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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Bab ini menyajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan 

sejumlah variabel yang digunakan dalam analisis regresi dalam model analisis 

berganda untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris, 

profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik, dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 

Responsibility). 

 

4.1 Data Penelitian 

Dalam pembahasan tentang analisis faktor–faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menguji pengaruh 

ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik, dan 

ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

terlebih dahulu kita harus memperhatikan data emiten. Data para emiten perlu di 

analisa dan diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

sebelum melakukan pembahasan hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen.  
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Berikut hasil dari analisa dan seleksi sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan: 

Tabel 4.1 Seleksi Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi: 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

 

 

 

43 

Populasi yang tidak memenuhi kriteria: 

1. Perusahaan perbankan yang tidak menerbitkan 

laporan tahunan lengkap selama tahun 2013, 2014, 

dan 2015 

2. Perusahaan perbankan yang tidak memiliki data 

yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian 

 

(6) 

 

 

(4) 

 

Jumlah populasi yang tidak memenuhi kriteria  (10) 

Sampel yang dapat dianalisis  33 

Total Sampel ( 33 perusahaan × 3 periode)  99 

 

Adapun perusahaan perbankan yang termasuk dalam sampel peneitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Daftar Perusahaan Perbankan berdasarkan kriteria 

No Kode Bank Nama Bank 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

2 BABP Bank ICB Bumi Putra Tbk 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 
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Sumber: www.idx.co.id 

 

4.1.1 Data Pengungkapan CSR 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

11 BCIC Bank Mutiara Tbk 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

13 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 

14 BINA Bank Ina Perdana Tbk 

15 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 

16 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk) 

17 BKSW Bank Kesawan Tbk 

18 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

19 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

20 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 

21 BNLI Bank Permata Tbk 

22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

23 BSWD Bank Swadesi Tbk 

24 BVIC Bank Victoria International Tbk 

25 INPC Bank Artha Graha International Tbk 

26 MAYA Bank Mayapada International Tbk 

27 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 

28 MEGA Bank Mega Tbk 

29 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 

30 NISP Bank NISP OCBC Tbk 

31 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 

32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

33 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 
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Pengungkapan CSR masing–masing perusahaan serta pengukuran indeks 

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan 2013, 2014 dan 2015 pada 

perusahaan–perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditampilkan 

pada lampiran 3 tabel 3.1. Dalam pengukuran indeks pengungkapan CSR 

digunakan metode dikotomi, dimana jika suatu item diungkapkan diberi nilai satu 

dan jika tidak diungkapkan diberi nilai nol. Skor yang diperoleh tiap perusahaan 

selanjutnya akan dijumlahkan untuk memperoleh skor total, dan kemudian akan 

dibagi dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan.  

 

4.1.2 Data Karakteristik Perusahaan yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Data karakteristik perusahaan yang diproksikan dalam ukuran dewan 

komisaris (DK), Profitabilitas (Profit), Struktur Kepemilikan Saham Publik 

(SKSP). Ukuran Perusahaan (Size) perusahaan sampel pada tahun 2013, 2014, dan 

2015 ditampilkan pada lampiran 4 tabel 4.1. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif ini memberikan gambaran tentang nilai maksimum, 

nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standard deviation (simpangan 

baku) data yang digunakan dalam penelitian ini. Data statistik deskriptif disajikan 

dalam tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Statistik Deskriptif 

Model N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DK 99 3 9 4.52 1.606 

Profit 99 -7.58 12.94 1.7369 2.21674 

SKSP 99 .003 60.13 24.3964 17.31755 

Size 99 142 92574 10634.55 18472.786 

Indeks 99 .13 .99 .5545 .25317 

Valid n (listwise) 99     

      

Sumber: Data sekunder diolah (SPSS 16), 2016 

DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa: 

1) Jumlah anggota dewan komisaris yang paling rendah sebesar 3 orang 

dimiliki oleh hampir semua bank, sedangkan yang paling tinggi sebanyak 

9 orang dimiliki oleh Bank Danamon Indonesia pada tahun 2015. 

2) Profitabilitas yang paling rendah sebesar -7.58 dimiliki oleh Bank Mutiara 

pada tahun 2013, sedangkan yang paling tinggi sebesar 12.94 dimiliki oleh 

Bank Mitraniaga pada tahun 2015. 

3) Rasio kepemilikan saham publik yang paling rendah sebesar 0.003 

dimiliki oleh Bank Mutiara pada tahun 2013 dan 2015, sedangkan yang 

paling tinggi sebesar 60.13 dimiliki oleh Bank Tabungan Negara pada 

tahun 2014. 
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4) Jumlah karyawan yang paling rendah sebesar 142 orang dimiliki oleh 

Bank Saudara pada tahun 2013, sedangkan yang paling tinggi sebesar 

92574 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2015 

5) Indeks pengungkapan CSR yang paling rendah sebesar 0.13 dimiliki oleh 

Bank Mayapada Internasional pada tahun 2013, sedangkan yang paling 

tinggi sebesar 0.99 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2014 

dan 2015. 

 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan Normal Probability 

Plot of Standardized Residual, dengan membandingkan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal 

dan ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

normal maka garis menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya (Ghozali, 2013). Hasil pengujian ini dapat dapat dilihat bahwa titik-

titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati 

normal atau memenuhi asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan 

grafik histogram dan normal probability plot yang ditunjukkan dalam gambar 

berikut: 
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Gambar 4.1  

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar 

garis diagonal dan penyebarannya pun mengikuti arah garis diagonal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa penyebaran data mendekati normal atau 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel independen. 

Multikolinearitas dapat dilihat dengan VIF (variance inflation factor) bila nilai 

VIF 1 dan nilai tolerance mendekati 1, maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas.  
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder diolah, (SPSS 16), 2016 

DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas 

dari gejala multikolinearitas, karena apabila dilihat dari tabel 4.4 diatas semua 

variabel independen memiliki niai VIF sekitar 1 atau VIF < 10. Selain itu nilai 

tolerance untuk setiap variabel independen juga lebih besar dari 0,1 atau tolerance 

> 0,1. 

 

c.   Uji Heteroskedastiisitas 

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu observasi ke observasi lain. 

Uji ini dilakukan dengan mengamati pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana 

bila ada titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y serta tidak 

membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Grafik scatterplot dapat 

dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut: 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .220 .077  2.869 .005   

DK .045 .014 .288 3.220 .002 .879 1.138 

Profit .006 .010 .051 .584 .561 .918 1.089 

SKSP .003 .001 .205 2.196 .031 .807 1.240 

Size .000004 .000 .320 3.206 .002 .707 1.415 

a. Dependent Variabel: Indeks      
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Gambar 4.2 

Dengan melihat gambar 4.2 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah sumbu 0 pada sumbu Y, serta tidak ada pola yang jelas, maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi menggunakan uji durbin-watson dapat dianalisis 

dengan melihat tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .582
a
 .339 .311 .21018 1.921 

Sumber: Data sekunder diolah (SPSS,16), 2016   

DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 
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Dari hasil output diatas didapat nilai DW yang dihasilkan dari model 

regresi adalah 1.921. Sedangkan dari tabel DW dengan nilai signifikansi 0.05 dan 

jumlah data (n) = 99, k = 4 diperoleh nilai dl sebesar 1.5897 dan nilai du sebesar 

1.7575. 

Tabel 4.6 Kesimpulan dari Uji Autokorelasi 

d dl du 4-du Kriteria Kesimpulan 

1.921 1.5897 1.7575 2.2425 du < d < 4-du 

1.7575 < 1.921 < 2.2425 

Bebas 

Autokorelasi 

      

 

4.4 Analisis Regresi Berganda 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan 

demikian persamaan regresi yang digunakan adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

+ b4 X4+ e. Dari analisis regresi dengan menggunakan program SPSS diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi 

Antara Ukuran Dewan Komisaris, Struktur Kepemilikan Saham Publik, 

dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR 

Sumber: Data sekunder diolah (SPSS 16), 2016 

DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .220 .077  2.869 .005 

DK .045 .014 .288 3.220 .002 

Profit .006 .010 .051 .584 .561 

SKSP .003 .001 .205 2.196 .031 

Size .000004 .000 .320 3.206 .002 

a. Dependent Variabel: Indeks      
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas, persamaan regresi yang dapat disusun adalah:  

 

Y = 0.220 + 0.045X1 + 0.006X2 + 0.003X3 + 0.000004X4+ e 

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Konstanta (a) sebesar 0.220 menyatakan bahwa X1, X2, X3, dan X4 adalah 0, 

maka indeks pengungkapan CSR aadalah 0.220. 

b) Koefisien regresi untuk ukuran dewan komisaris (b1) sebesar 0.045 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 orang anggota dewan komisaris 

akan menambah indeks pengungkapan CSR sebesar 0.045, dalam hal ini 

faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

c) Koefisien regresi untuk profitabilitas (b2) sebesar 0.006 menyatakan 

bahwa setiap penambahan 1,00 × pada ROA akan menambah indeks 

pengungkapan CSR sebesar 0.006, dalam hal ini faktor lain yang 

mempengaruhi dianggap konstan. 

d) Koefisien regresi untuk struktur kepemilikan saham publik (b3) sebesar 

0.003 menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan saham publik 

akan menambah indeks pengungkapan CSR sebesar 0.003, dalam hal ini 

faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 

e) Koefisien regresi untuk ukuran perusahaan (b4) sebesar 0.000004 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 tenaga kerja pada perusahaan 

perbankan akan menambah indeks pengungkapan CSR sebesar 0.000004, 

dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi dianggap konstan. 
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4.5 Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana diantara empat 

variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Uji t dilakukan dengan menggunakan significance level 

0,05 (α=5%). Nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial 

Sumber: Data sekunder diolah (SPSS 16), 2016 

DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 

 

Pengujian menunjukkan hasil sebagai berikut: 

a) Variabel ukuran dewan komisaris (X1) memiliki nilai signifikansi 0.002 

(0.2%) yang berarti berada dibawah taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan. 

b) Variabel profitabilitas (X2) memiliki nilai signifikansi 0.561 (56.1%) yang 

berarti berada diatas taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Hal ini menunjukkan 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1

   

(Constant) .220 .077  2.869 .005 

DK .045 .014 .288 3.220 .002 

Profit .006 .010 .051 .584 .561 

SKSP .003 .001 .205 2.196 .031 

Size .000004 .000 .320 3.206 .002 

a. Dependent Variabel: Indeks      
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bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan perbankan. 

c) Variabel struktur kepemilikan saham publik (X3) memiliki nilai signifikansi 

0.031 (3.1%) yang berarti berada dibawah taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Hal 

ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan saham publik berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

perbankan. 

d) Variabel ukuran perusahaan (X4) memiliki nilai signifikansi 0.002 (0.2%) 

yang berarti berada dibawah taraf signifikansi 0.05 atau 5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan. 

 

4.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai 

signifikansi (sig), dimana jika nilai sig dibawah 0,05 maka variabel independen 

dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Nilai signifikansi dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan (Anova) 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.129 4 .532 12.050 .000
a
 

Residual 4.152 94 .044   

Total 6.281 98    

a. Predictors: (Constant), Size, Profit, DK, SKSP   

b. Dependent Variabel: Indeks     

Sumber: Data sekunder diolah (SPSS 16), 2016 
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DK = Dewan Komisaris, Profit = Profitabilitas, SKSP = Struktur Kepemilikan 

Saham Publik, Size = Ukuran Perusahaan, Indeks = Indeks CSR 

 

Dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai signifikansi 0.000 yang berarti 

berada dibawah taraf signifikansi 0.05 (0.000<0.05). Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dipengaruhi secara simultan atau bersama-sama 

oleh ukuran dewan komisaris, profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik 

dan ukuran perusahaan.  

 

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan analisis data yang bersumber dari Annual Report perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013, 2014 dan 2015, 

selanjutnya penulis melakukan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang diajukan. 

Gambaran tentang praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dilaksanakan oleh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia dijelaskan dari 

hasil descriptive statistics, bahwa rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan perbankan sebesar 0.5545 atau 55,45 % dari total pengungkapan.  

Sedangkan pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran dewan komisaris,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

profitabilitas, struktur kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan) terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perbankan, yaitu dalam 

pengujian secara parsial ditemukan bahwa tiga variabel independen, yaitu ukuran 

dewan komisaris, struktur kepemilikan saham publik dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 
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sosial perusahaan perbankan. Sedangkan satu variabel independen, yaitu 

profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan perbankan. Pembahasan terhadap masing-masing variabel 

dalam pengujian secara parsial akan dibahas sebagai berikut: 

 

a. Ukuran Dewan Komisaris 

Dalam penelitian ini ukuran dewan komisaris dinyatakan dengan jumlah 

anggota dewan komisaris. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0.002. Hal ini berarti 

sedikit banyaknya jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris yang besar dalam suatu perusahaan akan 

meningkatkan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam mengelola perusahan, 

termasuk dalam praktik dan pengungkapan CSR sesuai dengan teori stakeholder 

karena dewan komisaris sebagai wakil dari shareholder dan stakeholder 

perusahaan. Semakin banyak komisaris maka semakin mudah dalam pengontrolan 

kinerja manajer serta terciptanya efektivitas di perusahaan dalam pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sehingga semakin banyak dewan komisaris 

maka kualitas dan kuantitas pengungkapan CSR akan semakin baik. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastini 

(2007), Chariri (2011) dan Nur (2012) yang menyatakan bahwa semakin besar 
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jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan 

CEO dan memonitoring yang dilakukan akan semakin efektif. Dikaitkan dengan 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka tekanan terhadap 

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan tanggung jawab 

sosial perusahaan tersebut. 

 

b. Profitabilitas 

Dalam penelitian ini, profitabilitas yang dinyatakan dalam ROA tidak 

terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0.561. Dengan kata lain 

bahwa tidak terdapat pengaruh dari profitabilitas terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan perbankan. Hal ini kemungkinan disebabkan 

perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi belum tentu lebih banyak 

melakukan aktivitas sosial karena perusahaan lebih fokus pada pencapaian laba. 

Pendapat ini didukung oleh argumentasi Nur (2012) bahwa ketika perusahaan 

memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu 

melaporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi tentang suksesnya 

keuangan perusahaan, karena untuk melaporkan aktivitas CSR berarti perusahaan 

harus mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak sedikit. Biaya ini pada akhirnya 

akan menjadi beban yang mengurangi pendapatan sehingga dapat berpengaruh 

terhadap profit perusahaan. Selain itu, hal ini juga kemungkinan karena di 

Indonesia pengungkapan CSR belum diwajibkan. Sehingga perusahaan dengan 
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profitabilitas yang tinggi kurang memperhatikan pengungkapan CSR perusahaan 

tersebut. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Marpaung (2009) dan Sembiring (2005) yang menemukan bahwa 

profitabilitas mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan. Dan tidak sesuai 

dengan pendapat Suhaenah (2011) dan Jurica & Lady (2012) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang artinya   profitabilitas   perusahaan   yang tinggi   akan   memberikan 

kontribusi terhadap pengungkapkan informasi CSR perusahaan yang lebih baik. 

 

c. Struktur Kepemilikan Saham Publik 

Dalam penelitian ini struktur kepemilikan saham publik dinyatakan 

dengan tinggi rendahnya kepemilikan saham publik, terdapat pengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi 0.031.  Hal ini berarti bahwa tinggi rendahnya kepemilikan saham 

publik berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

Informasi keuangan yang disampaikan manajemen, oleh para investor 

digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen dan kondisi perusahaan di 

masa yang akan datang guna mengurangi risiko investasi. Agar publik mau 

melakukan investasi pada perusahaan dan percaya terhadap rendahnya risiko 

investasi, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan dan eksistensi 
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perusahaan terhadap publik. Salah satu caranya adalah mengungkapkan mengenai 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Semakin besar komposisi saham 

perusahaan yang dimiliki publik, maka dapat memicu melakukan pengungkapan 

secara luas termasuk pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Hasibuan (2001) yang menyatakan 

bahwa rasio kepemilikan saham publik yang tinggi diprediksikan perusahaan akan 

melakukan tingkat pengungkapan sosial yang lebih, hal ini dikaitkan dengan 

tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung 

jawabnya terhadap masyarakat. Serta sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hadi dan Sabeni (2002), Puspitasari (2009) menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR 

tahunan oleh perusahaan. Hal tersebut dikaitkan dengan tekanan dari pemegang 

saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawab sosialnya terhadap 

masyarakat. 

 

d. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan dinyatakan dengan jumlah tenaga 

kerja. Hasil pengujian menunjukkan pengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan perbankan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

0.002. Banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini disebabkan perusahaan besar merupakan emiten yang banyak 

disorot serta tidak akan lepas dari tekanan dan perusahaan yang lebih besar 
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dengan aktivitas operasi serta pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat 

mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial 

yang dibuat perusahaan, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan akan semakin luas. Dari sisi tenaga kerja, dengan semakin banyaknya 

jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan, maka tekanan pada pihak 

manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja akan semakin besar. 

Program berkaitan dengan tenaga kerja yang merupakan bagian dari tanggung 

jawab sosial perusahaan, akan semakin banyak dilakukan oleh perusahaan. 

Karena dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 

maka akan meningkatkan image perusahaan dan menurunkan biaya politis.  

Hasil penelitian ini berhasil mendukung pendapat Anggraini & Retno 

(2006), Sulastini (2007), Sitepu & Siregar (2009), Fahrizqi (2010) dan Nur (2012) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin akan memiliki 

pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan 

dalam laporan tahunan, yang merupakan media untuk menyebarkan informasi 

tentang tanggung jawab sosial keuangan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 


