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ABSTRAKSI 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat 

pengaruh antara karakteristik perusahaan yang dalam penelitian ini diproksi dalam 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, leverage 

terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial dan dampaknya terhadap kinerja 

perusahaan. 

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai 2010. Sampel diambil 

dengan teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh 

sampel sebanyak 18 perusahaan tiap tahun. Metode analisis data yang digunakan 

adalah model analisis regresi berganda. Penggunaan metode analisis regresi dalam 

pengujian hipotesis, terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. Pengujian meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, 

uji heteroskesdastisitas dan uji autokorelasi. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik t variabel kepemilian manajerial 

memiliki nilai signifikan t < 0,05. Hal ini menunjukkan variabel tersebut 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan 

untuk variabel kepemilikan institusi, ukuran perusahaan, dam leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena memiliki nilai 

signifikansi t > 0,05. Dan untuk variabel CSR memiliki nilai signifikan t < 0,05, 

artinya variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusi, leverage, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan. 
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A. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan 

oleh manajemen untuk melakukan pertanggungjawaban kinerja ekonomi 

perusahaan kepada para investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan 

digunakan untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan 

keputusan. Semakin lengkap laporan keuangan yang diungkapkan oleh 

perusahaan, semakin lengkap pula informasi yang diperoleh oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Menurut Anggraini 

(2006), tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang 

semakin bagus (good corporate governance) semakin memaksa perusahaan 

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat 

membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah 

melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman 

dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan 

dapat terpenuhi.  

Tumbuhnya kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah 

masyarakat melahirkan kritik karena menciptakan masalah sosial, polusi, 

sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status 

tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak memaksa perusahaan untuk 

menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap 

masyarakat (Gray et. al. (1987) dalam Sembiring (2005)). Berdasarkan 

berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
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penelitian lebih lanjut mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Adapun judul dari penelitian ini adalah: 

“ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJEMEN, 

KEPEMILIKAN INSTITUSI, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya 

pengaruh variabel kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, laverage, 

dan size perusahaan terhadap pengungkapan CSR dan dampaknya terhadap 

kinerja perushaan.  

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Corporate Social Responsibility 

 Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social 

responsibility adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara 

sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke 

dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi 

tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin (2004) dalam Rawi 

dan Muchlish (2010)). Hackston  dan  Milne  (1996) dalam Rawi dan 

Muchlish (2010) menyatakan  bahwa  corporate  social  responsibility 

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan  lingkungan   dari 

kegiatan ekonomi organisasi  terhadap kelompok khusus  yang  

berkepentingan dan  terhadap masyarakat  secara keseluruhan.   

2. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  

 Pengungkapan tanggung jawab sosial atau corporate social 

responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan 
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lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus 

yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal 

tersebut memperluas tanggung jawab organisasi di luar peran 

tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik 

modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tersebut dibuat dengan 

asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang lebih luas 

disbanding hanya mencari laba untuk pemegang saham (Gray et. al, (1987) 

dalam Sembiring (2005)). 

3. Karakteristik perusahaan  

 Karakteristik perusahaan dapat menjelaskan variasi luas 

pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan, karakteristik perusahaan 

merupakan prediktor luas pengungkapan (Lang and Lundholm (1993) 

dalam Anggraini (2006)). Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan 

yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial diproksikan dalam 

kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, tingkat leverage, ukuran 

perusahaan. 

a. Kepemilikan manajerial  

 Secara  khusus  kepemilikan  manajer  terhadap  perusahaan  atau 

yang  biasa  dikenal dengan  istilah  Insider Ownership  ini  

didefinisikan  sebagai  persentase  suara  yang  berkaitan dengan  

saham  dan  option  yang  dimiliki  oleh  manajer  dan  direksi  suatu  

perusahaan (Mathiesen, (2004) dalam Rawi dan Muchlish (2010)). 
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b. Kepemilikan institusi 

 Komposisi  kepemilikan  saham  memiliki  dampak  yang  penting  

pada  sistem  kendali perusahaan  (Adhi,  (2002) dalam Rawi (2010)).  

Namun  sebagaimana  dalam  teori  keagenan  (Agency  theory), 

perusahaan  yang  memisahkan  fungsi  pengelolaan  dengan  fungsi  

kepemilikan akan  rentan terhadap  konflik  keagenan,  pihak  

manajemen  sebagai agen,  mempunyai  kecenderungan untuk 

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal  ini yang 

sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai 

prinsipal. 

c. Leverage 

 Menurut Van Horn  (1997) dalam Rawi (2010), Financial  

Leverage merupakan  penggunaan  sumber  dana yang memiliki  beban  

tetap,  dengan  harapan  akan memberikan  tambahan  keuntungan  

yang lebih  besar  dari  pada  beban tetapnya,  sehingga  keuntungan  

pemegang  saham  bertambah.  

d. Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak 

digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan 

tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana 

perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan 

mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya 

keagenan tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten 
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yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan 

pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan (Sembiring, 2005). 

4. Kinerja perusahaan 

  Laporan  tahunan    merupakan  salah  satu  sumber  informasi    

guna  mendapatkan gambaran  kinerja  perusahaan.  Informasi  ini  

diberikan  oleh  pihak  manajemen perusahaan merupakan salah satu  cara  

untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan kepada para 

stakeholder. Kinerja manajemen perusahaan memiliki dampak terhadap  

likuiditas dan volatilitas harga saham, yang dijadikan dasar oleh para 

investor  dalam melakukan investasi (Junaedi, (2005) dalam Titisari, et. al., 

2010))   

5. Tinjauan penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis 

  Berbagai penelitian mengenai pengungkapan tanggung jawab 

sosial telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. 

Berbagai penelitian tersebut masih menunjukkan adanya keanekaragaman 

hasil.  

  Penelitian Rawi (2010), menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajemen berpengaruh positif dan signifikan antara kepemilikan 

manajemen terhadap corporate social responsibility. Penelitian ini tidak 

berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

institusi dan leverage. Febrina (2011), meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 
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Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa tingkat 

kepemiikan manajerial leverage, profitabilitas, dan ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan pada pengungkapan corporate social 

responsibility. Sedangkan untuk ukuran perusahaan adalah satu-satunya 

variable yang berpengaruh signifikan pada pengungkapan corporate social 

responsibility. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian diperoleh rumusan 

hipotesis sebagai berikut:  

H1 :  Kepemilikan  manajemen  berpengaruh terhadap  Corporate  Social  

Responsibility 

H2 : Kepemilikan    institusi    berpengaruh  terhadap    Corporate      

Social Responsibility 

H3 : Leverage perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility 

H4 :  Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility 

H5 : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari data 

sekunder berupa Annual Report atau laporan keuangan tahunan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun  2008-2010 melalui 

BEI dan ICMD. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan 
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manufaktur  yang  listing  di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada  

tahun 2008 sampai dengan  tahun 2010. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. 

Variable dependen dalam analisis ini adalah pertanggungjawaban 

sosial (CSR) tiap perusahaan dan kinerja perusahaan. Sedangkan variabel 

independen dalam analisis ini adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan 

institusi, leverage, dan ukuran perusahaan (size). Metode analisis data yang 

digunakan adalah model analisis regresi dengan tujuan agar dapat diketahui 

nilai duga rata-rata variabel dependen atas pengaruh variabel independen 

tersebut. Dalam penelitian ini digunakan model regresi linier ganda untuk 

model 1 dan analisis regresi linier sederhana untuk model 2. Variabel-variabel 

penelitian ini dapat dinyatakan dalam model sebagai berikut : 

CSR = α+ β1MAN + β 2INST + β 3LEV + β 4SIZE +    ................ (1) 

Kinerja = α + βCSR +    .............................................................. (2) 

Dengan penjelasan CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan,  

adalah konstanta, 1 adalah koefisien regresi kepemilikan manajemen, 2 

adalah koefisien regresi kepemilikan institusi, 3 adalah koefisien regresi 

leverage, 4 adalah koefisien regresi size, Kinerja adalah ROI, dan  adalah 

error term. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilakukan setelah 

model dari penelitian memenuhi asumsi klasik yaitu terdistribusi normal, tidak 

terdapat multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Uji Asumsi klasik terdiri 

dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji Heteroskedastisitas. Pengujian 

Hipotesis yang dilakukan menggunakan model uji F, uji koefisien determinasi 
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(R
2
), dan hipotesis t. Level of significance untuk uji F dan t yang digunakan 

sebesar 0,05. 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Pengujian model persamaan regresi dalam penelitian ini telah 

memenuhi asumsi klasik dengan diperoleh hasil model terdistribusi normal, 

bebas dari multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi sehingga 

dapat dilakukan pengujian hipotesis.  

1. Pengaruh kepemilikan saham manajemen terhadap pengungkapan CSR 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

manajemen berpengaruh positif terhadap indeks pengungkapan CSR dalam 

laporan keuangan dengan nilai thitung  sebesar 3,668 dan p-value = 0,001 dan 

H1 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). Artinya perusahaan yang 

kepemilikan saham manajemennya tinggi cenderung melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas daripada perusahaan 

dengan kepemilikan saham manajemen yang rendah. Konsisten dengan 

hasil penelitian terdahulu oleh Rawi (2010), Nurlela dan Islahudin (2006), 

serta Irmawati (2011) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham 

manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate social 

responsibility. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusi tidak 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan 

dengan nilai thitung = 1,113 dan p-value = 0,274 dan H2 ditolak pada taraf 
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signifikansi 5% (p>0,05). Artinya perusahaan yang kepemilikan saham 

institusinya tinggi tidak berdampak pada keluasan laporan 

pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu oleh  Rawi (2010), Permanasari (2010), dan Novrianti 

dkk (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham institusi tidak 

berpengaruh terhadap corporate social responsibility. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan 

keuangan dengan nilai thitung = -0,077 dan p-value = 0,939 dan 

H3 ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05). Artinya 

perusahaan yang leverage-nya tinggi tidak berdampak pada 

keluasan laporan pertanggungjawaban sosial. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh  Sembiring 

 (2005), Rawi (2010), dan Febrina (2011) yang 

membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap 

corporate social responsibility. 

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan 

dengan nilai thitung = 1,718 dan p-value = 0,096 dan H4 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05). Artinya perusahaan besar tidak berarti akan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban sosial yang lebih luas. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Anggraini 
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(2006), Sitepu dan Siregar (2009), serta Novrianti dkk (2012) yang tidak 

berhasil membuktikan pengaruh ukuran perusahaan dengan pengungkapan 

CSR. 

5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pengungkapan CSR 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan nilai thitung  sebesar 2,086 

dan p-value = 0,045 dan H5 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05). 

Artinya indeks pengungkapan CSR dalam laporan keuangan memiliki 

pengaruh yang nyata pada kinerja perusahaan dalam memperoleh laba. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

lebih luas akan memperoleh tanggapan positif dari pasar, sehingga 

produknya diminati oleh pasar. Ini akan memberikan keuntungan yang 

lebih bagi perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil 

penelitian terdahulu oleh  Lindrawati dkk (2008), Yuniasih dan Made 

(2009) serta Novrianti dkk (2012) yang membuktikan bahwa 

pengungkapan informasi CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

a. Kepemilikan saham manajemen berpengaruh positif terhadap indeks 

pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dengan nilai thitung  sebesar 

3,668 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima atau 

terdukung. Artinya perusahaan yang kepemilikan saham manajemennya 

tinggi cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang 
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lebih luas daripada perusahaan dengan kepemilikan saham manajemen 

yang rendah. 

b. Kepemilikan saham institusi tidak berpengaruh terhadap indeks 

pengungkapan CSR dalam laporan keuangan dengan nilai thitung = 1,113 

ditolak pada taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H2 ditolak atau tidak 

terdukung. Artinya perusahaan yang kepemilikan saham institusinya 

tinggi tidak berdampak pada keluasan laporan pertanggungjawaban 

sosial. 

c. Leverage tidak berpengaruh terhadap indeks pengungkapan CSR dalam 

laporan keuangan dengan nilai thitung = -0,077 ditolak pada taraf 

signifikansi 5% (p>0,05) dan H3 ditolak atau tidak terdukung. Artinya 

perusahaan yang leverage-nya tinggi tidak berdampak pada keluasan 

laporan pertanggungjawaban sosial. 

d. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap indeks pengungkapan 

CSR dalam laporan keuangan dengan nilai thitung = 1,718 ditolak pada 

taraf signifikansi 5% (p>0,05) dan H4 ditolak atau tidak terdukung. 

Artinya perusahaan besar tidak berarti akan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban sosial yang lebih luas. 

e. Indeks pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dengan nilai thitung  sebesar 2,086 diterima pada taraf signifikansi 5% 

(p<0,05) dan H5 diterima atau terdukung. Artinya perusahaan yang 

melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas akan 

memperoleh tanggapan positif dari pasar, sehingga produknya diminati 
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oleh pasar. Ini akan memberikan keuntungan yang lebih bagi 

perusahaan. 

2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut: 

a. Penelitian mendatang hendaknya menggunakan semua jenis 

perusahaan, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili semua 

karakteristik dalam populasi dan dapat mencerminkan kenyataan yang 

sesungguhnya.  

b. Periode pengamatan pada penelitian selanjutnya hendaknya lebih 

diperpanjang yaitu lebih dari satu tahun, sehingga hasil penelitian 

mencerminkan fenomena yang sesungguhnya dan hasil penelitian akan 

lebih baik. 

c. Penelitian mendatang dapat menambah variabel lainnya karena sangat 

dimungkinkan ada variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dalam laporan keuangan seperti umur perusahaan, 

harga pasar saham, dan lain-lain. 
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