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ABSTRACT 

This study aims to examine the influence of Company Size, Board Size, Ownership 

Management, Public Ownership, Profitability, Earnings per Share and Financial leverage to 

disclosure of Corporate Social Responsibility in manufacturing companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (BEI), which has shares of LQ45. Sample observations are a 

manufacturing company that has shares listed on the LQ45 and the Indonesia Stock Exchange 

during the period 2007 to 2009. The data used were obtained from the Indonesian Capital 

Market Directory and Annual Report which provides information the disclosure of corporate 

social responsibility. Results from studies using a sample of 30 companies in the 

manufacturing company that owns LQ45 with regression analysis method shows that the 

Company Size, Board Size, Ownership Management, Public Ownership, Profitability, 

Earnings per Share and Financial leverage has a negative effect and positive but not 

significant effect on the Corporate Social Responsibility thus the research hypothesis which 

states that "the independent variables such as the Public Ownership has significant influence 

and Company Size, Board Size, Ownership Management, Profitability, Earnings per Share 

and Financial leverage has the effect are not significant to the disclosure of corporate social 

responsibility”. 

Keywords:   Company Size, Board Size, Ownership Management, Public Ownership, 

Profitability, Earnings per Share and Financial leverage to disclosure of 

Corporate Social Responsibility. 

PENDAHULUAN 

Perusahaan sebagai salah satu pelaku 

ekonomi tentunya mempunyai peranan 

yang sangat penting terhadap 

kelangsungan hidup perekonomian dan 

masyarakat luas dalam menghadapi era 

globalisasi sekarang ini dimana kemajuan 

dibidang informasi dan teknologi serta 

adanya keterbukaan pasar menjadikan 

perusahaan-perusahaan yang ada harus 

memperhatikan secara serius dan terbuka 

mengenai dampak-dampak atau tingkah 

laku perusahaan itu sendiri terhadap 

lingkungan dan sosialnya. Harus diakui, 

bahwa sektor industri atau perusahaan-

perusahaan manufaktur yang berskala 

besar telah mampu memberikan kontribusi 

terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, 

walaupun demikian disisi lain eksploitasi-

eksploitasi terhadap sumber daya alam 

yang dilakukan oleh perusahaan 

manufakturpun semakin marak bahkan 

menyebabkan terjadinya degradasi 

lingkungan yang cukup parah. Pemilihan 

perusahaan manufaktur didalam penulisan 

kali ini karena perusahaan manufaktur 

tergolong perusahaan high profile yang 

cenderumg mengungkapkan informasi 

lebih banyak dibandingkan perusahaan lain 

(Fr.Retno Anggrani, 2006). 

Dewasa ini tuntutan terhadap 

perusahaan semakin besar perusahaan 

diharapkan tidak hanya mementingkan 

kepentingan manajemen dan pemilik 

modal (investor dan kreditor) tetapi juga 
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karyawan, konsumen serta masyarakat. 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab 

sosial terhadap pihak-pihak di luar 

manajemen dan pemilik modal. Akan 

tetapi perusahaan kadangkala 

melalaikannya dengan alasan bahwa 

mereka tidak memberikan kontribusi 

terhadap kelangsungan hidup perusahaan. 

Hal ini disebabkan hubungan perusahaan 

dengan lingkungannya bersifat non 

reciprocal yaitu transaksi antara keduanya 

tidak menimbulkan prestasi timbal balik. 

Tuntutan terhadap perusahaan untuk 

memberikan informasi yang transparan, 

organisasi yang akuntabel serta tata kelola 

perusahaan yang semakin bagus (good 

corporate governance) semakin memaksa 

perusahaan untuk memberikan informasi 

mengenai aktivitas sosialnya. 

Masyarakat membutuhkan informasi 

mengenai sejauh mana perusahaan sudah 

melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga 

hak masyarakat untuk hidup aman tentram, 

kesejahteraan karyawan dan keamanan 

mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi 

oleh karena itu dalam perkembangan 

sekarang ini akuntansi konvensional telah 

banyak dikritik karena tidak dapat 

mengakomodir kepentingan masyarakat 

secara luas sehingga kemudian muncul 

konsep akuntansi baru yang disebut 

sebagai Social Responsibility Accounting 

(SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sosial. Dari hasil studi literatur yang 

dilakukan oleh Finch (2005), menunjukkan 

bahwa motivasi perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan sosial lebih 

banyak dipengaruhi oleh usaha untuk 

mengkomunikasikan kepada stakeholder 

mengenai kinerja manajemen dalam 

mencapai manfaat bagi perusahaan dalam 

jangka panjang. 

 

RERANGKA TEORITIS DAN 

HIPOTESIS 

Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan 

atau Corporate Social Resposibility (CSR) 

adalah mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk secara sukarela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan dan sosial 

ke dalam operasinya dan interaksinya 

dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang 

hukum (Darwin, 2004). Akuntansi 

pertanggungjawaban sosial (Social 

Responsibility Accounting) didefinisikan 

sebagai proses seleksi variabel-variabel 

kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran 

dan prosedur pengukuran, yang secara 

sistematis mengembangkan informasi yang 

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja 

sosial perusahaan dan mengkomunikasikan 

informasi tersebut kepada kelompok sosial 

yang tertarik, baik di dalam maupun di luar 

perusahaan. Akuntansi sosial dapat 

memberikan informasi mengenai sejauh 

manaperusahaan memberikan kontribusi 

positif maupun negatif terhadap kualitas 

hidup manusia dan lingkungannya 

[Belkaoui (2000) dalam Komar (2004)]. 

Standar akuntansi keuangan di Indonesia 

belum mewajibkan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi sosial terutama 

informasi mengenai tanggung jawab 

perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya 

yang terjadi dalam praktik pencatattan dan 

pelaporan perusahaan hanya dengan 

sukarela mengungkapkannya.  

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Secara luas definisi pertanggungjawaban 

sosial tidak hanya mencakup dampak 

kegiatan operational organisasi bisnis 

tetapi juga pelaksanaan kegiatan sosial 

yang diadakan perusahaan. Istilah 

akuntansi untuk pertanggungjawaban 

adalah sebagai berikut: 

1. Akuntansi pertanggungjawaban 

sosial tidak hanya mengukur 

dampak kegiatan perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar tetapi 

juga mengukur bagaimana efisiensi 

suatu sistem ekonomi berfungsi 

dan memberikan data periodik 

hubungan perusahaan dengan pihak 

eksternal maupun internal. 

2. Menyediakan informasi yang dapat 

dijadikan dasar dalam proses 

pengambilan keputusan untuk 

meningkatkan peran lembaga, baik 

perusahaan atau yang lain untuk 
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meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat dan lingkungan baik 

secara ekonomi maupun sosial. 

Peran Akuntansi Sosial 

Menurut Hendriksen (1994), akuntansi 

sosial secara teoritis mensyaratkan 

perusahaan harus melihat lingkungan 

sosialnya antara lain masyarakat, 

konsumen, pekerja, pemerintah dan pihak 

lain yang dapat menjadi pendukung 

jalannya perasional karena pergeseran 

tanggungjawab perusahaan. Hal yang sama 

juga dikemukakan oleh Gramee (2000) 

yaitu “ Financial reports prepared by 

reporting entities are a major aspect of 

corporate governance and accountability . 

Lebih jauh Wollin (1999) menyatakan ; “ 

Firms must take a responsible approach in 

their business activities,cause of There is 

public dissatisfaction.implementation of 

theirs responsibilities should be exposed at 

financial information to external user”. 

Ideal Tanggung Jawab Sosial  

Perusahaan sebagai salah satu pelaku 

ekonomi tentunya mempunyai peranan 

yang sangat penting terhadap 

kelangsungan hidup perekonomian dan  

manufaktur didalam penulisan kali ini 

karena perusahaan manufaktur tergolong 

perusahaan high profile yang cenderumg 

mengungkapkan informasi lebih banyak 

dibandingkan perusahaan lain (Fr.Retno 

Anggrani, 2006). 

 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

Hipotesis Penelitian 

h1: Size perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). 

h2: Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility). 

h3: Kepemilikan manajemen 

berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Responsibility). 

h4: Kepemilikan publik berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). 

Earning per Share 

Profitabilitas 

Kepemilikan Publik 

Kepemilikan 

Manajemen 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

Size Perusahaan 

Financial Leverage 

Corporate Social 

Responsibility 



 

4 

 

h5: Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). 

h6: Earning per share berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). 

h7: Financial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap  pengungkapan 

Tanggung Jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility).

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Ditinjau dari tujuan penelitiannya, maka 

penelitian ini merupakan penelitian 

deduktif. Penelitian deduktif adalah 

penelitian yang bertujuan menguji validasi 

teori atau pengujian aplikasi teori pada 

keadaan tertentu. Jika ditinjau dari 

karakteristik masalahnya, maka penelitian 

ini termasuk dalam penelitian kausal 

komparatif, yaitu merupakan penelitian 

yang meneliti hubungan sebab akibat 

antara dua variabel atau lebih. Penelitian 

ini menggunakan sumber data sekunder 

Menurut jenis data, maka penelitian ini 

termasuk penelitian arsip (archival 

research) merupakan penelitian terhadap 

fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip 

data dan komunikasi langsung. 

Variabel Independen 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab social 

perusahaan (CSR) terhadap adalah 

pengambilan keputusan bisnis yang 

dihubungkan dengan nilai-  nilai etika, 

sesuai dengan hukum dan menghormati 

orang, masyarakat dan lingkungan hidup 

serta operasi bisnis dengan cara memenuhi 

atau melampaui etika hukum dan 

komersial harapan publik bahwa 

masyarakat memiliki usaha. (SCVO 

Equalities Briefing, September (2005), 

yayasan ekonomi baru dan www. 

Google.com.) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan variabel dependen 

dalam penelitian ini. Berdasarkan 

penelitian Eddy Rismanda Sembiring 

(2005). Pengungkapan tanggung jawab 

social terhadap tekanan masyarakat 

diwakili oleh tujuh kategori dengan total 

78 item pengungkapan yaitu: 

1. Lingkungan 

2. Energi 

3. Kesehatan dan keselamatan tenaga 

kerja 

4. Lain – lain tenaga kerja 

5. Produk 

6. Ketertiban masyarakat 

7. Umum 

Dalam menghitung tanggung jawab 

sosial adalah dengan cara checklist. 

Checklist dilakukan dengan cara 

menyusun daftar item pengungkapan 

tanggungjawab sosial sesuai dengan tiap 

sektor kemudian memberi tanda ( √ ) 

apabila perusahaan yang menjadi sampel 

melakukan item pengungkapan yang 

bersangkutan. Pada perusahaan 

manufaktur terdapat 78 item Selain itu 

pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dihitung dengan rumus: 

 

(1) Pengungkapan tanggung 

jawab sosial= 

Skor total yang diperoleh   X100 

Skor total yang diharapkan 

 

Variabel Dependen 

Size Perusahaan 

Size perusahaan adalah ukuran sebuah 

perusahaan yang dalam penelitian ini 

diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Eddy Rismanda Sembiring ( 2003 & 

2005 ) didapati bahwa ukuran perusahaan 

merupakan variabel independen, ukuran 

perusahaan diukur dari jumlah tenaga kerja 

yang tercantum dalam indonesian capital 

market directory  

( ICMD ). 
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Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris adalah pihak 

yang memegang peranan penting dalam 

implementasi good corporate goverment 

karena dewan komisaris merupakan inti 

dari corporate sicial responbility (Coller & 

Greogory, 1999). Tugas dari dewan 

komisaris adalah mengawasi manajemen 

dalam mengelola perusahaan serta 

mewajibkan terlaksanananya akuntabilitas. 

Ukuran dewan komisaris merupakan 

variabel independen. Dalam penelitian 

yang dilakykan oleh Eddy Rismanda 

Sembiring (2005), ukuran dewan 

komisaris diukur dari jumlah anggota 

dewan komisaris termasuk jumlah dewan 

komisaris independen yang tercantum 

dalam laporan keuangan pada tahun yang 

bersangkutan. 

Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan manajemen adalah 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

insider perusahaan. Hal ini akan memaksa 

mereka ikut serta menanggung 

konsekuensi tindakannya. (Jensen dan 

Meckling, 1976) merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini. 

Kepemilikan manajemen diukur dari 

jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen.  

Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik adalah kepemilikan 

saham yang dimiliki oleh publik atau 

pihak luar manajemen. Kepemilikan 

publik merupakan variabel independen. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Eddy Rismanda Sembiring (2003). 

Kepemilikan publik diukur menggunakan 

prosentase saham yang dimiliki oleh 

publik sesuai dengan yang tercantum 

dalam Indonesian Capital Market 

Directory. 

Profitabilitas  

Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba rugi 

perusahaan. Profitabilitas merupakan 

variabel independen. Rasio profitabilitas 

falam penelitian yang dilakukan pleh Eddy 

Rismanda Sembiring (2003) dalam 

penelitian ini adalah rasio net profit 

margin. Net Profit Margin yang tinggi 

menandakan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu. Net profit margin yang 

rendah menandakan penjualan terlalu 

rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau 

biaya yang terlalu tinggi untuk tingkat 

biaya tertentu, atau biaya yang terlalu 

tinggi untuk tingkat penjualan tertentu, 

atau kombinasi dari dua hal tersebut. Net 

Profit Margin diukur dengan rumus: 

 

(2) Net Profit Margin =      

     Pendapatan Bersih 

            Penjualan 

 

 

Earning per Share ( EPS ) 

Earning per share adalah porsi dari sebuah 

perusahaan yang berlaba yang 

dialokasikan ke tiap –tiap pembagian 

saham biasa. Earning per Share merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini. 

Belkaoui dan karpik (1989) menjelaskan 

bahwa nilai Earning Per Share akan 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

per lembar saham dalam menghasilkan 

laba dan dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

 EPS     =                 Laba  

                  ∑ saham 

 

Financial Leverage 

Menurut Munawir, (2008) financial 

leverage adalah hutang yang dipakai dalam 

melakukan usaha. Leverage juga dapat 

diartikan sebagai leverage menunjuk pada 

hutang yang dimiliki perusahaan dalam 

arti harafiah. Leverage berarti pengungkit 

atau tuas. Sumber dana perusahaan 

dibedakan menjadi dua yaitu sumber dana 

intern dan extern. Sumber intern berasal 

dari lembar saham atau prosentase 

kepemilikan yang terutang dalam neraca. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Belkaoui dan Karpik (1989), financial 
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leverage, merupakan variabel independen. 

Financial leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk menyediakan informasi 

mengenai jumlah modal yang berasal dari 

pinjaman yang digunakan untuk mengelola 

aset perusahaan. Rasio leverage diukur 

dengan menggunakan rumus: 

 

(3)     Leverage        

   =                 Total  Hutang       

        Total Ekuitas Pemegang Saham 

 

 

Populasi, Sampel, dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Adapun kriteria tersebut adalah: 

1. Bahwa perusahaan yang dijadikan 

sampel adalah perusahaan – 

perusahaan manufaktur yang 

mengungkapkan tanggung jawab 

sosial dalam laporan keuangannya 

pada tahun penelitian yaitu tahun 

2007-2009 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Merupakan perusahaan manufaktur 

yang go public yang memiliki 

saham LQ45. 

3. Data yang digunakan per 31 

desember  2007- 2009.  

4. Perusahaan – perusahaan tersebut 

memiliki data – data keuangan 

yang diperlukan dalam penelitian 

ini (ketersediaam data). 

5. Perusahaan yang menerbitkan 

Annual Report di Bursa Efek 

Indonesia untuk tiap tahun 

penelitian. 

 

ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan regresi terdapat 

beberapa asumsi dasar yang dapat 

menghasilkan estimator linear tidak bias 

yang terbaik dari model regresi (Ghozali, 

2005:91).  

Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan kolmogorof-smirnof test, 

dari hasil pengujian diperoleh nilai z 

kolmogorof-smirnof  0,476 dan didapat 

nilai probabilitas sebesar 0,977 yang lebih 

besar dari α = 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual model 

penelitian regresi ini berdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 

Y1 = α + β1 X1 + β2 X2  + β3 X3  + β4 X4 + 

β5 X5 + β6 X6 + β7 X7 + e 

Keterangan : 

Y1 =  Variabel dependen yaitu 

Corporate Social Responsibility 

α = Konstanta 

β1 = Koefisien regresi 

X1= Size Perusahaan  

X2= Ukuran dewan Komisaris 

X3= Kepemilikan Manajemen 

X4 = Kepemilikan Publik 

X5 = Profitabilitas 

X6 =  Earning per Share 

X7 =  Financial Leverage 

e      = Variabel Penganggu 

Deskripsi Variabel 

Size Perusahaan 

Size perusahaan dihitung dengan 

menggunakan total jumlah karyawan yang 

dimiliki oleh perusahaan. Dari tabel 4.2 

diperoleh hasil rata-rata size 19482,47 

dengan standart deviasi sebesar 

266693,404 dengan nilai minimum 654 

yaitu PT. United Tractor pada tahun 

(2007) serta nilai maximum size 

perusahaan sebesar 86319 yaitu PT. Astra 

international pada tahun (2009). 

Ukuran Dewan Komisaris  

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan 

menghitung jumlah Dewan komisaris yang 

terdapat dalam perusahaan gambaran 

tentang ukuran dewan komisaris bahwa 

menunjukan rata-rata sebesar 7.00, 

standrat deviasi sebesar 1,857 dengan nilai 

minimum ukuran dewan komisaris sebesar 

4 adalah PT. Unilever (2009) , serta nilai 

maximum ukuran dewan komisaris sebesar 

11 adalah PT. Astra international (2009). 
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Kepemilikan Manejemen  

Kepemilikan Manajemen adalah jumlah 

proporsi saham yang dimiliki baik oleh 

manajemen dalam maupun luar negeri 

ataupun oleh pemegang saham. Gambaran 

tentang kepemilikan manajemen 

perusahaan manufaktur yang memiliki 

saham LQ45 dari tahun 2007-2009 

menunjukan nilai rata-rata sebesar 0,6490, 

standart deviasi sebesar 0,1226 dengan 

nilai minimum sebesar 0,5005 adalah PT. 

Indofood tahun (2009) serta nilai 

maximum 0,8500 adalah PT. Unilever 

(2007-2009). 

Kepemilikan Publik 

Kepemilikan Publik adalah jumlah 

proporsi saham yang dimiliki oleh publik 

baik publik dalam maupun luar negeri. 

Gambaran tentang kepemilikan publik 

menunjukan nilai rata-rata sebesar 0,3509, 

standart deviasi sebesar 0,1226. Dengan 

nilai minimum 0,1500 yaitu PT. Unilever 

pada tahun (2007-2009), serta nilai 

maximum 0,4995 yaitu PT. Indofood 

(2009). 

Profitabilitas 

Kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dengan menggunakan 

perhitungan Net profit Margin gambaran 

tentang profitabilitas menunjukan angka 

rata-rata 0.1139, standart deviasi sebesar 

0,6521. Dengan nilai minimum sebesar 

0,0007 yaitu PT. Gajah Tunggal (2008), 

serta nilai maximum sebesar 0,2957 yaitu 

PT. Indocement Tunggal Perkasa (2009). 

Earning per Share 

Rasio Earning per Share menunjukan 

kemampuan per lembar saham perusahaan 

dalam menghasilkan laba, gambaran 

tentang rasio earning per share 

menunjukan angka rata-rata sebesar 

567,10 dengan standart deviasi 777,672. 

Dengan nilai minimum sebesar 6 yaitu PT. 

Barito (2007), serta nilai maximum sebesar 

2993 yaitu PT. Semen Gresik (2007). 

Financial Leverage 

Ketergantungan perusahaan pada hutang 

dalam membiayai kegiatan operasinya 

tercermin dalam tingkat leverage, leverage 

juga mencerminkan tingkat resiko 

perusahaan, gambaran tentang financial 

leverage menunjukan bahwa nilai rata-rata 

sebesar 1,211 dengan standart deviasi 

sebesar 0,8543. Dengan nilai minimun 

0,2408 yaitu PT. Indocemet Tunggal 

Perkasa (2009) serta nilai maximum 

3,1105 adalah PT. Indofood (2008).  

Corpoarate Social Responsibility 

Gambaran pengungkapan corporate social 

responsibility menunjukan besarnya 

pengungkapan corporate social 

responsibiltiy menunjukan nilai rata-rata 

sebesar 0,4901, standart deviasi 0,1389. 

Dengan nilai minimum 0,2439 PT. 

Indofood (2007) serta nilai maximum 

0,7179 PT. United Tractor (2007) dalam 

pengungkapan corporate social 

responsibility 0,7179 PT. United Tractor 

(2007).  

Model Pengukuran 

Penelitian ini menggunakan 30 item 

sampel untuk mengukur Size Perusahaan, 

Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan 

Manajemen, Kepemilikan Publik, 

Profitabilitas, Earning per Share dan 

Financial Leverage secara bersama-sama 

(simultan) memiliki pengaruh yang 

signifikan atau tidak signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu Corporate Social 

Responsibility 

Uji Analisis Regresi Berganda 

Uji f 

Atas hasil pengujian pada tabel 4.5 bisa 

diketahui bahwa F hitung sebesar 16,505 

dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000
a
 

karena tingkat signifikasi lebih kecil dari 

0,05 maka bisa diperoleh kesimpulan 

bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa 

ada pengaruh yang signifikan secara 

simultan variabel independen Size 

Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 

Kepemilikan Manajemen, Kepemilikan 

Publik, Profitabilitas, Earning per Share 

dan Financial Leverage terhadap variabel 

dependen yaitu Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
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Indonesia dan memiliki saham LQ45 pada 

periode 2007-2009. 

 

 

Model Summary Adjusted R square 

Koefisien diatas digunakan untuk 

memperoleh seberapa besar pengaruh 

independen seperti Size Perusahaa,mn, 

Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan 

Manajemen, Kepemilikan Publik, 

Profitabilitas, Earning per Share dan 

Financial Leverage terhadap variabel 

dependen yaitu Corporate Social 

Responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan memiliki saham LQ45 pada 

periode 2007-2009. Berdasarkan atas hasil 

yang diperoleh koefisien determinasi atas 

tampilan output SPSS model summary 

besarnya nilai Adjusted R Square adalah 

0,840 hal ini berarti variasi pengungkapan 

Corporate Social responsibility dapat 

dijelaskan oleh variasi atas kedelapan 

variabel independen seperti Size 

Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, 

Kepemilikan Manajemen, Tipe Industri, 

Kepemilikan Publik, Profitabilitas, 

Earning per Share dan Financial Leverage 

sedangkan sisanya (100% - 84%= 16%) 

bisa disebabkan faktor-faktor yang lainnya 

di luar model yang diteliti. 

Uji t 

Pengaruh size perusahaan terhadap 

corporate social responsibility 

Secara umum size perusahaan yang besar 

akan memungkinkan perusahaan 

mengungkapkan corporate social 

responsibility. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa variabel size memiliki 

pengaruh positif sebesar 0,367 dan dengan 

tingkat signifikasi sebesar 0,717 > 0.05 ini 

berarti variabel size berpengaruh tidak 

signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah dilakukan Eddy 

Rismanda Sembiring (2005) yang 

menyatakan bahwa size perusahaan 

memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility dengan 

tingkat size yang rendah dapat disimpulkan 

bahwa ukuran jumlah karyawan rendah 

atau sedikit akan mempengaruhi tingkat 

pengungkapan corporate social 

responsibility yang semakin sedikit pula, 

terjadinya ketidaksignifikannya hubungan 

antara variabel independen dengan 

dependen dikarenakan pengungkapan 

corporate social responsibility tidak 

didasarkan ukuran perusahaan berdasarkan 

jumlah banyak atau sedikitnya jumlah 

karyawan namun lebih oleh kebijakan 

perusahaan sendiri dalam mengungkapkan 

corporate social responsibility. 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 

terhadap Corporate Social Responsibility 

Bagi beberapa perusahaan, ukuran dewan 

komisaris yang tinggi akan mengakibatkan 

pengungkapan corporate social 

responsibility yang tinggi juga. Pada 

penelitian ini diketahui bahwa variabel 

ukuran dewan komisaris berpengaruh 

negatife sebesar -1,117 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,276 > 0,05 ini 

menunjukan bahwa variabel ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitian ini tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Eddy Rismanda Sembiring (2005) 

yang menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah 

dewan komisaris dalam suatu perusahaan 

yang sermakin tinggi atau banyak akan 

mengakibatkan semakin rendahnya tingkat 

pengungkapan corporate social 

responsibility.  

Pengaruh kepemilikan manajemen 

terhadap corporate social responsibility 

Kepemilikan manajemen oleh perusahaan 

ditandai dengan prosentase kepemilikan 

saham manajemen, baik manajemen dalam 

negeri maupun luar negeri. Pada penelitian 

ini dapat diketahui bahwa variabel 
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kepemilikan manajemen memiliki 

pengaruh negatif sebesar -0,287 dan tidak 

signifikan dengan nilai signifikasi sebesar 

0,837 > 0,05 ini menunjukan bahwa 

variabel kepemilikan manajemen tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Eddy Rismanda Sembiring (2003) 

yang menyatakan hasil penelitiannya 

positif dan signifikan, pada penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan akan berpengaruh 

pada tingkat pengungkapan corporate 

social responsibility yang semakin besar 

juga, ini dikarenakan pihak management 

beranggapan bahwa keuntungan yang 

diperoleh perusahaan jauh lebih penting 

bila dibandingkan dengan pengungkapan 

corporate social responsibility. 

Pengaruh kepemilikan publik terhadap 

corporate social responsibility 

Kepemilikan publik di dalam perusahaan 

ditandai dengan prosentase kepemilikan 

publik baik dalam maupun luar negeri. 

Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa 

variabel kepemilikan publik mempunyai 

pengaruh positif sebesar 2,152 dan 

signifikansi sebesar 0,043 < 0,05 ini 

menunjukan bahwa variabel kepemilikan 

publik sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eddy Rismanda Sembiring 

(2003), dalam hal ini tingkat kepemilikan 

publik yang semakin besar akan 

mengakibatkan semakin besarnya 

perusahaan dalam mengungkapkan 

corporate social responsibility karena 

banyaknya kepemilikan publik 

beranggapan bahwa Semakin besar porsi 

kepemilikan publik, semakin banyak pihak 

yang membutuhkan informasi tentang 

perusahaan, sehingga semakin banyak 

butir-butir informasi yang detail yang 

dituntut dalam laporan tahunan. 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh 

pihak asing menghadapi tekanan 

permintaan akan informasi yang lebih 

banyak, makin besar porsi saham yang 

dimiliki pihak asing makin beragam 

informasi yang dibutuhkan sehingga 

diperkirakan pengungkapan 

tanggungjawab sosial perusahaan juga 

akan banyak diungkapkan. 

Pengaruh profitabilitas terhadap 

corporate social responsibility 

Profitabilitas perusahaan mengambarkan 

laba yang diperoleh perusahaan. Pada 

penelitian ini diketahui bahwa variabel 

profitabilitas mempunyai pengaruh positife 

sebesar 1,122 dan signifikan pada 0,274 > 

0,05 ini menunjukan bahwa variabel 

profitabilitas tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Eddy 

Rismanda sembiring (2003) dan Hackston 

and Milne (19960 yang menunjukan hasil 

signifikan dan positive. Dalam penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar tingkat profitabilitas perussahaan 

maka semakin berpengaruh pada tingkat 

pengungkapan corporate social 

responsibility yang semakin besar juga. 

Ketidaksignifikansi disebabkan karena 

pengungkapan corporate social 

responsibility tidak disebabkan semata-

mata karena nilai laba perusahaan yang 

tinggi dengan menghitung jumlah laba 

bersih dibagi dengan hasil penjualan bersih 

namun perusahaan juga lebih beranggapan 

bahwa keuntungan yang diperoleh 

perusahaan jauh lebih penting bila 

dibandingkan dengan pengungkapan 

corporate social responsibility untuk 

lingkungan, energi, produk, kesehatan dan 

keselamatan kerja, lain-lain yang 

berhubungan dengan ketenagakerjaan, 

produk, keterlibatan masyarakat dalam 

perusahaan dalam membantu 

kesejahteraan masyarakat serta hal-hal 

umum lainnya. 

Pengaruh earning per share terhadap 

corporate social responsibility 

Earning per share adalah jumlah laba per 

saham yang dihasilkan oleh perusahaan, 

pada penelitian ini diketahui bahwa 

variabel earning per share mempunyai 

pengaruh positife sebesar 1,111 dan 

dengan signifikan 0,279 > 0,05 ini 

menunjukan bahwa variabel earning per 

share tidak sejalan dengan yang dilakukan 
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oleh Eddy Rismanda Sembiring (2003) 

dan Belkaoui dan Karpik (1989) yang 

menunjukan pengaruh yang positive dan 

signifikan. Dengan tingkat earning per 

share yang tinggi akan berpengaruh pada 

pengungkapan corporate social 

responsibility yang semakin besar pula 

karena jika laba per lembar saham tinggi 

maka akan semakin banyak investor yang 

tertarik untuk menanamkan modal 

sahamnya pada perusahaan terkait dan ini 

berarti perusahaan memiliki tanggung 

jawab yang besar pula pada pihak luar 

dalam hal ini investor. 

Pengaruh financial leverage terhadap 

corporate social responsibility 

Financial leverage adalah jumlah 

kepemilikan hutang yang dimiliki 

perusahaan. Pada penelitian ini diketahui 

bahwa variabel financial leverage 

mempunyai pengaruh positife sebesar 

1,780 dan signifikansi sebesar 0,089 > 

0,05 ini menunjukan bahwa financial 

leverage tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Eddy Rismanda 

Sembiring (2003) dan Belkaoui dan Karpik 

(1989) yang menunjukan negatife dan 

signifikan. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar tingkat 

hutang yang dimiliki oleh perusahaan 

maka akan menyebabkan semakin kecilnya 

pengungkapan corporate social 

responsibility yang dilakukan perusahaan 

tersebut, karena tingkat hutang yang tinggi 

akan mempengaruhi minat para investor 

untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis 

yang telah dilakukan maka bisa ditarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Berdasarkan metode analisis 

regresi berganda diperoleh hasil 

penelitian menunjukan bahwa Size 

Perusahaan, Ukuran Dewan 

Komisaris, Kepemilikan 

Manajemen, Kepemilikan Publik, 

Profitabilitas, Earning per Share 

dan Financial Leverage secara 

bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

pengungkapan Corporate Social 

Responsibility. Nilai koefisien 

determinasinya sebesar 84% 

menunjukan bahwa variabel lain 

yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini mempunyai pengaruh 

terhadap perusahaan ketika akan 

mengungkapkan Corporate Social 

Responsibility sebesar 14%. 

2. Dengan melihat hasil analisis linear 

berganda maka dapat diperoleh 

bahwa hasil dari Kepemilikan 

Publik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 

dengan tingkat  signifikansi sebesar 

0,043 < 0,05 dan untuk Size 

Perusahaan, Ukuran Dewan 

Komisaris, Kepemilikan 

Manajemen, Tipe Industri, 

Profitabilitas, Earning per Share 

dan Financial Leverage 

mempunyai pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap pengungkapan 

terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility pada 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan memiliki saham LQ45 pada 

periode 2007-2009. 

Keterbatasan  

Penelitian ini mengandung beberapa 

keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengungkapan corporate social 

responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan memiliki 

saham LQ45 pada periode 2007-

2009 didasarkan pada sumber data 

yang berbentuk sustainability 

reporting dan tidak semua 

perusahaan manufaktur LQ45 

mempublikasikan dan menunjukan 
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laporan pertanggungjawaban 

sosialnya. 

 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 

tiga tahun pengamatan di dalam 

melaksanakan penelitiannya 

sehingga memungkinkan praktek 

pengungkapan corporate social 

responsibility pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan memiliki 

saham LQ45 pada periode 2007-

2009 yang diamati kurang 

menggambarkan keadaan yang 

sebenarnya. Periode dan sampel 

yang lebih banyak akan 

memberikan kemungkinan yang 

lebih besar untuk mendapatkan 

hasil yang lebih memadai dan 

mendekati dengan kondisi yang 

terjadi sebenarnya. 

Saran  

Saran perbaikan: 

1. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya 

memperbaiki jumlah tahun 

pengamatan dan memilih sampel 

sektor perusahaan dengan lebih 

banyak variasi tidak hanya 

perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di dalam saham LQ45 

atau bisaa menambah variabel-

variabel dependennya dalam 

hubungan pengungkapan corporate 

social responsibility sehingga akan 

memberikan kemungkinan yang 

lebih besar dan lebih tepat sasaran 

untuk memperoleh hasil yang 

mendekati kondisi atau keadaan 

perusahaan dalam pengungkapan 

corporate social responsibility. 

2. Bagi kalangan dunia usaha atau 

perusahaan 

a. Perusahaan lebih memperhatikan 

dan memperhitungkan hubungan 

perusahaan dengan lingkungan 

sosialnya melihat bagaimana 

perusahaan dengan pihak-pihat 

terkait saling memiliki kepentingan 

sehingga dapat terciptanya suatu 

siklus yang menguntungkan kedua 

belah pihak, perilaku perusahaan 

yang mengabaikan,mengeksploitasi 

lingkungannya akan merugikan 

perusahaan itu sendiri namun 

sebaliknya jika jika perusahaan 

memperhatikan lingkungan sosial 

dan bertanggung jawab terhadap 

lingkungan sosialnya maka secara 

otomatis citra perusahaan semakin 

meningkat dan membaik dan 

mengakibatkan bertambahnya 

kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan tersebut. 

b. Perusahaan mempublikasikan 

laporan pertanggung jawaban 

sosialnya baik kepada stakeholder 

maupun dipublikasikan melalui 

media masa atau publik sehingga 

adanya keterbukaan terhadap 

stakeholder lain seperti karyawan, 

masyarakat, konsumen, pemerintah 

dan sebagainya cenderung kurang 

diperhatikan, konsekuensi dari 

pengungkapan laporan corporate 

social responsibility perusahaan ini 

seharusnya informasi yang 

disampaikan mencerminkan 

kebutuhan para stakeholder 

tersebut bukan hanya laporan yang 

khusus didesain untuk keperluan 

shareholder dan debtholder. 
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