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ABSTRAKSI 

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajemen, size, basis perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 seperti yang tercantum dalam 

Indonesia Capital Market Directory (2010) dan Annual Report 2010. Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan 

tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada 

pihak diluar perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, 

berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 38 perusahaan. 

Metode analisa data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kepemilikan manajemen 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan 

size, basis perusahaan dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Nilai adjusted R2 sebesar 15,6%, 

sisanya sebesar 84,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. 

 

Kata kunci:  pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan 

manajemen, size, basis perusahaan dan ukuran dewan 

komisaris. 

 



A. PENDAHULUAN 

Berkembangnya dunia usaha yang semakin pesat dewasa ini 

menyebabkan perusahaan dihadapkan dalam persoalan yang semakin banyak 

dan semakin sulit. Pada tingkat perkembangan tertentu salah satu persoalan 

yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya yaitu 

dituntutnya perusahaan untuk memperhatikan dampak lingkungan sosial baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan keuangan yang 

disajikan secara berkala. Dari laporan keuangan, pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui kinerja dan kemampuan serta dampak yang 

ditimbulkan dari kehadiran perusahaan (Kartika, 2010).  

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga 

disebut sebagai social disclosure, merupakan proses pengkomunikasian 

dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap 

kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara 

keseluruhan. 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.  

Menurut Veronica (2009), adapun dampak sosial yang ditimbulkan 

oleh masing-masing perusahaan tentunya tidak selalu sama, mengingat 

banyak faktor yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya 

sekalipun mereka berada dalam satu jenis usaha yang sama. Faktor pembeda 

ini sering disebut dengan karakteristik perusahaan. Semakin kuat karakteristik 

yang dimiliki suatu perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial 

bagi publik tentunya akan semakin kuat pula pemenuhan tanggung jawab 

sosialnya kepada publik. Berdasarkan berbagai uraian tersebut diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun judul dari 

penelitian ini yaitu : 

“PENGARUH KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (Studi Empiris 



Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh variabel kepemilikan 

manajemen, size, basis perusahaan dan ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  

 

B. LANDASAN TEORI 

1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) 

Salah satu informasi yang sering diminta untuk diungkapkam 

perusahaan dewasa ini adalah informasi tetntang pengungkapan tanggung 

jawab social perusahaan  (CSR). Tanggung jawab social perusahaan 

(CSR) merupakan suatu konsep dimana sebuah organisasi, khususnya 

perusahaan yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk 

mempertimbangkan keinginan pelanggan, tenaga kerja, pemegang 

saham, masyarakat serta ekosisitem dimana perusahaan itu berada. 

Pemikiran yang melandasi tanggung jawab sosial perusahaan  (Corporate 

Social Responsibility) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah 

bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomi dan legal (artinya kepada pemengang saham atau shareholder) 

tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang 

berkepentingan (stakeholder)  yang  jangkauannya melebihi  kewajiban-

kewajiban di  atas. 

2. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak 

menyembunyikan. Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti 

memberikan manfaat kepada pihak yang memerlukan. Apabila dikaitkan 

dengan laporan keuangan, disclosure mengandung arti bahwa laporan 

keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup 

mengenai hasil aktifitas suatu unit usaha (Chariri dan Ghozali, (2003) 

dalam Kartika,(2010)). 

 



3. Karakteristik  yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

a. Kepemilikan Manajemen 

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 Muhclis, 2010). Kepemilikan 

manajemen adalah persentase suara yang  berkaitan dengan 

saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu 

perusahaan. Kekayaan pribadi manajemen yang terkait dengan nilai 

perusahan diharapkan akan membuat manajemen untuk bertindak 

demi meningkatkan nilai perusahaan dengan sendirinya. 

b. Ukuran Perusahaan (Size) 

Size perusahaan atau ukuran perusahaan merupakan variabel 

penduga yang sering digunakan untuk menjelaskan variasi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Ukuran 

perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan, 

jumlah karyawan, nilai total asset, volume penjualan dan rangking 

indeks, log penjualan bersih, kapitalisasi pasar (Kartika, 2010). 

Penelitian ini menggunakan In Total Aset sesuai penelitian Nurkhin 

(2008), Sitepu dan Siregar (2009), Rahajeng (2010) serta Kartika 

(2010). 

c. Basis Perusahaan 

Basis perusahaan merupakan dasar perusahaan bagaimana 

perusahaan itu berasal, apakah murni dari perusahaan itu sendiri 

atau adanya partisipasi dari perusahaan asing. Perusahaan dengan 

kedudukan yang berbeda maka akan memiliki stakeholders yang 

berbeda, sehingga tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

yang harus dilakukan juga berbeda. 

Perusahaan berbasis asing (PMA) mungkin melakukan 



pengungkapan yang lebih luas (Susanto (1992) dalam Kartika 

(2010). Afiliasi perusahaan dengan perusahaan asing 

(multinasional) mungkin akan memiliki kualitas ungkapan yang 

lebih tinggi daripada yang tidak berafiliasi.  

d. Ukuran Dewan Komisaris  

Dewan komisaris merupakan puncak dari sistem 

pengelolaan internal perusahaan, dimana dewan komisaris ini  

memiliki peranan penting terhadap aktivitas pengawasan. 

Komposisi dewan komisaris akan menentukan kebijakan 

perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan tanggung jawab 

social perusahaan. Coller & Gregory (1999) dalam Sembiring 

(2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan 

komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO 

dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

Dari uraian diatas maka hipotesis dari penelitian ini yaitu : 

H1 = Kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap   

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

H2 = Size berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan. 

H3 = Basis perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

H4 = Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial 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 2010 melalui BEI 

dan ICMD. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/ 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 



2012: 115). Populasi dan penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun  2010. Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2012: 116). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan kriteria tertentu. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variable independen dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan manajemen, size, basis perusahaan dan 

ukuran dewan komisaris. Metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis regresi berganda untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh 

kepemilikan manajemen, size, basis peusahaan dan ukuran dewan komisaris 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan persamaan 

regresi :  

CSR = αααα + ββββ1KM + ββββ2SIZE + ββββ3BP + ββββ4DEKOM +  εεεε 

Dengan penjelasan CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan, αααα 

adalah konstanta, ββββ1 adalah koefisien regresi kepemilikan manajemen, ββββ2 

adalah koefisien regresi size, ββββ3 adalah koefisien regresi basis perusahaan, ββββ4 

adalah koefisien regresi ukuran dewan komisaris, dan εεεε 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 

(R2), 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 Manajemen terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial 

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan dengan uji t untuk 

Kepemilikan Manajemen diperoleh nilai signifikan sebesar 0,004. Nilai 

signifikan lebih kecil dari Level of Significance sebesar 0,005, maka 

terbukti terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan manajemen 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis pertama yang menyatakan “kepemilikan manajemen 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial” terbukti 

kebenarannya.   

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Rawi dan Muchlish (2010) 

yang menemukan bahwa kepemilikan manajemen mempengaruhi 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan hasil 

yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh 

signifikan terhadap tanggung jawab sosial, hal ini berarti tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Apriwenni (2009) yang tidak 

menemukan hubungan positif antara kedua variabel tersebut.  

2. Pengaruh Size Perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan   

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan dengan uji t untuk 

Size diperoleh nilai signifikan sebesar 0,403. Nilai signifikan jauh lebih 

besar dari Level of Significance sebesar 0,005, maka terbukti tidak 

terdapat pengaruh signifikan antara size atau ukuran perusahaan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua yang menyatakan “size berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial” tidak terbukti kebenarannya.   

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sitepu dan Siregar (2009) 

yang menemukan size tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung 



jawab sosial. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Nurkhim (2010) 

dan Kartika (2010) yang menemukan adanya pengaruh positif antara size 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial.  

3. Pengaruh Basis Perusahaan terhadap Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan dengan uji t untuk 

Basis Perusahaan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,861. Nilai 

signifikan jauh lebih besar dari Level of Significance sebesar 0,005, maka 

tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan antara basis perusahaan  

dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga yang menyatakan “basis perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial” tidak terbukti 

kebenarannya.   

Penelitian ini sesuai dengan Kartika (2010) yang tidak 

menemukan pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. Waryanto (2010) juga menyimpulkan bahwa kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan.  

 

4. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Berdasarkan pengujian statistik yang dilakukan dengan uji t untuk 

Ukuran Dewan Komisaris diperoleh nilai signifikan sebesar 0,633. Nilai 

signifikan jauh lebih besar dari Level of Significance sebesar 0,005, maka 

tidak terbukti terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan 

komisaris dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan “ukuran dewan 

komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial” 

tidak terbukti kebenarannya.   



Penelitian ini sesuai dengan Waryanto (2010) yang menemukan 

ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi luas pengungkapan 

tangung jawab sosial. Penelitian ini tidak mendukung penelitian 

Sembiring (2005), Veronica (2009) dan Nurkhim (2010) yang 

menemukan adanya pengaruh positif antara ukuran dewan komisaris 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial. 

 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

a.Kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial, ditunjukkan dari nilai 

signifikansi t sebesar 0,004 dengan arah koefisien positif (0,003). 

Banyak sedikitnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.  

b. Size tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, ditunjukkan dari nilai signifikansi t sebesar 

0,403 dengan arah koefisien positif (0,008). Besar kecilnya ukuran 

perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan.  

c.Basis perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, ditunjukkan 

dengan signifikansi t sebesar 0,861 dengan arah koefisien positif 

(0,007). Perusahaan manufaktur berbasis asing maupun dalam negeri 

tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

d.Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial ditunjukkan dengan 

signifikansi t sebesar 0,633 dengan arah koefisien positif (0,004). 

Banyak sedikitnya jumlah anggota dewan komisaris tidak 

mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan.  



2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, ada beberapa 

saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti semua sektor industri 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat mewakili 

kondisi seluruh perusahaan di Indonesia. 

2. Perlu adanya perluasan tahun pengamatan, agar hasil penelitian dapat 

menggambarkan fluktuasi perusahaan dari tahun ke tahun. 

3. Rendahnya nilai adjusted R2 menunjukkan bahwa variabel lain yang 

tidak digunakan penelitian ini mempunyai pengaruh lebih besar 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, untuk 

peneliti selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain 

yang belum digunakan dalam penelitian ini, misalnya profile 

perusahaan, likiuiditas, solvabilitas, laverage, kepemilikan intuisi, 

kepemilikan saham publik dan variabel lainnya.  
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