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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan pada objek penelitian yang dilakukan  maka diperoleh dari 

populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta 

pelaporan corporate social responsibility  dari tahun 2013 sampai dengan 2016,  

dari populasi tersebut didapatkan  sampel sebanyak 114 perusahaan dengan 

pertimbangan telah memenuhi kriteria pengambilan sampel berdasarkan teknik 

purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel tersebut telah disebutkan dan 

dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 Proses Pemilihan Sampel Penelitian 

No. Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang tergolong kedalam 

sektor manufaktur yang sudah go 

public atau terdaftar di BEI selama 

periode 2013-2016 

150 

2 Perusahaan yang tidak menyediakan 

laporan keuangan yang lengkap selama 

periode 2013-2016 

(15) 

3 Perusahaan yang tidak menyediakan 

data-data variabel secara lengkap 

(19) 

4 Perusahaan yang mengalami delisting  

dari BEI selama periode 2013-2016 

(2) 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 114 

Data yang digunakan sebagai sampel tahun 2013-

2016 (114 x 4) 

456 

Sumber : Data diolah 
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4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif   bertujuan untuk menjelaskan nilai minimum, 

nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), median, serta standar deviasi untuk 

masing- masing variabel penelitian yang digunakan dalam rentang waktu periode 

2013-2016. Hasil dari analisis deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2   

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

  

 N Minimum Maximum Median Mean Std. Deviation 

CSR 456 ,00000 ,58974 ,1923077 ,2032445 ,10829501 

SIZE 456 24,41416 33,19881 28,23964 28,43436 1,636740 

ROA 456 -,34573 ,65720 ,0317555 ,0492975 ,09834777 

DER 456 -31,0367 162,1920 ,8445386 1,5056557 8,523995 

UDK 456 2,00000 13,00000 4,0000000 4,3552632 1,847152 

INDST 456 ,00000 1,00000 ,0000000 ,4561404 ,49861965 

KM 456 ,00000 89,44444 ,0000000 3,5616159 10,73072 

CR 456 ,10645 464,9844 1,6215176 3,9416332 24,59647 

UP 456 16,00000 103,0000 38,00000 40,21930 16,06840 

Valid N (listwise) 456      

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui informasi mengenai nilai minimum 

dan nilai maksimum, rata-rata (mean), median, dan standar deviasi secara rinci 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian terhadap variabel corporate social responsibility 

menghasilkan nilai minimum pada indeks corporate social responsibility adalah 

sebesar 0,00000, sedangkan nilai maksimum pada indeks corporate social 

responsibility adalah sebesar 0,58974. Nilai rata-rata corporate social 
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responsibillity sebesar 0,2032445 dari rata-rata total pembagian jumlah 

keseluruhan item corporate social responsibility yang terdapat pada perusahaan 

dengan jumlah item maksimal corporate social responsibility. Nilai median pada 

indeks corporate social responsibility sebesar 0,1923077. Nilai standar deviasi 

adalah sebesar 0,10829501, hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran 

data variabel corporate social responsibility.   

2. Ukuran Perusahaan 

Hasil penelitian terhadap variabel ukuran perusahaan menghasilkan nilai 

minimum pada ukuran perusahaan adalah sebesar 24,41416, sedangkan nilai 

maksimum pada ukuran perusahaan adalah sebesar 33,19881. Nilai rata-rata 

ukuran perusahaan sebesar 28,43436 dari rata-rata total pembagian jumlah 

keseluruhan ukuran perusahaan yang terdapat pada perusahaan dengan jumlah 

maksimal ukuran perusahaan. Nilai median pada indeks ukuran perusahaan 

sebesar 28,23964. Nilai standar deviasi adalah sebesar 1,636740, hal tersebut 

menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel ukuran perusahaan. 

3. Profitabilitas 

Hasil penelitian terhadap variabel profitabilitas menghasilkan nilai 

minimum pada profitabilitas adalah sebesar -0,34573, sedangkan nilai maksimum 

pada profitabilitas adalah sebesar 0,65720. Nilai rata-rata profitabilitas sebesar 

0,0492975 dari rata-rata total pembagian jumlah keseluruhan profitabilitas yang 

terdapat pada perusahaan dengan jumlah maksimal profitabilitas. Nilai median 

pada profitabilitas sebesar 0,0317555. Nilai standar deviasi adalah sebesar 

0,09834777, hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel 
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profitabilitas. 

4. Leverage 

Hasil penelitian terhadap variabel leverage menghasilkan nilai minimum 

pada leverage adalah sebesar -31,0367, sedangkan nilai maksimum pada leverage 

adalah sebesar 162,1920. Nilai rata-rata leverage sebesar 1,5056557 dari rata-rata 

total pembagian jumlah keseluruhan leverage yang terdapat pada perusahaan 

dengan jumlah maksimal leverage. Nilai median pada leverage sebesar 

0,8445386. Nilai standar deviasi adalah sebesar 8,523995, hal tersebut 

menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel leverage. 

5. Ukuran Dewan Komisaris 

Hasil penelitian terhadap variabel ukuran dewan komisaris menghasilkan 

nilai minimum pada ukuran dewan komisaris adalah sebesar 2,00000, sedangkan 

nilai maksimum pada ukuran dewan komisaris adalah sebesar 13,00000. Nilai 

rata-rata ukuran dewan komisaris sebesar 4,3552632 dari rata-rata total 

pembagian jumlah keseluruhan ukuran dewan komisaris yang terdapat pada 

perusahaan dengan jumlah maksimal ukuran dewan komisaris. Nilai median pada 

ukuran dewan komisaris sebesar 4,0000000. Nilai standar deviasi adalah sebesar 

1,847152, hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel 

ukuran dewan komisaris. 

6. Tipe Industri 

Hasil penelitian terhadap variabel tipe industri menghasilkan nilai 

minimum pada tipe industri adalah sebesar 0,00000, sedangkan nilai maksimum 

pada tipe industri adalah sebesar 1,00000. Nilai rata-rata tipe industri sebesar 



 

51 
 

0,4561404 dari rata-rata total pembagian jumlah keseluruhan tipe industri yang 

terdapat pada perusahaan dengan jumlah maksimal tipe industri. Nilai median 

pada tipe industri sebesar 0,0000000. Nilai standar deviasi adalah sebesar 

0,49861965, hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel 

tipe industri. 

7. Kepemilikan Manajemen 

Hasil penelitian terhadap variabel kepemilikan manajemen menghasilkan 

nilai minimum pada kepemilikan manajemen adalah sebesar 0,00000, sedangkan 

nilai maksimum pada kepemilikan manajemen adalah sebesar 89,44444. Nilai 

rata-rata kepemilikan manajemen sebesar 3,5616159 dari rata-rata total 

pembagian jumlah keseluruhan kepemilikan manajemen yang terdapat pada 

perusahaan dengan jumlah maksimal kepemilikan manajemen. Nilai median pada 

kepemilikan manajemen sebesar 0,0000000. Nilai standar deviasi adalah sebesar 

10,73072, hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel 

kepemilikan manajemen. 

8. Likuiditas 

Hasil penelitian terhadap variabel likuiditas menghasilkan nilai minimum  

sebesar 0,10645 dan nilai maksimum  sebesar 464,9844. Nilai rata-rata likuiditas 

sebesar 3,9416332 dari rata-rata total pembagian jumlah keseluruhan likuiditas 

yang terdapat pada perusahaan dengan jumlah maksimal likuiditas. Nilai median 

pada likuiditas sebesar 1,6215176. Nilai standar deviasi adalah sebesar 24,59647, 

hal tersebut menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel likuiditas. 
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9. Umur Perusahaan 

Hasil penelitian terhadap variabel umur perusahaan menghasilkan nilai 

minimum sebesar 16,00000 dan  nilai maksimum  sebesar 103,0000. Nilai rata-

rata umur perusahaan sebesar 40,21930 dari rata-rata total pembagian jumlah 

keseluruhan umur perusahaan yang terdapat pada perusahaan dengan jumlah 

maksimal umur perusahaan. Nilai median pada umur perusahaan sebesar 

38,00000. Nilai standar deviasi adalah sebesar 16,06840, hal tersebut 

menunjukkan tingkat ukuran penyebaran data variabel umur perusahaan. 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel penganggu atau residual terdistribusi normal atau tidak. Pengujian 

normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji one-sample kolmogorov 

smirnov-z dengan nilai probabilitas (p) > 0,05 jika data tedistribusi normal dan 

nilai probabilitas < 0,05 jika tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas 

dengan menggunakan uji one-sample kolmogorov smirnov-z dapat dilihat pada 

tabel 4.3 dibawah ini:   
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas 

 

 Unstandardized 

Residual 

N 456 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,09477988 

Most Extreme Differences 

Absolute ,054 

Positive ,054 

Negative -,031 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,147 

Sumber : Data Diolah 2019 

Hasil uji one-sample kolmogorov smirnov-z diatas menghasilkan nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,147. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data 

residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal karena nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) diatas 0,05. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

bebas dari gejala hubungan yang kuat antar sesama variabel independen. 

Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor 

(VIF).  Jika nilai VIF < 10 dan  Tolerance > 0,1 maka dikatakan bebas 

multikolinieritas yang menunjukkan  bahwa  suatu  model regresi dikatakan baik. 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinieritas 
 

 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

SIZE ,592 1,690 

ROA ,860 1,163 

DER ,987 1,013 

UDK ,605 1,652 

INDST ,887 1,127 

KM ,939 1,065 

 CR ,983 1,107 

 UP ,828 1,208 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

Dari hasil analisis uji multikolinearitas diatas dihasilkan nilai tolerance 

diatas > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi. 

4.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada 

problem autokorelasi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini terjadi karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya yang umum terjadi pada data 

time series. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji durbin 

watson (DW test). Suatu model regresi dinyatakan bebas autokorelasi jika nilai 

Durbin Watson hasil uji terletak diantara nilai batas atas (DU) sampai dengan 4-
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DU. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb

.484a .234 .220 .09562 1.861

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors:  (Constant), UP, CR, DER, UDK, KM, INDST, ROA, SIZEa. 

Dependent Variable: CSRb. 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

Dari hasil analisis uji autokorelasi diatas dihasilkan nilai DW sebesar 

1,861. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, 

jumlah sampel 456 (n) dan jumlah variabel independen 8 (k=8). Nilai DW 1.861 

lebih besar dari DU 1,85 dan kurang dari 4 – 1,85 (4-DU) maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi. 

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas dengan adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Apabila terdapat 

titik-titik yang  membentuk pola teratur seperti bergelombang, melebar kemudian 

menyempit maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Namun 

apabila tidak ada pola serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Dependent Variable: CSR

 

Dari hasil analisis uji heteroskedastisitas diatas, pada grafik scatterplot 

terlihat titik-titik plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Titik-titik 

plot pada grafik terletak diatas dan dibawah angka 0 sumbu Y. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda merupakan persamaan regresi yang diperoleh 

dalam suatu perhitungan tidak selalu baik untuk melakukan analisis terhadap 

hubungan antara variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dengan semua 

variabel yang mempengaruhi (variabel independen) agar diperoleh hasil regresi 

yang tepat. Hasil analisis regresi berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.6 dibawah ini: 
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Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -,348 ,093  -3,739 ,0002 

SIZE ,018 ,004 ,279 5,191 ,000 

ROA ,239 ,049 ,217 4,872 ,000 

DER -,0003 ,001 -,025 -,610 ,542 

UDK ,013 ,003 ,215 4,039 ,000 

INDST -,022 ,010 -,102 -2,328 ,020 

KM ,001 ,0004 ,138 3,231 ,001 

 CR -,00005 ,0001 -,012 -,278 ,781 

 UP -,001 ,0003 -,130 -2,857 ,004 

Sumber : Data Diolah 2019 

Model dalam penelitian ini menggunakan: 

CSR = -0,348 + 0,018 SIZE + 0,239 ROA – 0,0003 DER + 0,013 UDK – 0,022 

INDST + 0,001 KM – 0,00005 CR – 0,001 UP 

 

Hasil persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Nilai konstanta sebesar -0,348 yang berarti apabila seluruh variabel 

independen 0, maka besarnya CSR adalah -0,348 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

2. Nilai koefisien regresi variabel size adalah sebesar 0,018. Hasil ini dapat 

diartikan bahwa apabila size meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR 

akan meningkat sebesar 0,018 dengan asumsi semua variabel independen lain 

konstan. 
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3. Nilai koefisien regresi variabel profitabilitas yang dalam penelitian ini 

menggunakan ROA adalah sebesar 0,239. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila 

ROA meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR akan meningkat sebesar 

0,239 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

4. Nilai koefisien regresi variabel leverage yang dalam penelitian ini 

menggunakan DER adalah sebesar – 0,0003. Hasil ini dapat diartikan bahwa 

apabila leverage meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR akan turun 

sebesar – 0,0003 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

5. Nilai koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris adalah sebesar 

0,013. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila ukuran dewan komisaris meningkat 

satu satuan, maka pengungkapan CSR akan meningkat sebesar 0,013 dengan 

asumsi semua variabel independen lain konstan. 

6. Nilai koefisien regresi variabel tipe industri adalah sebesar – 0,022. Hasil 

ini dapat diartikan bahwa apabila tipe industri meningkat satu satuan, maka 

pengungkapan CSR akan turun sebesar – 0,022 dengan asumsi semua variabel 

independen lain konstan. 

7. Nilai koefisien regresi variabel kepemilikan manajemen adalah sebesar 

0,001. Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila kepemilikan manajemen meningkat 

satu satuan, maka pengungkapan CSR akan meningkat sebesar 0,001 dengan 

asumsi semua variabel independen lain konstan. 

8. Nilai koefisien regresi variabel likuiditas yang dalam penelitian ini 

menggunakan CR adalah sebesar – 0,00005. Hasil ini dapat diartikan bahwa 

apabila likuiditas meningkat satu satuan, maka pengungkapan CSR akan turun 



 

59 
 

sebesar – 0,00005 dengan asumsi semua variabel independen lain konstan. 

9. Nilai koefisien regresi variabel umur perusahaan adalah sebesar – 0,001. 

Hasil ini dapat diartikan bahwa apabila umur perusahaan meningkat satu satuan, 

maka pengungkapan CSR akan turun sebesar – 0,001 dengan asumsi semua 

variabel independen lain konstan. 

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi (adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan besaran koefisien dari 0 sampai dengan 1. Apabila koefisien 

determinasi  semakin mendekati 0 maka suatu persamaan regresi menunjukkan 

semakin kecil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Namun, 

apabila koefisien determinasi semakin mendekati 1 maka semakin besar pengaruh 

variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Hasil analisis koefisien 

determinasi dijelaskan dalam tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi 
 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 ,484
a
 ,234 ,220 ,09562 

 Sumber : Data Diolah, 2019 

Dari hasil uji koefisien determinasi diatas dihasilkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0,220. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

independen dapat menjelaskan model penelitian atau variabel dependen adalah 

sebesar 22% sedangkan sisanya 78% dipengaruhi faktor lain. 
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4.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik t yang 

apabila nilai signifikansi t < 0.05, maka hipotesis diterima, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel 

dependen. Namun apabila nilai signifikansi t > 0.05, maka hipotesis ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 

4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis 

 

Model Koefisien Regresi Sig. Kesimpulan 

(Constant) -0,348 0,000   

SIZE 0,018 0,000 H1 Gagal Ditolak 

ROA 0,239 0,000 H2 Gagal Ditolak 

DER -0,0003 0,542 H3 Ditolak 

UDK 0,013 0,000 H4 Gagal Ditolak 

INDST -0,022 0,020 H5 Gagal Ditolak 

KM 0,001 0,001 H6 Gagal Ditolak 

CR -0,00005 0,781 H7 Ditolak 

UP -0,001 0,004 H8 Gagal Ditolak 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

ukuran perusahaan (size). Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR). Nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan sebesar 0,000. Pada tingkat 
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signifikansi α = 5%, nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR). Hal ini menunjukkan hipotesis pertama penelitian gagal ditolak. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

profitabilitas. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Nilai 

signifikansi variabel profitabilitas sebesar 0,000. Pada tingkat signifikansi α = 5%, 

nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini 

menunjukkan hipotesis kedua penelitian gagal ditolak. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

leverage. Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Nilai signifikansi variabel 

leverage sebesar 0,542. Pada tingkat signifikansi α = 5%, nilai signifikansi  

sebesar 0,542 > 0,05 menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini menunjukkan 

hipotesis ketiga penelitian ditolak. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

ukuran dewan komisaris. Hipotesis keempat penelitian ini menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 
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sosial (CSR). Nilai signifikansi variabel ukuran dewan komisaris  sebesar 0,000. 

Pada tingkat signifikansi α = 5%, nilai signifikansi  sebesar 0,000 < 0,05 

menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini menunjukkan hipotesis 

keempat penelitian gagal ditolak. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

tipe industri. Hipotesis kelima penelitian ini menyatakan bahwa tipe industri 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Nilai 

signifikansi variabel tipe industri  sebesar 0,020. Pada tingkat signifikansi α = 5%, 

nilai signifikansi  sebesar 0,020 < 0,05 menunjukkan bahwa tipe industri 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini 

menunjukkan hipotesis kelima penelitian gagal ditolak. 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi dari variabel 

kepemilikan manajemen. Hipotesis keenam peneltian ini menyatakan bahwa 

variabel kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR). Nilai signifikansi variabel kepemilikan manajemen sebesar 

0,001. Pada tingkat signifikansi α = 5%,  nilai signifikansi sebesar 0,001<0,05  

menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini menunjukkan  hipotesis 

keenam penelitian gagal ditolak. 
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7. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi variabel 

likuiditas. Hipotesis ketujuh penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas 

berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial (CSR). Nilai signifikansi variabel 

likuiditas sebesar 0,781. Pada tingkat signifikansi α = 5%, nilai signifikansi  

sebesar 0,781 > 0,05 menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal ini menunjukkan hipotesis 

ketujuh penelitian ditolak. 

8. Pengujian Hipotesis Kedelapan 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian signifikansi  dari variabel 

umur perusahaan. Hipotesis kedelapan penelitian ini menyatakan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). 

Nilai signifikansi variabel ukuran dewan komisaris  sebesar 0,004. Pada tingkat 

signifikasi α = 5%, nilai signifikansi 0,004 < 0,05 menunjukkan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan gagal ditolak. 

4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Corporate Social 

Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Perusahaan berskala besar 

lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang 

mempunyai skala kecil.  
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Perusahaan besar cenderung mendapat tekanan dalam melakukan 

pengungkapan yang lebih besar karena sumber daya dan dana yang tersedia 

membuat perusahaan perlu menyediakan informasi untuk pengungkapan 

tanggung jawab sosial dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini dikaitkan 

dengan teori legitimasi yang menyatakan bahwa perusahaan besar akan 

menyebabkan dampak sosial yang besar karena aktivitas perusahaan besar lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. 

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi juga tuntutan 

terhadap keterbukaan sebuah informasi dibanding perusahaan yang lebih kecil. 

Sehingga perusahaan melakukan pengungkapan informasi lebih banyak sebagai 

isyarat bahwa perusahaan telah menetapkan prinsip-prinsip manajemen dengan 

baik. Hal ini juga yang membuat perusahaan dengan skala besar mendapat 

sorotan paling banyak daripada perusahaan berskala kecil.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sembiring (2005), Yusuf 

(2011), Sari (2012) serta Dewi dan Priyadi (2013) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

4.6.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Profitabilitas yang 

dihasilkan perusahaan menjadi penilaian kinerja keuangan, apakah perusahaan 

mengalami kemajuan atau kemunduran. Hal ini dapat dilihat ketika perusahaan 

mampu menghasilkan laba yang tinggi, perusahaan memiliki lebih banyak dana 

termasuk untuk melakukan pengungkapan CSR. 
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Ketika profitabilitas mengalami peningkatan maka manajemen akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi sosial yang dilakukan. Sehingga pengungkapan 

yang dilakukan tersebut dapat menghilangkan anggapan mengenai perusahaan 

yang tidak memperhatikan kesenjangan sosial di masyarakat menjadi image yang 

positif di mata masyarakat sekaligus pemegang saham. 

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas 

serta fleksibel dalam melakukan pengungkapan informasi CSR untuk memperoleh 

legitimasi dan penilaian positif dari stakeholder. Profitabilitas yang dihasilkan 

perusahaan menjadi penilaian kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami 

kemajuan atau kemunduran.    

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Sari (2012) serta 

Samsiyah dan Kurnia (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 

4.6.3 Pengaruh Leverage terhadap Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Hal tersebut karena untuk 

melakukan pengungkapan CSR tidak tergantung pada tingkat leverage namun 

kepekaan perusahaan dalam kepedulian terhadap kegiatan sosial dan tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar.  

Semakin tinggi atau rendahnya leverage perusahaan tidak mempengaruhi 

luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini dapat dilihat ketika jumlah 

hutang yang perusahaan miliki besar, tetapi perusahaan memiliki image yang baik 

di masyarakat maka perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan CSR 



 

66 
 

sebagai bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab perusahaan untuk 

mempertahankan image tersebut.  

Namun dapat juga semakin tinggi leverage kemungkinan besar perusahaan 

akan mengalami pelanggaran terhadap kontrak utang yang biasanya berisi tentang 

ketentuan bahwa perusahaan harus menjaga tingkat leverage tertentu, interest 

coverage, modal kerja dan ekuitas pemegang saham. Pelanggaran kontrak hutang 

tersebut dilakukan oleh manajer yang berusaha melaporkan laba sekarang lebih 

besar daripada laba yang akan datang. Sehingga yang tejadi perusahaan dengan 

rasio leverage lebih tinggi memilih untuk mengungkapkan CSR lebih sedikit agar 

dapat melaporkan laba sekarang lebih tinggi. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Yusuf (2011) yang menunjukkan 

leverage bepengaruh pada pengungkapan CSR.  

4.6.4 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Corporate Social 

Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Dewan 

komisaris menggunakan wewenang yang dapat memberikan pengaruh cukup kuat 

untuk manajemen dalam mengungkapkan CSR, sehingga perusahaan memiliki 

ukuran dewan komisaris lebih besar yang akan lebih banyak melakukan 

pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan. 

 Semakin besar jumlah dewan komisaris, perusahaan akan meningkatkan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan termasuk 

dalam pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan semakin luas. Selain itu 
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akan memudahkan untuk mengendalikan manajemen sehingga dapat mengurangi 

terjadinya tindakan menyimpang yang akan dilakukan oleh manajemen.  

Dewan komisaris merupakan pengawas bagi manajemen didalam 

perusahaan sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris didalam suatu 

perusahaan maka semakin banyak tekanan yang didapat oleh manajemen yang 

akan mengakibatkan semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Hasil ini sesuai dengan peneltian yang dilakukan Dewi dan Priyadi (2013) 

serta Subiantoro dan Mildawati (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

4.6.5 Pengaruh Tipe Industri terhadap Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipe industri berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Perusahaan high profile 

merupakan perusahaan yang memiliki perhatian lebih banyak dari masyarakat 

karena aktivitas operasinya yang memiliki potensi banyak mengubah lingkungan 

dan memiliki dampak sosial yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. 

Sehingga perusahaan high profile melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

lebih banyak daripada perusahaan low profile. 

Hubungan sistematis antara profile perusahaan dengan tanggung jawab 

sosial berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari operasi perusahaan 

terutama untuk lingkungan dan masyarakat. Sehingga membuat perusahaan 

melakukan pengungkapan informasi lebih banyak. Pengungkapan itu dilakukan 

perusahaan untuk melegitimasi kegiatan operasi perusahaan dan menurunkan 

tekanan dari para aktivis sosial serta lingkungan. 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian Sembiring (2005) yang menunjukkan 

tipe industri bepengaruh pada pengungkapan CSR. 

4.6.6 Pengaruh Kepemilikan Manajemen terhadap Corporate Social 

Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Kepemilikan 

manajerial dalam perusahaan merupakan kondisi yang menunjukkan dimana 

manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer sebagai pemegang saham 

perusahaan yang membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan  kinerja. 

Manajer memiliki kesempatan untuk terlibat pada kepemilikan saham dengan 

tujuan untuk menyertakan kepentingan dalam pemegang saham.  

 Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan,  maka  manajer 

perusahaan akan semakin banyak mengungkapkan informasi sosial untuk 

meningkatkan image. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajemen yang semakin 

besar menyebabkan semakin produktif tindakan manajer dalam  memaksimalkan 

nilai perusahaan, sehingga membuat biaya kontrak dan pengawasan menjadi 

rendah. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Dewi dan Priyadi (2013) yang 

menunjukkan kepemilikan manajemen bepengaruh pada pengungkapan CSR. 

4.6.7 Pengaruh Likuiditas terhadap Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Semakin tinggi 

kemampuan dalam membayar likuiditas maka pengungkapan CSR semakin 
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menurun. Sebaliknya ketika semakin rendah perusahaan membayar likuiditas 

maka dapat meningkatkan pengungkapan CSR.  

Apabila tingkat likuiditas diketahui rendah maka kemungkinan untuk 

perusahaan lebih mengutamakan melakukan pengungkapan CSR. Hal ini 

dikarenakan perusahaan hanya ingin meningkatkan image yang baik terutama 

pada debtholder agar debtholder tetap memberikan modal pinjaman yang 

nantinya akan digunakan untuk perusahaan dalam hal kegiatan operasinya. 

Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Salah satu alat untuk mengukur likuiditas 

yaitu current ratio (CR) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu dengan 

menggunakan aset lancar yang dimiliki. Current ratio yang rendah dianggap 

menunjukkan adanya masalah dalam likuidasi. Sebaliknya ketika current ratio 

terlalu tinggi juga membuat perusahaan tidak terlihat baik untuk publik karena 

terlalu banyak dana yang menganggur dan pada akhirnya dapat mengurangi 

kemampuan laba perusahaan. 

Kebanyakan perusahaan saat ini lebih memilih fokus pada kinerja 

keuangannya saja dan lebih memikirkan cara untuk melunasi hutangnya daripada 

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan kegiatan CSR. Hal ini 

dilakukan agar perusahaan terlihat memiliki tingkat kemampuan membayar hutang 

yang tinggi. 

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Yusuf (2011) serta Samsiyah dan 

Kurnia (2013) yang menunjukkan likuiditas bepengaruh pada pengungkapan 



 

70 
 

CSR. 

4.6.8 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Corporate Social Responsibility 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR). Umur perusahaan juga 

menjadi salah satu variabel penting perjalanan suatu perusahaan yang dapat 

mencerminkan besarnya perusahaan melalui gambaran kedewasaan suatu 

perusahaan dengan memahami apa yang diinginkan oleh stakeholder dan 

shareholdernya. 

Pengembangan dan pertumbuhan perusahaan yang dikaitkan dengan 

laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap umur perusahaan. Sehingga 

perusahaan yang telah lama berdiri diharapkan akan mengungkapkan tanggung 

jawab sosialnya semakin tinggi. 

Selain itu, semakin lama perusahaan berdiri maka perusahaan akan semakin 

memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai apa yang dibutuhkan serta 

mengerti informasi apa yang sebaiknya diungkapkan. Dalam hal ini infromasi 

tersebut dapat memberikan pengaruh positif untuk perusahaan yang juga  

menunjukkan  hubungan positif dengan pengungkapan sukarela karena perusahaan 

yang telah lama berdiri dinilai lebih mengerti pentingnya tanggung jawab sosial 

tesebut dilaksanakan serta lebih luasnya pengalaman yang dimiliki dan perusahaan 

akan lebih mengetahui kebutuhan komitmen informasi yang diperlukan kepada 

shareholder daripada perusahaan yang baru saja didirikan.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Yusuf (2011) yang menunjukkan umur 

perusahaan bepengaruh pada pengungkapan CSR. 


