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Abstaksi: Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis apakah terdapat 
pengaruh antara variabel independen dengan pengungkapan CSR, yang 
diproksikan dengan leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), dan kepemilikan manajemen. Populasi penelitian ini adalah 
semua bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2010. Metode pengambilan sampel diambil dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka diperoleh 
sampel sebanyak 22 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah analisis regresi berganda. Penggunaan metode ini terlebih 
dahulu diuji apakah model yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi 
klasik atau tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas data, uji 
multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.  

Berdasarkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 121 item 
pengungkapan  CSR menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikan t > 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan (CSR). Sedangkan hasil pengujian statistik t dengan menggunakan 
80 item pengungkapan CSR yang telah disesuaikan dengan perbankan 
konvensional menunjukkan bahwa variabel leverage, profitabilitas, ukuran dewan 
komisaris, dan ukuran perusahaan (size) memiliki nilai signifikan statistik 
t > 0,05, hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR. Variabel independen yang berpengaruh terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yaitu variabel 
kepemilikan manajemen, dengan nilai signifikan statistik t < 0,05.  

Kata Kunci: CSR, leverage, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, ukuran 
perusahaan (size), kepemilikan manajemen. 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan merupakan entitas yang 
dalam menjalankan aktivitas bisnisnya 
didukung oleh kreditor, pemegang saham , 
pemerintah, tenaga kerja, masyarakat atau 
lingkungan sekitar (Hexa, 2008). 
Perkembangan dunia usaha saat ini 
berkembang semakin pesat, oleh karena itu 
semakin banyak dan semakin sulit juga 
persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. 
Salah satu persoalan yang dihadapi 
perusahaan adalah perusahaan dituntut untuk 
memperhatikan dampak sosial dan 
lingkungan. 

Saat ini semakin banyak informasi 
yang diungkapkan secara sukarela dalam 
pelaporan keuangan yaitu informasi 
mengenai aspek sosial dan lingkungan yang 
berkaitan dengan aktivitas perusahaan 
(Ghozali dan Chariri, 2007: 399). 
Perusahaan dituntut untuk memberikan 
informasi mengenai tanggung jawab sosial 
perusahaannya kepada lingkungan dan 
masyarakat luas. Corporate Social 
Responsibility (CSR) merupakan isu global 
yang mendapat perhatian luas dari berbagai 
pihak. Dengan munculnya Global Compact, 
Global Reporting Inisiatives (GRI), dan ISO 
26000 tentang CSR menunjukkan bahwa 
CSR merupakan isu global yang harus 
diperhatikan dengan serius (Lako, 2011). 

Jika semua perusahaan 
mempraktikkan CSR secara etis dan 
berkelanjutan, dapat dipastikan bahwa 
perusahaan akan mendapatkan keuntungan 
yang langgeng ( sustainable profits ). Pada 
akhirnya keuntungan yang langgeng tersebut 
dapat memberikan dampak positif  bagi 
perusahaan seperti peningkatan nilai 
fundamental dan nilai pasar perusahaan, nilai 
pemegang saham, nilai pajak yang 
disetorkan ke negara, dan nilai stakeholders 
secara berkelanjutan. Kompas (4/8/2007) 
dalam (Lako, 2011 : 24) mengemukakan ada 
10 manfaat CSR yang dapat diraih 
perusahaan, yaitu (1) mempertahankan dan 
mendongkrak reputasi serta citra merek 
perusahaan, (2) mendapatkan lisensi untuk 

beroperasi secara sosial, (3) mereduksi 
resiko bisnis perusahaan, (4) melebarkan 
akses sumber daya bagi operasional usaha, 
(5) membuka peluang pasar yang lebih luas, 
(6) mereduksi biaya, misalnya terkait 
dampak pembuangan limbah, (7) 
memperbaiki hubungan dengan stakeholders, 
(8) memperbaiki hubungan dengan regulator, 
(9) meningkatkan semangat dan 
produktivitas karyawan, (10) membuka 
peluang mendapatkan penghargaan. 
Sayangnya di Indonesia sendiri masih 
banyak perusahaan yang tidak peduli 
terhadap CSR karena berbagai sebab. 

 
Lembaga keuangan atau perbankan 

memiliki beberapa fungsi dan peran antara 
lain : 1) melancarkan pertukaran produk 
(barang dan jasa) dengan menggunakan 
uang dan instrumen kredit, 2) menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkan ke masyarakat 
dalam bentuk pinjaman, atau dengan kata 
lain perbankan menghimpun dari pihak 
yang kelebihan dana dan menyalurkan ke 
pihak yang kekurangan dana, 3) 
memberikan pengetahuan dan informasi, 4) 
memberikan jaminan hukum dan moral 
mengenai keamanan dana masyarakat yang 
dipercayakan kepada lembaga keuangan 
atau perbankan, 5) menciptakan dan 
memberikan likuiditas (Subagyo dkk, 
1998 : 4). 

 
Pengungkapan CSR juga dilakukan 

oleh bank, diharapkan bank tidak hanya 
menjalankan tugas utamanya saja tetapi juga 
memiliki kepedulian terhadap lingkungan 
sekitar. Sesuai dengan UU BI No. 23 tahun 
1999 yang telah diubah dengan UU No. 3 
tahun 2004, bahwa BI sebagai bank sentral 
diwajibkan dapat mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai tukar rupiah. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, ada tiga pilar 
utama yang dilakukan yaitu menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur 
dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 
serta mengatur dan mengawasai bank. Tidak 
hanya itu BI juga dituntuk untuk memiliki 
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kepedulian terhadap lingkungan (komunitas) 
sebai bentuk CSR-nya (www.bi.go.id) 2007. 
Menurut Anggraini, 2006 masyarakat 
membutuhkan informasi mengenai aktivitas 
sosial yang sudah dilakukan oleh perusahaan 
sehingga kebutuhan masyarakat dapat 
terpenuhi seperti hidup aman, tentram, 
kesejahteraan masyarakat serta keamanan 
untuk mengkonsumsi makanan. Standar 
akuntansi keuangan di Indonesia belum 
mewajibkan perusahaan untuk 
mengungkapkan informasi mengenai 
tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga 
dalam praktiknya perusahaan hanya 
mengungkapkan informasi tersebut dengan 
sukarela. 

Perusahaan akan mempertimbangkan 
biaya yang dikeluarkan untuk melakukan 
pengungkapan informasi sosial dengan 
manfaat yang diperoleh ketika perusahaan 
melakukan pengungkapan informasi sosial. 
Apabila manfaat yang diperoleh perusahaan 
dengan mengungkapkan informasi sosial 
lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan 
maka perusahaan akan mengungkapkan 
informasi sosial secara sukarela, Anggraini 
2006. Ditetapkannya UU No.40 tahun 2007 
mengenai Perseroan Terbatas, maka CSR 
yang sebelumnya merupakan hal yang 
bersifat sukarela berubah menjadi suatu hal 
yang wajib untuk dilaksanakan. Sehingga 
saat ini perusahaan tidak hanya 
memperhatikan aspek keuangan saja 
melainkan juga memperhatikan aspek sosial, 
lingkungan dan keuangan (Rustiarini, 2010). 

Menurut Veronica, 2009 dampak 
sosial yang ditimbulkan perusahaan tidak 
selalu sama hal ini dikarenakan terdapat 
faktor yang membedakan antara perusahaan 
yang satu dengan perusahaan yang lain 
meskipun masih dalam satu jenis perusahaan 
yang sama. Faktor-faktor yang membedakan 
antara lain size, profitabilitas, umur 
perusahaan, leverage, profil perusahaan, 
struktur dewan komisaris, dan lain-lain. 

CSR. “CSR menurut The World Bank 
Group (2001) dan The World Business 

Council for Sustainable Development (2004) 
adalah suatu komitmen berkelanjutan bekerja 
sama dengan karyawan dan perwakilannya, 
familinya, masyarakat, serta komunitas lokal 
untuk memperbaruhi kualitas hidup dalam 
cara-cara yang baik bagi bisnis dan 
pembangunan (Lako, 2011 : 25). CSR 
menurut Darwin, 2004 dalan Rawi dan 
Muchlish, 2010 merupakan mekanisme 
organisasi untuk mengintegrasikan perhatian 
terhadap lingkungan, sosial secara sukarela 
dalam operasi dan interaksi dengan 
stakeholders yang melebihi tanggung jawab 
organisasi dibidang hukum. Secara umum 
CSR dapat didefinisikan sebagai bentuk 
tanggung jawab perusahan kepada 
lingkungan masyarakat dan sosial atas 
dampak positif maupun negatif yang 
ditimbulkan dari aktivitas operasional yang 
dilakukan perusahaan. 

Menurut Karya dan Kurniawati, 2012 
konteks yang mulai menjadi sorotan publik 
saat ini mengenai kebijakan ekonomi, 
lingkungan, sosial, pengaruh dan kinerja 
organisasi serta produknya di dalam 
pembangunan berkelanjutan.   

Pengungkapan CSR. “Pengungkapan 
CSR dapat didefinisikan sebagai proses 
pengkomunikasian dampak sosial dan 
lingkungan dari kegiatan ekonomi suatu 
organisasi terhadap kelompok khusus yang 
berkepentingan dan kepada masyarakat 
secara keseluruhan (Darwin, 2004 dalam 
Sembiring, 2005). 

Ada beberapa teori yang menjelaskan 
mengapa perussahan perlu mengungkapkan 
tanggung jawab sosialnya yaitu : 

1 Stakeholders Theory. Teori ini menyatak
an bahwa perusahaan bukan suatu entitas 
yang kegiatan operasionalnya hanya 
untuk kepentingan sendiri melainkan juga 
memberikan manfaat bagi stakeholder. 
Pengungkapan sosial dianggap sebagai 
bagian dari dialog antara perusahaan 
dengan stakeholder (Ghozali dan Chariri, 
2007 : 409). 
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2 Legitimacy Theory. Dalam teori ini 
disebutkan bahwa organisasi selalu 
mencoba meyakinkan bahwa kegiatan 
yang dilakukan sesuai dengan norma 
masyarakat sekitar. Organisasi berusaha 
menciptakan keselarasan antara nilai 
sosial yang ada pada kegiatan organisasi 
dengan norma perilaku yang ada dalam 
sistem sosial masyarakat. 

Item pengungkapan CSR yang digunakan 
yaitu milik GRI, 2011 yang terdiri dari 10 
kategori yaitu 1) strategi dan analisa, 2) 
profil organisasi, 3) parameter laporan, 4) 
pemerintah, komitmen dan keterlibatan, 5) 
pendekatan manajemen dan indikator kinerja 
ekonomi, 6) lingkungan, 7) praktek tenaga 
kerja dan pekerjaan yang layak, 8) hak asasi 
manusia, 9) masyarakat, 10) tanggung jawab 
produk. Kategori tersebut terbagi menjadi 
121 item pengungkapan  tanggung jawab 
sosial perusahaan. 

Faktor yang Mempengaruhi 
Pengungkapan CSR. Veronica, 2009 
mengemukakan dampak sosial yang 
ditimbulkan perusahaan berbeda-beda. 
Perbedaan tersebut terjadi karena adanya 
faktor yang membedakan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pengungkapan CSR dalam penelitian ini 
adalah leverage, profitabilitas, ukuran dewan 
komisaris, ukuran perusahaan (size), dan 
kepemilikan manajemen. 

A. Leverage 

Leverage merupakan proksi penggunaan 
hutang untuk membiayai investasi yang 
dilakukan perusahaan.  

B. Profitabilitas 

Rasio ini merupakan rasio yang membuat 
manajemen bebas dan fleksibel untuk 
melakukan pengungkapan tanggung jawab 
sosial kepada pemegang saham (Hackston 
Milne, 1996 dalam Anggraini, 2006). 

C. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris terdiri dari komisaris 
independen dan komisaris non independen. 
Komisaris independen berasal dari pihak 
yang terafiliasi, sedangkan komisaris non 
independen berasal dari pihak tersfiliasi atau 
pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan 
kekeluargaan (KNKG, 2006). Menurut 
Sembiring 2005 komposisi dewan komisaris 
menentukan kebijakan dalam sebuah 
perusahan termasuk menentukan praktek dan 
pengungkapan CSR. 

D. Ukuran Perusahaan (Size) 

Perusahaan besar mengeluarkan biaya 
yang besar untuk melakukan pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan 
dibandingkan perusahaan kecil, hal ini untuk 
mengurangi biaya keagengan. 

E. Kepemilikan Manajemen 

Semakin besar kepemilikan manajemen 
dalam perusahaan semakin produktif 
tindakan manajemen dalam memaksimalkan 
nilai perusahaan. Hal ini berarti membuat 
biaya kontrak dan pengawasan yang 
dilakukan menjadi rendah (Anggraini, 2006).  

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1 Pengaruh Leverage dengan 
Pengungkapan CSR 

Sembiring 2005 mengemukakan 
bahwa perusahaan dengan leverage 
tinggi akan mengurangi pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan. 
Pendapat lain mengatakan perusahaan 
yang mempunyai leverage tinggi akan 
mengalami pelanggaran terhadap 
kontrak hutang, oleh karena itu 
perusahaan akan mengungkapkan laba 
sekarang lebih tinggi dengan cara 
mengurangi biaya untuk pengungkapan 
tanggung jawab sosial. Dengan 
demikian pelanggaran terhadap kontrak 
hutang akan berkurang. 

Teori agensi memperkirakan 
perusahaan dengan leverage yang tinggi 
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akan mengungkapkan informasi sosial 
lebih banyak. Dari penjelasan di atas 
hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1 : Leverage berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR. 

2 Pengaruh Profitabilitas dengan 
Pengungkapan CSR 

Menurut Bowman dan Haire (1976) 
dan Preston (1978) dalam Hackston  
Milne (1996) dalam Anggraini 2006 
mengemukakan bahwa semakin tinggi 
tingkat profitabilitas perusahaan maka 
semakin besar informasi sosial yang 
diungkapkan. Apabila dikaitkan dengan 
teori agensi, perusahaan dengan 
perolehan laba yang besar akan 
mengungkapkan tanggung jawab sosial 
perusahaan lebih luas (Kokobu et al 
2001 dalam Sembiring 2005). Hipotesis 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR.  

3 3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris 
dengan Pengungkapan CSR 

Coller & Gregory (1999) dalam Sem-
biring (2005) mengemukakan bahwa 
semakin besar jumlah anggota dewan 
komisaris yang dimiliki oleh perusahaan 
maka akan semakin mudah untuk 
mengendalikan CEO dan monitoring 
yang dilakukan akan semakin efektif. 
Jika dikaitkan dengan pengungkapan 
informasi sosial maka tekanan yang 
diberikan terhadap manajemen akan 
semakin besar untuk melakukan 
pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian 
di atas maka hipotesis penelitian sebagai 
berikut : 

H3 :   Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR. 

4 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) 
dengan Pengungkapan CSR 

Berdasarkan teori agensi, bahwa 
perusahaan besar memiliki  biaya 
keagengan yang lebih besar dari pada 
perusahan kecil, untuk mengurangi 
biaya tersebut perusahaan melakukan 
pengungkapan lebih luas (Sembiring, 
2005). Berdasarkan hipotesis di atas 
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :  

H4 : Ukuran Perusahaan (Size) berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR. 

5 Pengaruh Kepemilikan Manajemen 
dengan Pengungkapan CSR 

Menurut Demsetz (1983) dan Fama 
serta Jensen (1983) dalam Rawi dan 
Muchlish (2010) menyatakan bahwa 
semakin tinggi kepemilikan manajemen 
suatu perusahaan, maka semakin tinggi 
pula untuk melakukan pengungkapan 
tanggung jawab sosial. Berdasarkan 
uraian di atas hipotesis penelitian 
sebagai berikut : 

H5 : Kepemilikan Manajemen berpengaruh 
terhadap Pengungkapan CSR. 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data. Penelitian 
yang digunakan adalah asosiatif klausal yaitu 
penelitian yang menganalisis hubungan 
antara satu variabel dengan variabel lainnya, 
yang mengacu pada data berupa angka 
sehingga hal ini dikategorikan sebagai 
penelitian yang bersifat kuantitatif. Data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder 
bersifat kuantitatif berupa laporan tahunan 
dan laporan keuangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010, yang 
diperoleh dari ICMD, website resmi  BEI 
(www.idx.co.id). Sampel yang diperoleh 
dalam penelitian ini sebanyak 22 perusahaan 
perbankan konvensional. 

Variabel Operasional dan 
Pengukurannya 

1. Variabel Dependen. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
pengungkapan CSR. Perhitungan yang 
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digunakan ada dua yaitu menggunakan 
121 item pengungkapan dan 80 item 
pengungkapan CSR yang telah 
disesuaikan dengan bank konvensional. 

ΣXij  

CSRj = 

  Nj 

Keterangan : 

CSRj : Corporate Social Responsibility 
Disclosure perusahaan j 

Nj : jumlah item untuk perusahaan j, 
Nj = 121 dan 80 

Xij : dummy variable: 1 = jika item i 
diungkapkan; 0 = jika item i 
tidak diungkapkan 

(Haniffa et. al., ( 2005)). 

2. Variabel Independen 
a. Leverage 

Leverage menunjukkan proporsi 
penggunaan hutang untuk membiayai 
investasi perusahaan. 

Debt Rasio = 
 
 

 
(Rawi dan Muchlish, 2010) 
b. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan 
perusahaan memperoleh laba. 

ROA =      
 

  

(Sartono, 1996 : 130) 
c. Ukuran Dewan Komisaris  

Variabel ini diukur berdasarkan 
banyaknya dewan komisaris yang dimiliki 
perusahaan sesuai penelitian Nurkhin 
2010. 

d. Ukuran Perusahaan (Size) 
Dalam penelitian ini ukuran 

perusahanan diukur menggunakan Ln total 
aset sesuai dengan penelitian Nurkhin 2010. 
e. Kepemilikan Manajemen 

Kepemilikan Manajemen dalam 
penelitian diproksikan dengan presentase 

saham yang dimiliki manajemen (Rawi dan 
Muchlish, 2010). 

Metode Analisis Data. Metode analisis 
regresi yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda, yang umum digunakan 
untuk menguji pengaruh dua atau lebih 
variabel independen terhadap variabel 
dependen (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 
211), terlebih dahulu diuji apakah model 
regresi yang digunakan memenuhi asumsi 
klasik.  

1. Uji Asumsi klasik 
a. Uji Normalitas Data 

Uji ini bertujuan untuk menguji 
apakah variabel independen dan variabel 
dependen dalam model regresi 
berdistribusi normal (Ghozali,2005 :110). 
Uji ini menggunakan uji Kolmogorov-
Sminorv (K-S). 
b. Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji adanya 
multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 
VIF dan Tolerance. 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya 
heteroskedastisitas dalam model regresi 
maka penelitian ini diuji dengan 
menggunakan uji Glejser. 

2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Berganda 

Setelah model regresi terbebas 
asumsi klasik, kemudian dilakukan 
pengujian hipotesis dengan metode 
regresi berganda. Persamaan hipotesis 
sebagai berikut : 

CSR = α+β1LEV+β2PROF+ β3KOM+ 
β4SIZE+β5MAN+ε 

Dimana : 

CSR = Pengungkapan tanggung jawab 
sosial perusahaan, dinyatakan dalam 
indeks 

α = Konstantan 

β1-β5 = Koefisien Regresi 

LEV = Leverage 



7 

 

PROF= Profitabilitas 

KOM= Ukuran Dewan Komisaris 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

MAN = Kepemilikan Manajemen 

ε = Error Term 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menguji apakah 

model regresi yang digunakan dalam 
penelitian fit. Dalam penelitian ini 
menggunakan level of signifikan 
(α = 5%). 
c. Uji Koefisien Determinasi ( Uji R2) 

Uji ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan model dalam menjelaskan 
variasi dari variabel dependen 
(Ghozali,2005 :83). Penelitian ini 
menggunakan nilai adjusted  R2. 
d. Uji Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menganalisis 
pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen secara individual 
(Ghozali, 2005 : 84). Pengujian yang 
dilakukan menggunakan α = 5%.  

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Deskriptif Statistik 

Hasil pengujian dengan 
menggunakan 121 item pengungkapan 
CSR. 

Variabel pengungkapan CSR 
mimiliki nilai minimum 0, maksimum 0, 
mean 0,31 serta simpangan baku 0,051. 
Variabel leverage memiliki nilai 
minimum 1, maksimum 1, mean 0,90, 
dan standar deviation 0,026. 
Profitabilitas memiliki nilai minimum 0, 
maksimum 0, mean 0,01 dan standar 
deviation 0,008. 

Variabel dewan komisaris memiliki 
nilai minimum 2,00, maksimum 9,00, 
mean 5,1818, standar deviation 1,89326. 
Ukuran perusahaan (size) memiliki nilai 
minimum 15, maksimum 20, mean 
17,22 standar deviation 1,566. Variabel 

kepemilikan manajemen memiliki nilai 
minimum 0, maksimum 50, mean 11,44 
dan standar deviation 18,093.  

B. Pengujian Asumsi Klasik dan 
Pengujian Hipotesis 

1. Uji Normalitas Data 
Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan uji 
Kolmogorov-Sminorv menunjukkan nilai 
P > 0,05 (0,875 > 0,05) berarti seluruh 
data dalam model yang digunakan 
berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji multikolinearitas 
menunjukkan bahwa variabel leverage 
memiliki nilai Tolerance (0,842 > 0,1) 
dan VIF (1,188 < 10), profitabilitas 
memiliki nilai Tolerance (0,446 > 0,1) 
dengan VIF (2,242 < 10), ukuran dewan 
komisaris Tolerance (0,582 > 0,1), VIF 
(1,718 < 10). Variabel ukuran 
perusahaan (size) memiliki nilai 
Tolerance (0,356 > 0,1) dan nilai VIF 
(2,806 < 10), variabel kepemilikan 
manajemen memiliki nilai Tolerance 
(0,871 > 0,1) dan nilai VIF (1,148 < 10). 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
model yang digunakan tidak terjadi 
multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil uji heteroskedastisitas  
nilai signifikan leverage (0,170 > 0,05), 
profitabilitas (0,423 > 0,05), ukuran 
dewan komisaris  (0,633 > 0,05), ukuran 
perusahaan (size) (0,445 > 0,05) dan 
kepemilikan manajemen (0,798 > 0,05). 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut 
menunjukkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas.  

4. Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian regresi 
bergandadengan menggunakan SPSS for 
Windows Release 17.0 persamaan 
regresi sebagai berikut : 



8 

 

CSR = - 0,534+0,608 LEV-1,320 
PROF+0,008 KOM+0,017 SIZE + 
0,000 MAN + ε 

Menunjukkan koefisien konstanta 
jika tidak terdapat  variabel leverage, 
profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 
ukuran perusahaan (size), kepemilikan 
manajemen maka CSR sebesar - 0,534. 

Uji F. Dari uji statistik F didapatkan 
nilai signifikan statistik F sebesar 0,007 
(F < 0,05), dapat dikatakan model 
regresi yang digunakan fit atau variabel 
independen berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel 
dependen. 

Uji R2. Berdasarkan hasil analisis 
data yang dilakukan menunjukkan nilai 
adjusted R2 0,474 atau 47,4% berarti 
variasi variabel pengungkapan CSR 
dapat dijelaskan oleh variabel leverage, 
profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 
ukuran perusahaan (size), kepemilikan 
manajemen sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain. Hasil uji t sebagai berikut : 
1. Pengaruh Leverage dengan 

Pengungkapan CSR.  

Leverage diukur dengan Debt 
Ratio, dari hasil pengujian diperoleh 
nilai signifikan statistik t 
0,088 > 0,05 berarti H1 ditolak yang 
dinyatakan leverage berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR.  

2. Pengaruh Profitabilitas dengan 
Pengungkapan CSR.  

Nilai signifikan statistik t sebesar 
0,409 > 0,05  berarti H2 ditolak yang 
dinyatakan profitabilitas berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR.   

3. Pengaruh Ukuran Dewan 
Komisaris dengan Pengungkapan 
CSR.  

Nilai signifikan statistik t 
0,184 > 0,05 berarti H3 ditolak yang 
dinyatakan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR.  

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan 
(Size) dengan Pengungkapan CSR. 

Nilai signifikan statistik t 
sebesar 0,073 > 0,05 menunjukkan 
bahwa H4 ditolak yang dinyatakan 
ukuran perusahaan (size) 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR. 

5. Pengaruh Kepemilikan 
Manajemen dengan 
Pengungkapan CSR.  

Hasil dari uji t menunjukkan 
nilai signifikan statistik t 
0.057 > 0,05 berarti H5 ditolak yang 
dinyatakan kepemilikan manajemen 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR. 

Berikut ini hasil pengujian 
menggunakan item pengungkapan yang 
telah disesuaikan dengan bank 
konvensional. 

A. Deskriptif Statistik 

Variabel pengungkapan CSR 
mimiliki nilai minimum 0,35, maksimum 
0,55, mean 0,4330 serta simpangan baku 
0,06310. Variabel leverage memiliki 
nilai minimum 0,84, maksimum 0,94, 
mean 0,8975, dan standar deviation 
0,02610. Profitabilitas memiliki nilai 
minimum 0,00, maksimum 0,03, mean 
0,0132 dan standar deviation 0,00773. 
Variabel dewan komisaris memiliki nilai 
minimum 2,00, maksimum 9,00, mean 
50,1818, standar deviation 1,89326. 

Ukuran perusahaan (size) memiliki 
nilai minimum 14,93, maksimum 19,82, 
mean 17,1980 standar deviation 1,59447. 
Variabel kepemilikan manajemen 
memiliki nilai minimum 0,00, 
maksimum 57,82, mean 12,5664 dan 
standar deviation 19,06370. 

B. Pengujian Asumsi Klasik dan 
Pengujian Hipotesis 
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1. Uji Normalitas Data 
Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan dengan menggunakan uji 
Kolmogorov-Sminorv menunjukkan nilai 
P > 0,05 (0,837> 0,05) berarti seluruh 
data dalam model yang digunakan 
berdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji multikolinearitas 
menunjukkan bahwa variabel leverage 
memiliki nilai Tolerance (0,843> 0,1) 
dan VIF (1,186 < 10), profitabilitas 
memiliki nilai Tolerance (0,458 > 0,1) 
dengan VIF (2,182 < 10), ukuran dewan 
komisaris Tolerance (0,602 > 0,1), VIF 
(1,661 < 10). Variabel ukuran 
perusahaan (size) memiliki nilai 
Tolerance (0,373 > 0,1) dan nilai VIF 
(2,678 < 10), variabel kepemilikan 
manajemen memiliki nilai Tolerance 
(0,882 > 0,1) dan nilai VIF (1,134 < 10). 
Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
model yang digunakan tidak terjadi 
multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Dari hasil uji heteroskedastisitas  
nilai signifikan leverage (0,313 > 0,05), 
profitabilitas (0,349 > 0,05), ukuran 
dewan komisaris  (0,746 > 0,05), ukuran 
perusahaan (size) (0,483 > 0,05) dan 
kepemilikan manajemen (0,682 > 0,05). 
Berdasarkan hasil pengujian tersebut 
menunjukkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas.    

4. Pengujian Hipotesis 

Persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut : 

CSR = - 0,621+0,821 LEV -0,166 
PROF+0,008 KOM+0,017 SIZE-
0,001 MAN+ε 

Koefisien konstanta jika tidak ada 
leverage, profitabilitas, ukuran dewan 
komisaris, ukuran perusahaan (size), 

kepemilikan manajemen maka CSR 
sebesar -0,621. 

Uji F. Dari uji statistik F didapatkan 
nilai signifikan statistik F sebesar 0,007 
(F < 0,05), dapat dikatakan model 
regresi yang digunakan fit atau variabel 
independen berpengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel 
dependen. 

Uji R2. Berdasarkan hasil analisis 
data yang dilakukan menunjukkan nilai 
adjusted R2 0,475 atau 47,5% berarti 
variasi variabel pengungkapan CSR 
dapat dijelaskan oleh variabel leverage, 
profitabilitas, ukuran dewan komisaris, 
ukuran perusahaan (size), kepemilikan 
manajemen sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain.  

Hasil uji t sebagai berikut : 

1. Pengaruh Leverage dengan 
Pengungkapan CSR.  

Leverage diukur dengan Debt 
Ratio, dari hasil pengujian diperoleh 
nilai signifikan statistik t 
0,069 > 0,05 berarti H1 ditolak yang 
dinyatakan leverage berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR. 

2. Pengaruh Profitabilitas dengan 
Pengungkapan CSR.  

Nilai signifikan statistik t sebesar 
0,932 > 0,05  berarti H2 ditolak yang 
dinyatakan profitabilitas berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR.  

3. Pengaruh Ukuran Dewan 
Komisaris dengan Pengungkapan 
CSR.  

Nilai signifikan statistik t 
0,246 > 0,05 berarti H3 ditolak yang 
dinyatakan ukuran dewan komisaris 
berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. 
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4. Pengaruh Ukuran Perusahaan den
gan Pengungkapan CSR.       

Nilai signifikan statistik t sebesar 
0,107 > 0,05 menunjukkan bahwa H4 
ditolak yang dinyatakan dengan 
ukuran perusahaan berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR. 

5. Pengaruh Kepemilikan 
Manajemen dengan Pengungkapan 
CSR. 

 Hasil dari uji t menunjukkan nilai 
signifikan statistik t 0,044 > 0,05 
berarti H5 diterima yang dinyatakan 
dengan kepemilikan manajemen 
berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR. 

KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil pengujian dengan 

menggunakan 121 item pengungkapan 
CSR, dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisi data 
leverage tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR, 
dengan nilai signifikan statistik t 
0,088 lebih besar dari level of 
significance (α = 0,05). Berarti 
tinggi rendahnya leverage tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

2. Berdasarkan hasil analisis data 
profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR 
dengan nilai signifikan statistik t 
0,409 lebih besar dari level of 
significance (α = 0,05). Berarti 
tinggi rendahnya profitabilitas 
tidak mempengaruhi terhadap 
pengungkapan CSR. 

3. Berdasarkan haasil analisis data 
ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR dengan nilai 
signifikan statistik t 0,184 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti banyak 
sedikitnya anggota dewan 
komisaris di perusahaan tidak 

mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

4. Berdasarkan hasil analisis data 
ukuran perusahaan (size) tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR dengan nilai 
signifikan statistik t 0,073 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti besar kecil 
ukuran suatu perusahaan tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR.     

5. Berdasarkan hasil analisis data 
kepemilikan manajemen tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR dengan nilai 
signifikan statistik t 0,057 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti besar kecil 
kepemilikan manajemen tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

Hasil pengujian berdasarkan  
item pengungkapan CSR yang 
telah disesuaikan dengan bank 
konvensional, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan hasil analisis data 
leverage tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR, 
dengan nilai signifikan statistik t 
0,069 lebih besar dari level of 
significance (α = 0,05). Berarti 
tinggi rendahnya leverage tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

2. Berdasarkan hasil analisis data 
profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan CSR 
dengan nilai signifikan statistik t 
0,932 lebih besar dari level of 
significance (α = 0,05). Berarti 
tinggi rendah profitabilitas tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

3. Berdasarkan hasil analisis data 
ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR dengan nilai 
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signifikan statistik t 0,246 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti banyak sedikit 
dewan komisaris tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

4. Berdasarkan hasil analisis data 
ukuran perusahaan (size) tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR nilai 
signifikan statistik t 0,107 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti besar kecil 
ukuran suatu perusahaan tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR. 

5. Berdasarkan hasil analisis data 
kepemilikan manajemen tidak 
berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR dengan nilai 
signifikan statistik t 0,044 lebih 
besar dari level of significance 
(α = 0,05). Berarti besar kecil 
kepemilikan manajemen tidak 
mempengaruhi pengungkapan 
CSR.  

SARAN 
1.  Periode penelitian untuk 

selanjutnya dapat diperpanjang. 
2. Variabel independen yang 

digunakan dapat diperbanyak, 
tidak hanya 5 variabel 
independen. 

3. Apabila perusahaan yang diteliti 
bank konvensional lebih baik 
menggunakan indikator 
pengungkapan CSR yang sesuai 
dengan bank konvensional. 

DAFTAR PUSTAKA 
Ahelia, Hexa. 2008. Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi 
Kelengkapan Pengungkapan Sosial 
dalam Laporan Tahunan 
Perusahaan (studi pada perusahaan 
high profile yang terdaftar di BEI). 
Skripsi. Fakultas Ekonomi. 
Unversitas Brawijaya. Malang. 

Anggraini, Fr. Reni Retno. 2006. 
Pengungkapan Informasi Sosial dan 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Pengungkapan Informasi Sosial 
dalam Laporan Keuangan Tahunan 
(Studi Empiris pada Perusahaan-
Perusahaan yang terdaftar Bursa 
Efek Jakarta). Simposium Nasional 
Akuntansi IX. 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis 
Multivariate dengan Program 
SPSS. Semarang : Badan Penerbit 
Universitas Diponegoro. 

Ghozali, Imam dan Anis Chairi. 2007. 
Teori Akuntansi. Semarang : Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro. 

Haniffa, R. M.dan T. E. Cooke. 2005. The 
Impact of Culture and Governance 
on Corporate Social Reporting. 
Journal of Accounting and Public 
Policy 24, pp. 391-430. 

http://www.bi.go.id/web/id/BI+dan+Publi
k/CSR/Berita.htm (2007) “Apa dan 
Mengapa Program Corporate 
Social Responsibility (CSR) Bank 
Indonesia”. Diakses pada 15 
september 2012. Pukul 22:59. 

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 
2002. Metodologi Penelitian Bisnis 
untuk Akuntansi dan Manajemen. 
Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE. 
UGM. 

Komite Nasional Kebijakan Governance 
(KNKG). 2006. Pedoman Umum 
Good Corporate Governance di 
Indonesia. Jakarta. 

Lako, Andreas. 2011. Deskontruksi CSR 
dan Reformasi Paradigma Bisnis 
dan Akuntansi. Jakarta : Erlangga. 

Nurkhin, Ahmad. 2010. Corporate 
Governance dan Profitabilitas, 
Pengaruhnya terhadap 
Pengungkapan CSR Sosial 
Perusahaan. Jurnal Dinamika 
Akuntansi. Vol. 2, No. 1, 46-55. 

Rawi dan Munawar Muchlish. 2010. 
Kepemilikan Manajemen, 
Kepemilikan Institusi, Leverage dan 
Corporate Social Responsibility. 



12 

 

Simposium Nasional Akuntansi XIII, 
Purwokerto. 

Rustiarini, Ni Wayan. 2010. Pengaruh 
Corporate Governance pada 
Hubungan Corporate Social 
Responsibility dan Nilai 
Perusahaan. SNA 13. Purwokerto. 

Sartono, Agus. 1996. Manajemen 
Keuangan Teori Akuntansi dan 
Aplikasi. Edisi Ketiga. Yogyakarta. 
BPFE. 

Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. 
Karakteristik Perusahaan dan 
Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial: Study Empiris pada 
Perusahaan yang Tercatat di Bursa 
Efek Jakarta. Simposium Nasional 
akuntansi VII. 

Subagyo, dkk. 1998. Bank dan Lembaga 
Keuangan Lainnya. Yogyakarta : 
Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi YKPN. 

Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 

Utama, I Made Karya, dan Pande Putu 
Febri Kurniawati 2012. Faktor-
Faktor yang Mempengaruhi Luas 
Pengungkapan Coorporate Sosial 
Responsibility ( Studi Empiris pada 
Perusahaan Non Keuangan di 
Bursa Efek Indonesia ). Jurnal Riset 
Akuntansi. Vol. 2, No. 1. 53-65. 

Veronica, Theodora Martina. 2009. 
Pengaruh Karakteristik Perusahaan 
terhadap Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial pada Perusahaan 
Sektor Pertambangan yang terdapat 
di Bursa Efek Indonesia. FE 
Universitas Gunadarma, Jakarta. 

www.idx.co.id 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 




