapatkan keuntungan. Tipe Industri yang proksikan dengan Profile
perusahaan telah diidentifikasi sebagai faktor potensial yang mempengaruhi
praktek pengungkapan sosial perusahaan. Sembiring (2005) mendefinisikan
industri high profile sebagai industri yang memiliki consumer vasibility, resiko
politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Hal ini karena
perusahaan yang berorientasi pada pelanggan akan lebih memperhatikan
pertanggungjawaban sosialnya kepada masyarakat, karena hal ini akan
meningkatkan citra perusahaan dan dapat mempengaruhi tingkat penjualan.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya seperti Sembiring (2005:4)
dan Anggraini (2006:10) dan definisi di atas, penelitian ini akan memasukkan
perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif,
agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi,
kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan yang high profile
sedangkan bidang bangunan, suplier peralatan medis, retailer, tekstil dan produk
tekstil, produk personal, dan produk rumah tangga sebagai perusahaan yang low
profile. Dummy variable digunakan untuk mengklasifikasikan high profile dan
low profile. Nilai 1 untuk perusahaan high profile dan 0 perusahaan low profile.
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3.3.5

Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah

anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Ukuran Dewan Komisaris
yang diinginkan dalam penelitian ini adalah konsisten dengan Sembiring (2005)
yaitu dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki
perusahaan.

3.4

Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Menurut Sukardi (2008:81), metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk
memungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis
atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden
bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Metode ini dilakukan
dengan mencatat dan mengumpulkan data-data yang tercantum pada laporan
tahunan (Annual Report) yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesi tahun 2009.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa item pengungkapan CSR, size,
Profitabilitas, Tipe Industri dan Ukuran Dewan Komisaris yang terdapat di
laporan tahunan perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Data
sekunder yang berupa Laporan Tahunan perusahaan go public diperoleh dengan
mengunjungi Pojok Bursa Efek Indonesia di Semarang, sedangkan untuk
mengetahui item pengungkapan sosial dilakukan observasi terhadap laporan
tahuan perusahaan yang sudah Go Public sesuai dengan daftar item pengungkapan
sosial yang telah digunakan oleh Guthier dalam Taufik (2008:84).
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3.5

Metode Analisis Data

3.5.1

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen Pengungkapan Corporate Social
Responsibility (CSR) dan variabel independen Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe
Industri dan Ukuran Dewan Komisaris). Alat analisis yang digunakan adalah ratarata (mean), minimal, maksimal dan standar deviasi.

3.5.2

Uji Normalitas Data
Sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi ganda, perlu

dilakukan uji normalitas data. Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam
metode regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai
distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005:110). Model regresi yang baik adalah
data yang berdistribusi normal atau mendekati normal.
Pada prinsipnya normalitas dideteksi dengan melihat penyebaran data
(titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari
residualnya. Dasar pengambilan keputusan :
1)

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2)

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengukuti arah
garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
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Uji normalitas diketahui dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov.
Uji kolmogorov-smirnov dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi
secara normal. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan
perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang
sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Jika nilai
signifikannya di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi
normalitas, dan jika nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak
normal.

3.5.3

Uji Asumsi Klasik
Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk

menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik. Model asumsi klasik meliputi uji
multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penelitian ini
termasuk penelitian cross section sehingga uji asumsi klasik yang digunakan
hanya uji multikoliniearitas dan uji heteroskedastisitas. Berikut penjelasannya:

1.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas
saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogal. Variabel ortogal
adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama
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dengan nol. Menurut Ghozali (2001:91) untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:
1) Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat
tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak
signifikan mempengaruhi variabel terikat.
2) Menghasilkan matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel
bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini
merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang
tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinieritas.
Multikolinieritas dapat disebabkan karena efek kombinasi dua atau lebih
variabel bebas.
3) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation
factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas yang
dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas
variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas
lainnya, jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi(karena
VIF=1/tolerance) dan menunjukkan kolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff
yang umum dipakai adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10.

2.

Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
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tetap,

maka

disebut

homoskedastisitas

dan

jika

berbeda

disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau
tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). Untuk mendeteksi ada
tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu
pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y
yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya)
yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah:

1)

Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu
yang

teratur

(bergelombang,

melebar

kemudian

menyempit)

akan

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2)

Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.
Untuk lebih menjamin keakuratan hasil maka dilakukann uji statistik

dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai
absolut residual terhadap variabel independen. Jika dari hasil uji Glejser didapat
bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik
mempengaruhi variabel depeden nilai absolut Ut (AbsUt) dan probabilitas
signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat diambil kesimpulan
model regresi tersebut tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.
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3.5.4

Uji Analisa Regresi Linear Berganda
Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linear berganda

untuk mengetahui pengaruh variabel – variabel yang terkait dalam penelitian. Di
dalam model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi
variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan
kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu (  ) atau
disturbance’s error (Supranto, 2001:66).
Analisis regresi digunakan untuk membuat model matematika yang dapat
menunjukkan hubungan antar variabel dipergunakan untuk membuat model
matematika antara X1, X2 X3, dan X4 secara bersama dengan Y.
Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini
adalah sebagai berikut :

Y = a + b1X1 - b2X2 + b3X3 + b4X4 + e
Keterangan :
Y : Indeks skor pengungkapan
a : Konstanta
X1 : Size Perusahaan
X2 : Profitabilitas
X3 : Tipe Industri
X4 : Ukuran Dewan Komisaris
e : error
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3.5.5

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode regresi

linear berganda, uji signifikansi simultan (Uji Statistik F), uji signifikansi
parameter individual (Uji Statistik t) dan koefisien determinasi.

1.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Menurut Ghozali (2005:87) 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:
1)

Jika nilai signifikan > 0,05 berarti bahwa secara simultan keempat variabel
independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
variabel dependen.

2)

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 berarti secara simultan keempat variabel
independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.

2.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Menurut Ghozali (2005:87) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam
menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
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significance level 0,05 (=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan
dengan kriteria sebagai berikut:
1)

Jika nilai signifikan > 0,05 berarti bahwa secara parsial variabel independen
tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen.

2)

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 berarti secara parsial variabel independen tersebut
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi ( R 2 ) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai
koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R 2 yang kecil berarti
kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen
amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi
variabel dependen (Ghozali, 2005:86).
Data penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program Statistical
Package for Social Sciences (SPSS) 16. Hipotesis dalam penelitian ini
dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah
dilakukan pengujian. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu nilai
adjusted R2, karena nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel
independen ditambahkan ke model.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Deskriptif Objek Penelitian
Perusahaan Industri yang tercatat dalam Indonesian Capital Market

Directory (ICMD) 2009 diketahui bahwa perusahaan Industri yang go public di
BEI sebanyak 198 perusahaan. Dari keseluruhan jumlah perusahaan tersebut 39
perusahaan diambil sebagai sampel. Berikut adalah data pengambilan sampel
perusahaan yang disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sampel Penelitian
Jumlah
Kriteria Sampel
Jumlah Perusahaan Industri yang terdaftar di BEI tahun 2009

Perusahaan
198

Perusahaan Industri yang tidak mempublikasikan laporan
tahunan (annual report) selama tahun 2009

(132)

Jumlah Perusahaan Industri yang mempublikasikan laporan
tahunan 2009
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Perusahaan Industri yang tidak mengungkapkan CSR dalam
laporan tahunan 2009 dan tidak Memiliki data yang lengkap
terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
serta dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id) dan Pojok BEI Undip Semarang.
Total Sampel

(23)

39

Sumber: Data sekunder 2009 yang diolah
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4.2

Hasil Penelitian

4.2.1

Deskriptif Variabel Penelitian
Statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk

menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini akan dibahas
mengenai deskripsi data masing-masing variabel penelitian dan pengaruh 4
variabel bebas yaitu Size Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), Tipe Industri (X3),
dan Dewan Komisaris (X4) dengan satu variabel dependen Pengungkapan
Corporate

Social

Responsibility

(Y).

Data

variabel

Size

Perusahaan,

Profitabilitas, Tipe Industri, Dewan Komisaris dan Pengungkapan Corporate
Social Responsibility adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Deskiptif Statistik
Statistics
Size
N

Valid
Missing

Mean
Std. Deviation
Minimum

Profitabilitas Tipe_Ind Dewan_Kom
39

39

39

39

39

0

0

0

0

0

4.6228E3

4.7679

.5897

4.1795 12.2051

7.73925E3

1.01446E1

.49831

1.69941 2.70278

36.00

-15.22

.00

Maximum
3.70E4
40.70
1.00
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah

4.2.2

CSR

2.00

6.00

10.00

17.00

Variabel Size Perusahaan (X1)
Dari tabel 4.2 dapat diketahui dari 39 perusahaan yang menjadi sampel

penelitian diperoleh keterangan variabel Size Perusahaan yang diproksikan dengan
ukuran atau jumlah tenaga kerja terhadap 32 item pengungkapan CSR dapat
dilihat bahwa Size Perusahaan maksimum sebesar 37.000 tenaga kerja, Size
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Perusahaan minimum sebesar 36 tenaga kerja dan rata-ratanya sebesar 4.622
tenaga kerja dengan simpangan baku (Satandart Deviation) 7.740 tenaga kerja.

4.2.3

Variabel Profitabilitas (X2)
Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan ROA. Return on asset

(ROA) adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan aktiva untuk
mengukur tingkat pengembalian investasi total. Rasio ini merupakan rasio yang
terpenting untuk mengetahui Profitabilitas suatu perusahaan (Mamduh, 2004:84).
Return on asset merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Dari tabel 4.2 dapat
diketahui dari 39 perusahaan yang menjadi sampel penelitian diperoleh
keterangan Profitabilitas maksimum dengan nilai ROA sebesar 40,70 %,
Profitabilitas minimum dengan nilai ROA sebesar -15,22 %, dan rata-ratanya
sebesar 4,77% dan Satandart Deviation 10,14.

4.2.4

Variabel Tipe Industri (X3)
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau

barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah
untuk mendapatkan keuntungan. Tipe Industri dikategorikan menjadi perusahaan
high profile dan low profile konsisten dengan Sembiring (2005:4). Perminyakan
dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, penerbangan, agrobisnis,
tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, energi
(listrik), engineering kesehatan, transportasi dan pariwisata sebagai perusahaan
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yang high profile.

Sedangkan bangunan, supplier peralatan medis, properti,

retailer, tekstil dan produk tekstil, produk personal, produk rumah tangga sebagai
perusahaan yang low profile.
Berdasarkan tabel 4.2 perusahaan Industri yang termasuk dalam Tipe
Industri kategori high profile sebanyak 23 (59%) perusahaan dan yang masuk
kategori low profile sebanyak 16 (41%) perusahaan dengan simpangan baku
(Satandart Deviation) 0,49.

4.2.5

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (X4)
Dari tabel 4.2 dapat diketahui dari 39 perusahaan yang menjadi sampel

penelitian diperoleh keterangan maksimum Jumlah Dewan Komisaris sebesar
10,00 orang, Jumlah Dewan Komisaris minimum sebesar 2,00 orang, dan rataratanya sebesar 4 orang dengan simpangan baku (Satandart Deviation) 1,69.

4.2.6

Variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Y)
Dari

tabel

4.2

dapat

diketahui

bahwa

variabel

pengungkapan

tanggungjawab sosial perusahaan yang di ukur dengan 32 item pengungkapan
indeks milik Guither, dari 39 perusahaan yang menjadi sampel penelitian
diperoleh keterangan Pengungkapan Corporate Social Responsibility maksimum
sebesar 17,00 (53,13%), Pengungkapan Corporate Social Responsibility minimum
sebesar 6,00 (18,75%), dan rata-ratanya sebesar 12,20 (37,50%) dari total semua
item pengungkapan dengan Satandart Deviation 2,70. Rata-rata pengungkapan
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CSR tema kemasyarakatan sebesar 5 item, tema produk dan konsumen sebesar 2
item, tema tenaga kerja sebesar 5 item, tema lingkungan sebesar 2 item.

4.3

Uji Normalitas
Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independen
diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Berikut
hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4.3 Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
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Normal Parameters

a

Mean
Std. Deviation

.0000000
1.20043731

Most Extreme Differences Absolute

.071

Positive

.063

Negative

-.071

Kolmogorov-Smirnov Z

.445

Asymp. Sig. (2-tailed)

.989

a. Test distribution is Normal.
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
Analisis data hasil Output :


Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
Kriteria penerimaan H0
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H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%.
Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,989 = 98,9% > 5% , maka H0 diterima. Artinya
variabel pengungkapan Corporate Social Responsibility berdistribusi normal.
Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot

sebagai

berikut.

Gambar 1. Grafik Normal P-Plot
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti
arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y
memenuhi asumsi normalitas.
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4.4

Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini termasuk penelitian cross

section sehingga uji asumsi klasik yang digunakan hanya uji multikoloniearitas
dan uji heteroskadistisitas.

4.4.1

Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak
terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikolonearitas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi
dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF
< 10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas
dalam model regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16:

Tabel 4.4 Uji Multikolinieritas
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

Std.
Error

B

Standardized
Coefficients
Beta

Collinearity
Statistics
t

Toleran
Sig.
ce
VIF

(Constant)

2.154

1.135

1.897

.066

Log_Size

2.500

.415

.591 6.028

.000

.604 1.656

.025

.023

.093 1.094

.282

.809 1.236

2.936

.418

.541 7.029

.000

.978 1.022

.098

.144

.062

.501

.708 1.413

Profitabilitas
Tipe_Ind
Dewan_Kom

.679

a. Dependent Variable: CSR
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
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Dari tabel di atas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance
> 0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas
antar variabel bebas dalam model regresi ini.

4.4.2

Uji Heterokedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang
acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi
heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di
bawah sumbu Y. Berikut hasil pengolahan menggunakan program SPSS 16:

Gambar 2. Grafik Scatterplot
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
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Pada Grafik Scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak
serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini
dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain
dengan mengamati grafik Scatterplot, Uji Heterokedastisitas juga dapat dilakukan
dengan Uji Glejser. Uji Glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut
residual terhadap variabel independen.
Cara melakukan Uji Glejser dengan SPSS 16 adalah sebagai berikut.
1.

Lakukan regresi

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Size

Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, Ukuran Dewan Komisaris).
2.

Dapatkan variabel residual dengan memilih tombol save pada tampilan
windows linear regression dan aktifkan unstandardized residual.

3.

Absolutkan nilai residual (Absres Corporate Social Responsibility) dengan
mengklik menu Tranform kemudian pilih Compute.

4.

Regresikan variabel Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai
variabel dependent dan Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, jumlah
Dewan Komisaris sebagai variabel independen.

5.

Klik OK.
Hasil output dari proses di atas adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.5 Uji Heterokesdasitas
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

1.659

.656

Log_Size

-.118

.240

.009

Tipe_Ind
Dewan_Kom

Profitabilitas

Beta

t

Sig.

2.529

.016

-.105

-.493

.625

.013

.125

.684

.499

-.028

.241

-.019

-.116

.908

-.084

.083

-.199

-1.015

.317

a. Dependent Variable: Abs_res

Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel
independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang
signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini
terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya di atas 0,05.
Jadi

dapat

disimpulkan

model

regresi

tidak

mengandung

adanya

heterokedastisitas.

4.5

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

4.5.1

Uji Hipotesis
Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 for Windows diperoleh

hasil regresi berganda seperti terangkum pada tabel 4.6 berikut:
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Tabel 4.6 Analisis Regresi Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

2.154

1.135

Log_Size

2.500

.415

.025

Profitabilitas
Tipe_Ind
Dewan_Kom

Beta

t

Sig.

1.897

.066

.591

6.028

.000

.023

.093

1.094

.282

2.936

.418

.541

7.029

.000

.098

.144

.062

.679

.501

a. Dependent Variable: CSR
Sumber: Hasil Output SPSS Data sekunder 2009 yang diolah
Berdasarkan tabel 4.6 di atas diperoleh persamaan regresi berganda
sebagai berikut: Y = 2,154 + 2,500X1 + 0,025X2 + 2,936X3 + 0,098X4.
Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:
1.

Konstanta = 2,154
Jika variabel Size Perusahaan, Profitabilitas, Tipe Industri, dan jumlah
Dewan Komisaris dianggap sama dengan nol, maka variabel Pengungkapan
Corporate Social Responsibility sebesar 2,154.

2.

Koefisien X1 = 2,500
Jika variabel Size Perusahaan mengalami kenaikan sebesar satu poin,
sementara Profitabilitas, Tipe Industri, dan jumlah Dewan Komisaris tetap,
maka akan menyebabkan kenaikan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility sebesar sebesar 2,500.
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3.

Koefisien X2 = 0,025
Jika variabel Profitabilitas mengalami kenaikan sebesar satu poin, Size
Perusahaan, Tipe Industri, dan jumlah Dewan Komisaris dianggap tetap,
maka akan menyebabkan kenaikan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility sebesar 0,025.

4.

Koefisien X3 = 2,936
Jika variabel Tipe Industri mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara
Size Perusahaan, Profitabilitas, dan jumlah Dewan Komisaris dianggap tetap,
maka akan menyebabkan kenaikan Pengungkapan Corporate Social
Responsibility sebesar 2,936.

5.

Koefisien X4 = 0, 098
Jika variabel jumlah Dewan Komisaris mengalami kenaikan sebesar satu
poin, sementara sementara Size Perusahaan, Profitabilitas dan Tipe Industri
dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan Pengungkapan Corporate
Social Responsibility sebesar 0,098.

4.5.2

Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)
Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran
persamaan regresi.
Hipotesis:

