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ABSTRAK 
Wacana mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi hal 

yang sangat penting seiring dengan tuntutan terhadap perusahaan yang semakin 
besar. Perusahaan diharapkan mengungkapkan informasi sosial dalam laporan 
keuangan (laporan tahunan) agar keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan 
berkembang secara berkelanjutan (sustainable). Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pengaruh variabel ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, 
dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate 
Social Responsibility) dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur di 
Indonesia. 

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.go.id) dan Indonesian Capital 
Market Directory pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 
2008-2010. Penarikan sampel dipilih dengan metode purposive sampling dengan 
kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 
perusahaan. Pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda dengan dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil pengujian 
secara simultan menunjukan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, 
dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
(Corporate Social Responsibility). Secara parsial hanya variabel ukuran 
perusahaan (size) dan leverage yang berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial  
(Corporate Social Responsibility), sedangkan variabel tipe industri dan 
profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial (Corporate Social Responsibility). Dari hasil analisis regresi diperoleh nilai 
Adjusted R2 sebesar 40,9 %, sehingga 59,1 % variabel pengungkapan tanggung 
jawab sosial (Corporate Social Responsibility) dalam penelitian ini dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Oleh sebab 
itu, bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen lain terkait 
dengan pengungkapan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) 
dengan harapan hasil penelitian menjadi lebih baik. 
 

Kata kunci: pengungkapan tanggung jawab sosial (corporate social  
responsibility), ukuran perusahaan, tipe Industri, leverage, dan 
profitabilitas. 



 

A. PENDAHULUAN 

Sejarah perkembangan akuntansi yang berkembang pesat setelah terjadi 

revolusi industri (akuntansi konvensional) menyebabkan pelaporan akuntansi 

lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pemilik modal 

(kaum kapitalis), sehingga mengakibatkan orientasi perusahaan lebih berpihak 

kepada pemilik modal sedangkan pihak yang lain sering diabaikan. Selain itu, 

keberpihakan perusahaan kepada pemilik modal juga mengakibatkan perusahaan 

melakukan eksploitasi sumber-sumber alam secara tidak terkendali sehingga 

mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu 

kehidupan manusia. 

Di Indonesia wacana mengenai CSR mulai mengemuka pada tahun 2001, 

namun sebelum wacana ini mengemuka telah banyak perusahaan yang 

menjalankan CSR dan sangat sedikit yang mengungkapkannya dalam sebuah 

laporan. Hal ini terjadi mungkin karena kita belum mempunyai sarana pendukung 

seperti: standar pelaporan, tenaga terampil (baik penyusun laporan maupun 

auditornya). CSR sebagai sebuah gagasan, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan 

(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. 

Tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines. Di sini 

bottom lines lainnya selain finansial juga ada sosial dan lingkungan. Kondisi 

keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara 

berkelanjutan (sustainable). 

Di Indonesia praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh 

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 (revisi2012) paragraf 15 secara implisit menyarankan untuk 

mengungkapkan tanggungjawab akan masalah lingkungan dan sosial perusahaan 

sebagai berikut: “Entitas dapat pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, 

laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah,khususnya bagi 

industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi 

industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang 

memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup 



 

Standar Akuntansi Keuangan”.Berdasarkan penjelasan peraturan tersebut, sudah 

jelas perusahaan diminta untuk meningkatkan kepeduliannya bukan hanya kepada 

shareholders saja tapi kepada stakeholders juga. 

Penelitian ini mengacu dari penelitian sebelumnya, yaitu oleh Suaryana 

(2011). Penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan  pada perusahaan 

manufaktur  di bursa efek indonesia. Sampel penelitian menggunakan perusahaan 

manufaktur yang go publik di BEI yang diperoleh dengan metode purposive 

sampling dan menggunakan periode penelitian tahun 2007-2009. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sampel perusahaan dan 

penelitian ini menggunakan periode tahun 2008-2010  dengan menggunakan 

instrumen checklist (daftar) untuk melihat pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam tujuh kategori yang didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) No.VII.G2. Selain itu juga penggunaan atau variabel lain yaitu 

tipe industri yang  diprediksi akan berpengaruh terhadap pengungkapan jumlah 

corporate sosial responsibility (CSR) dalam laporan tahunan yang berasal dari 

internal perusahaan, serta menghilangkan satu variabel ukuran dewan komisaris. 

B. Tinjauan Pustaka 

Teori Keagenan (Agency Theory)  

Penelitian ini menggunakan teori keagenan sebagai grand theory dimana 

teori keagenan (agency theory) mengungkapkan adanya hubungan antara 

principal (pemilik perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent 

(manajer perusahaan atau pihak yang menerima mandat) yang dilandasi dari 

adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, pemisahan 

penanggung resiko, pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi (Jensen 

and Meckling, 1976) dalam (Suaryana, 2011).  

Teori Akuntansi Positif  

Teori akuntansi posistif dikembangkan oleh Watts dan Zimmerman (1986) 

dalam Suaryana (2011) dalam karyanya yang berjudul positive accounting theory. 

Teori ini menjadi acuan dalam pengembangan penelitian akuntansi. Pada dasarnya 



 

teori akuntansi positif menjelaskan perilaku manajemen perusahaan dalam 

membuat laporan keuangan.  

Teori Stakeholders 

Teori stakeholder memprediksi manajemen memperhatikan ekspektasi dari 

stakeholder yang berkuasa, yaitu stakeholder yang memiliki kuasa mengendalikan 

sumberdaya yang dibutuhkan oleh perusahaan (Deegan, 2000) dalam (Suaryana, 

2011)..  

Teori Legitimasi  

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan secara terus- menerus 

berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma dalam 

masyarakat, atas usahanya tersebut perusaha berusaha agar aktivitasnya diterima 

menurut persepsi pihak eksternal (Deegan, 2000).  

Hipotesis 

H
1 

:Ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

H
2
:  Tipe Industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

H
3
: Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

H
4
: Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (Corporate Social Responsibility). 

C. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor 

manufaktur yang telah terdaftar (listing) di BEI. Metode pengambilan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling 

dengan mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan  

maksud dan tujuan penelitian.  



 

Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah tanggung jawab sosial 

(CSR) tiap perusahaan. Pengukuran variabel ini dengan mengukur pengungkapan 

sosial laporan tahunan yang dilakukan dengan pengamatan mengenai ada tidaknya 

suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item 

informasi tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item 

informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Metode 

ini sering dinamakan Checklist data (Haniffa et al, 2005) dalam (Rawi dan 

Muchlish, 2010). Rumus perhitungan CSR adalah sebagai berikut: 

j

ij
j n

X
CSR   

Keterangan:  

CSRj : Corporate social responsibility Disclosure perusahaan j 

nj  : jumlah item untuk perusahaan j, nj ≤ 78 

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

diungkapkan 

Variabel Independen 

Karakteristik perusahaan menjelaskan variasi luas pengungkapan sosial 

dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini, karakteristik perusahaan diproksikan 

dalam ukuran perusahaan (size), tipeindustri, leverage, profitabilitas (ROE). 

Ukuran perusahaan (Size) 

Dalam penelitian size perusahaan diukur dengan log of total assets, seperti 

yang dilakukan Alexander (2006) dalam Suaryana (2011). Secara matematis dapat 

ditulis sebagai berikut : 

Size = Ln of total assets 

Tipe Industri 

Diukur dengan menggunakan variabel Dummy, dimana : 

1 = perusahaan yang termasuk dalam industri yang high-profile 

0 = perusahaan yang termasuk dalam industri yang low-profile 

Perusahaan yang termasuk dalam kategori high profile antara lain: 

perusahaan industri pertanian, pertambangan, perminyakan, kimia, kehutanan, 

otomotif (enginering), pulp dan kertas, penerbangan, agribisnis, tembakau dan 



 

rokok, produk makanan dan minuman, infrastruktur, media dan komunikasi, 

energi (listrik), kesehatan, transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan 

yang termasuk dalam kategori low profile terdiri dari: retailer, keuangan dan 

perbankan, real estate dan properti, tekstil dan produk tekstil, produk rumah 

tangga, pelayanan kesehatan, supplier peralatan medis, dan produk keperluan 

pribadi. 

Tingkat Leverage  

Rasio leverage mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan dana 

dari pihak luar atau kreditur. Leverage diukur dengan membagi total utang dengan 

total asset seperti yang dilakukan Belkoui dan Karpik (1989) dalam Ichsan 

(2007). Rasio leverage dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:  

푳풆풗풆풓풂품풆 =
푻풐풕풂풍	푼풕풂풏품
푻풐풕풂풍	푨풔풆풕

 

Profitabilitas 

Profitabilitas diukur menggunakan Return On Equity. Return On Equity 

mengukur seberapa banyak laba bersih yang dapat dihasilkan dari investasi para 

pemegang saham dalam perusahaan.. Untuk menghitung Return On Equity 

digunakan rumus sebagai berikut: 

								푹푶푬 =
퐋퐚퐛퐚	퐛퐞퐫퐬퐢퐡	퐬퐞퐭퐞퐥퐚퐡	퐩퐚퐣퐚퐤	

퐓퐨퐭퐚퐥	퐦퐨퐝퐚퐥	퐬퐞퐧퐝퐢퐫퐢
퐱	ퟏퟎퟎ	% 

Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Uji Regresi 

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data-

data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.  Maka 

penelitian ini diukur dengan  rumus sebagai berikut:  

      CSR= α + β
1 
SIZE+  β

2
IND + β

3
LEV+ β

4
ROE+ e 

Keterangan: 

CSR :  Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

SIZE :  Ukuran perusahaan 

IND :  Tipe industri 



 

LEV :  Leverage 

ROE :  Profitabilitas 

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik 

parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik. Untuk 

menguji hipotesis yang diajukan peneliti, maka akan dilakukan uji koefisien 

determinasi, ujistatistik t, danujistatistik f. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian untuk menguji apakah 

data memenuhi asumsi klasik. Selain itu untuk menghindari terjadinya estimasi 

yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian 

yang dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

dan uji autokorelasi. 

Uji Normalitas 

Data dikatakan normal jika nilai asymp. Sign / asymptotic significance dua 

sisi > 0,05 (Ghozali, 2005:110-114). 

Uji Multikolinieritas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam regresi 

adalah: 

Torelance Value <0,10 dan VIF >10: terjadi multikolinieritas 

Torelance Value >0,10dan VIF <10: tidak terjadi multikolinieritas. 

Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser, yaitu 

dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel independen, 

sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. Jika nilai 

signifikansi variabel independen > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika nilai signifikansi variabel independen < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Jika nilai 

Durbin-Watson berkisar antara nilai batas atas (du) maka diperkirakan tidak terjadi 



 

autokorelasi. Panduan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi sebagai 

berikut : 

1) Jika DW > DU berarti tidak ada autokorelasi 

2) Jika DW < DL berarti terjadi autokorelasi 

3) Jika DL < DW < DU berarti tidak dapat mengambil keputusan apakah 

autokorelasi terjadi atau tidak. 

Uji Ketepatan Model 

Uji Regresi Simultan (Uji F)  

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi 

F. Jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak 

dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen secara statistis 

mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama. 

Uji koefisien determinasi (R
2
)  

Penelitian ini digunakan adjusted R
2 

berkisar antara nol sampai satu. Jika 

nilai adjusted R
2 

makin mendekati satu maka makin baik kemampuan model 

tersebut dalam menjelaskan variabel dependen dan sebaliknya. 

Uji Hipotesis (Uji t) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat 

signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 maka Ho dapat ditolak 

atau dengan α = 5% variabel independen tersebut berhubungan secara statistis 

terhadap variabel dependennya.  

Uji Hipotesis 

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual yakni 

dengan melihat pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Penjelasan untuk masing-masing variabel bebas adalah sebagai berikut: 

Pengujian Terhadap Koefisien Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Hasil statistik uji t untuk variabel ukuran perusahaan (size) diperoleh t hitung  

sebesar 8,520 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 5%, maka Ho ditolak. Hal 



 

tersebut  berarti ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian 

hipotesis pertama yang menyatakan ukuran perusahaan (size) berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti. 

Pengujian Terhadap Koefisien Tipe Industri (IND) 

Dari hasil pengujian diperoleh t hitung  sebesar 1.738 dengan nilai signifikan 

sebesar 0.085>  (0.05) maka Ho diterima. Hal tersebut berarti tipe industri tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan 

demikian hipotesis kedua yang menyatakan tipe industri (IND) berpengaruh 

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak 

terbukti. 

Pengujian Terhadap Koefisien Leverage (LEV) 

Dari hasil pengujian diperoleh t hitung  sebesar -3,858 dengan nilai signifikan 

sebesar 0.000 <  (0.05) maka Ho ditolak. Hal tersebut berarti leverage 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan 

demikian hipotesis ketiga yang menyatakan leverage berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terbukti. 

Pengujian Terhadap Koefisien Profitabilitas (ROE) 

Dari hasil pengujian diperoleh t hitung sebesar 0,541 dengan nilai signifikan 

sebesar 0.590 >  (0.05) maka Ho diterima. Hal tersebut berarti profitabilitas 

(ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan profitabilitas (ROE) 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

tidak terbukti. 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian pembahasan ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang 

telah diolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan (size), tipe industri, leverage, dan profitabilitas terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan 

perusahaan manufaktur. Dari hasil pengujian secara bersama-sama dapat 



 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, dan profitabilitas 

berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

(CSR) dalam laporan tahunan yang ditunjukkan dari F hitung (21,053) pada 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai adjusted R square sebesar 0,409 yang 

artinya variasi dalam perubahan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 

(indeks) dapat dijelaskan oleh variabel ukuran perusahaan, tipe industri, leverage, 

dan profitabilitas sebesar 40,9%. Sedangkan sisanya sebesar 59,1% dijelaskan 

oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Nilai R = 0,655 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 65,5%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan pengungkapan 

CSR yang di ukur dengan indeks pengungkapan sosial memiliki posisi atau 

hubungan yang cukup kuat. 

Dalam pengujian secara parsial hanya dua variabel yaitu ukuran perusahaan 

dan leverage yang ditemukan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan, sedangkan variabel tipe industri, dan profitabilitas tidak 

mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Pembahasan terhadap 

masing-masing variabel dalam pengujian secara parsial adalah sebagai berikut: 

Pengaruh ukuran perusahan terhadap pengungkapan CSR. 

Dari hasil analisis data di atas, variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat 

signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Semakin besar perusahaan, maka cenderung mengungkapkan CSR lebih 

luas dari pada perusahaan kecil. Perusahaan besar juga lebih rentan dari 

pengawasan kelompok-kelompok stakeholder dan rentan terhadap reaksi yang 

merugikan diantara mereka. Selain itu perusahaan terlihat mempertimbangkan 

kegiatan tanggung jawab sosial dan pengungkapannya sebagai cara meningkatkan 

reputasi perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gao, 

et al (2005), Joseph dan Taplin (2011), Naser, et al (2006), Sembiring (2005), 

Andayani (2009), dan Suaryana (2011) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan (size) mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung 



 

jawab sosial. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) 

dan Curuk (2009) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (size) perusahaan 

tidak berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

suatu perusahaan 

Pengaruh tipe industri terhadap pengungkapan CSR. 

Dari hasil analisis data di atas, variabel tipe industri  memiliki tingkat 

signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,085. Hal ini menunjukkan bahwa tipe industri 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR. 

Dari hasil analisis data di atas, variabel leverage memiliki tingkat 

signifikansi < 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Naser, et al. (2006) dan Marpaung (2009)  yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR 

Dari hasil analisis data di atas, variabel profitabilitas memiliki tingkat 

signifikansi > 0,05 yaitu sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cowen, et al. 

(1987), Patten (1991), Hacston dan Milne (1996), Belkaoui dan Karpik (1989), 

Sembiring (2005), Rosmasita (2007), Andayani (2009), dan Suaryana (2011) yang 

menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  

E. PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil pengujian untuk variabel ukuran perusahaan (size) diperoleh t hitung  

sebesar 8,520 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 5%, maka Ho ditolak. 

Hal tersebut  berarti ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung tanggung jawab sosial perusahaan. 



 

2. Dari hasil pengujian untuk variabel tipe industri diperoleh t hitung  sebesar 1.738 

dengan nilai signifikan sebesar 0.085 >  (0.05) maka Ho diterima. Hal 

tersebut berarti tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial.  

3. Dari hasil pengujian untuk variabel leverage diperoleh t hitung  sebesar -3,858 

dengan nilai signifikan sebesar 0.000 <  (0.05) maka Ho ditolak. Hal tersebut 

berarti leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial. 

4. Dari hasil pengujian untuk variabel profitabilitas diperoleh t hitung sebesar 0,541 

dengan nilai signifikan sebesar 0.590 >  (0.05) maka Ho diterima. Hal 

tersebut berarti profitabilitas (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Saran  

Berdasarkan beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, 

maka diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah variabel independen yang terkait 

dengan pengungkapan CSR. Hal ini mengingat Dari adjusted R square 

diketahui bahwa 40,9% variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain diluar penelitian ini. 

2. Bagi peneliti berikutnya dapat menguji pengaruh kebijakan perusahaan dalam 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) terhadap kinerja pasar. 

3. Penelitian selanjutnya, perlu mempertimbangkan sampel yang lebih luas yaitu 

meliputi semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Pihak otoritas bursa hendaknya dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih 

mengikat terkait dengan pengungkapan CSR. Hal ini dimaksudkan agar 

perusahaan dapat lebih memaksimalkan aktualisasi tanggung jawab sosialnya 

kepada masyarakat maupun lingkungan hidup, karena keberlanjutan 

(sustainable) hanya akan tercapai apabila perusahaan memperhatikan aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan. 
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