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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi coorporate social responsinility dan lingkungan kinerja pada
perusahaan industri di bursa efek Indonesia.
Populasi penelitian ini semua perusahaan industri yang terdaftar di bursa
efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011 yang tercantum dalam Indonesian Capital
Market Directory (2009-2011), yang berjumlah 405 perusahaan. Perusahaan
industri yang terdaftar di BEI digunakan sebagai populasi, karena perusahaan
tersebut mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada
pihak luar perusahaan. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling,
berdasarkan kriteria yang ditetapkan diperoleh sampel sebanyak 17 perusahaan.
Metode analisa data yang digunakan adalah model analisis regresi berganda,
dengan bantuan program SPSS for Windows Release 16.0.
Hasil penelitian ini menunjukkan variabel struktur kepemilikan dan
leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan coorporate social
responsibility dan lingkungan kinerja, sedangkan size, profitabilitas, deviden per
share, likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap coorporate social
responsibility dan lingkungan kinerja. Nilai adjusted R2 sebesar 19%, sisanya
sebesar 81% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

A. Latar Belakang
Pada era globalisasi sekarang ini kemajuan informasi teknologi dan
keterbukaan

pasar

mengharuskan

perusahaan

untuk

terbuka

dalam

mengungkapkan informasi tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan
Corporate Social Responsibility (CSR). Perusahaan di dunia maupun di Indonesia
juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan
tanggung jawab sosialnya. Kesadaran tentang pentingnya mempraktikan CSR ini
menjadi

trend

global

seiring

dengan

semakin

maraknya

kepedulian

mengutamakan stakeholders.
Semakin majunya teknologi informasi dan keterbukaan pasar, perusahaan
harus secara serius dan terbuka memperhatikan CSR. Para pengusaha berargumen

bahwa CSR tidak boleh dipaksakan karena bersifat sukarela dan menjadi bagian
dari strategi perusahaan. Penurunan laba berdampak pada penurunan jumlah
dividen yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas perusahaan.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Febrina (2011)
tentang

faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kebijakan

pengungkapan

tanggungjawab sosial dan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia. Yang membedakan penelitian ini terdapat pada studi kasus yang
diteliti. Penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian
saat ini pada perusahaan industri sebagai studi kasus penelitian. Sebab kegiatan
induatri lebih luas dalam mencangkup banyak kegiatan. Selain itu kegiatan
industri juga sangat sering dikaitkan dengan isu lingkungan hidup sebagai salah
satu elemen utama CSR yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari pemerintah
dan badan internasional. Dan menambahkan deviden per share sebagai variabel
penelitiannya. Sehingga dengan semakin tinggi deviden per share diharapkan
dapat berhubungan dengan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan yang
lebih luas.
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
CORPORATE

SOCIAL

RESPONBILITY

PADA

PERUSAHAAN

INDUSTRI DI BURSA EFEK INDONESIA”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.

Apakah size perusahaan berpengaruh terhadap coorporate social
responsibility pada perusahaan industri di BEI?

2.

Apakah struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap
coorporate social responsibility pada perusahaan industri di BEI?

3.

Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap coorporate
social responsibility pada perusahaan industri di BEI?

4.

Apakah leverage perusahaan berpengaruh terhadap coorporate social
responsibility pada perusahaan industri di BEI?

5.

Apakah deviden per share perusahaan berpengaruh terhadap coorporate
social responsibility pada perusahaan industri di BEI?

6.

Apakah likuiditas perusahaan berpengaruh terhadap coorporate social
responsibility pada perusahaan industri di BEI?

C. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis pengaruh size perusahaan, struktur kepemilikan,
profitabilitas, leverage, deviden per share, likuiditas terhadap coorporate social
responsibility pada perusahaan industri di BEI.
D. Tinjauan Pustaka
a. Teori Stakeholders
Teori

stakeholder

ekspektasi dari stakeholder
memiliki

kuasa

memprediksi

manajemen

memperhatikan

yang berkuasa,

yaitu

stakeholder

yang

mengendalikan sumberdaya

yang

dibutuhkan

oleh

perusahaan (Deegan, 2000). Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan
perilaku pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan akan berusaha

untuk

memuaskan

mengungkapkan

stakeholder

informasi

agar

yang

tetap

bertahan

dibutuhkan.

yaitu dengan

Beberapa

kelompok

stakeholder sangat membutuhkan informasi tanggung jawab sosial dan
lingkungan.
b. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
Seluruh

pelaksanaan

tanggung

jawab

sosial

yang

telah

dilaksanakan oleh perusahaan akan disosialisasikan kepada publik, salah
satunya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan.
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tahun 2012 secara implisit menjelaskan
bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil
keputusan. Penjelasan tersebut ditulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.1, paragraf kesembilan: “Perusahaan dapat pula
menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup
dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri
dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan
bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna
laporan yang memegang peranan penting.”
Adapun tujuan dari CSR, sebagai berikut.
a. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan,
biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan
secara fundamental adalah baik.
b. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar
asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan

masyarakat.

Keberadaan

kontrak

sosial

ini

menuntut

dibebaskannya akuntabilitas sosial.
c. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan
tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada
investor.
c. Pengungkapan Sosial Sebagai Tanggung Jawab Perusahaan
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga
disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social
accounting, atau

corporate social responsibility

merupakan proses

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi
organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap
masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Pratiwi dan Djamhuri
(2004), mengartikan pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau
penyampaian informasi kepada stakeholders mengenai segala aktivitas
perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya.
d. Size Perusahaan
Size perusahaan merupakan variable independen yang banyak
digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan
keuangan perusahaan. Size perusahaan merupakan variabel penduga yang
banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan
tahunan perusahaan. Bukti bahwa

pengungkapan tanggung jawab

dipengaruhi oleh ukuran perusahaan telah di kemukakan dalam penelitan
sebelumnya. Hal ini umumnya dikaitkan dengan teori agensi yang

menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan
yang muncul semakin besar.
e. Struktur Kepemilikan
Semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka
semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai
perusahaan. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial
dalam rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus
mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut.
f. Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba
dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari
perusahaan yang bersangkutan.
g. Leverage
Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar aktiva
perusahaan dibiaya oleh hutang. Tingkat

leverage yang tinggi

menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan
yang lebih luas daripada perusahaan yang tingkat

leverage-nya lebih

rendah. Hal ini dikarenakan dengan ungkapan yang lebih luas diharapkan
dapat mengurangi keraguan kreditur dalam menilai kelayakan perusahaan
dalam menerima dana dan kemampuan perusahaan tersebut untuk
mengembalikan pinjaman tersebut.
h. Deviden Per Share

Dividen merupakan pembagian sisa hasil laba bersih perusahaan
yang didistribusikan kepada pemegang saham (Tjipto dan Hendi, 2001
dalam Rivai, 2007). Kemampuan perusahaan untuk membagi dividen
mengidentifikasi perusahaan dalam kondisi kinerja keuangan yang bagus.
i. Likuiditas
Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera di
penuhi. Likuiditas perusahaan menjadi penting karena kreditur menilai
kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman dari nilai
likuiditas perusahaan. Current ratio adalah angka perbandingan antara
aktiva lancar dengan hutang lancar.
E. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
Sampel adalah bagian dari populasi yang terdiri dari elemen-elemen yang
diharapkan memiliki karakteristik yang dapat mewakili populasinya (Sekaran,
2009: 123). Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling, yaitu
menentukan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria
pengambilan sampel diantaranya :
a.

Perusahaan industri yang tercatat sebagai eminten di Bursa Efek
Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap dan
dipublikasikan berturut-turut pada periode 2009-2011.

b.

Perusahaan sampel tidak mengalami delisting selama periode
pengamatan.

c.

Tersedia laporan keuangan perusahaan secara lengkap yang dapat
digunakan untuk memperoleh data-data penelitian selama tahun 20092011 dan dipublikasikan melalui website www.idx.co.id atau pada
website masing-masing perusahaan.

F. Hasil Analisis Data
Sesuai dengan hasil analisis data, diketahui bahwa variabel struktur
kepemilikan dan leverage berpengaruh terhadap coorporate social responsibility
pada perusahaan industri di Bursa Efek Indonesia
1. Pengaruh size perusahaan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial dan lingkungan kinerja pada perusahaan
variabel size perusahaan sebesar 0,250 lebih besar dari 0,05. Hal
ini menunjukkan size perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dari hasil pengujian diketahui ukuran perusahaan mempunyai arah
koefisien positif, namun tidak signifikan terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti, besar kecilnya
perusahaan tidak mempengaruhi tingkat kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial.
2. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial dan lingkungan kinerja pada perusahaan
variabel Struktur kepemilikan sebesar 0,018 lebih kecil dari 0,05.
Hal ini menunjukan Struktur kepemilikan berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini disebabkan karena saham yang dimiliki oleh publik, tidak
selamanya mendasarkan pada aspek fundamental perusahaan, sehingga
harus membutuhkan informasi yang lebih luas dalam laporan
keuangannya. Saham yang dimiliki oleh publik dapat saja di jual atau
dibeli tanpa ada batas waktu tertentu, tetapi hanya mempertimbangkan
keuntungan atas capital gain.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab
sosial dan lingkungan kinerja pada perusahaan
variabel profitabilitas sebesar 0,119 lebih besar dari 0,05. Hal ini
menunjukan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
Dalam penelitian ini variabel profitabilitas diukur dengan Return
on Assets, dari hasil pengujian diketahui profitabilitas mempunyai arah
koefisien negatif dan tidaksignifikan terhadap kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti, tinggi rendahnya
profitabilitas tidak mempengaruhi tingkat kebijakan pengungkapan
tanggung jawab sosial .
4. Pengaruh leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
dan lingkungan kinerja pada perusahaan
variabel leverage sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05. Hal ini
menunjukkan leverage berpengaruh signifikan terhadap kebijakan
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

semakin tinggi leverage semakin rendah dalam mengungkapkan
tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi tingkat rasio
leverage, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melaporkan
laba sekarang lebih tinggi. Supaya laba yang dilaporkan tinggi, maka
manajer harus mengurangi

biaya-biaya termasuk biaya

untuk

mengungkapkan informasi sosial. Biaya pengungkapan sosial yang
terbatas, maka pengungkapan informasi sosial menjadi rendah atau
terbatas.
5. Pengaruh deviden per share terhadap pengungkapan tanggung
jawab sosial dan lingkungan kinerja pada perusahaan
variabel deviden per share sebesar 0,151 lebih besar dari 0,05. Hal
ini menunjukkan deviden per share tidak berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial.
Hal ini disebabkan karena dividen merupakan pembagian sisa hasil
laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham.
Kemampuan perusahaan untuk membagi dividen mengidentifikasi
perusahaan dalam kondisi kinerja keuangan yang bagus. Perusahaan
yang kinerja keuangannya bagus relatif lebih banyak memperhatikan
masalah-masalah sosial, manajemen yang sadar dan memperhatikan
masalah sosial juga akan menunjukan kemampuan atas kinerja
keuangan perusahaan.
6. Pengaruh likuiditas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
dan lingkungan kinerja pada perusahaan

variabel likuiditas sebesar 0,392 lebih besar dari 0,05. Hal ini
menunjukkan

likuiditas

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial
Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi
keuangan perusahaan. Perusahaan semacam ini cenderung untuk
melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas
kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu
kredibel. Sebaliknya perusahaan yang memiliki likuiditas rendah justru
cengerung mengungkapkan lebih sedikit informasi kepada pihak luar
sebagai upaya untuk menjelaskan lemahnya kinerja manajemen
G. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa:
a. Nilai signifikansi t untuk variabel size perusahaan sebesar 0,250 lebih
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan size perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan, sehingga H1 ditolak.
b. Nilai signifikansi t untuk variabel Struktur kepemilikan sebesar 0,018
lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukan Struktur kepemilikan
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan, sehingga H2 diterima.
c. Nilai signifikansi t untuk variabel profitabilitas sebesar 0,119 lebih
besar dari 0,05. Hal ini menunjukan profitabilitas tidak berpengaruh

signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan, sehingga H3 ditolak.
d. Nilai signifikan t untuk variabel leverage sebesar 0,038 lebih kecil dari
0,05. Hal ini menunjukkan leverage berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga
H4 diterima.
e. Nilai signifikan t untuk variabel deviden per share sebesar 0,151 lebih
besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan deviden per share tidak
berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengungkapan tanggung
jawab sosial, sehingga H5 ditolak.
f. Nilai signifikan t untuk variabel likuiditas sebesar 0,392 lebih besar dari
0,05. Hal ini menunjukkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan pengungkapan tanggung jawab sosial, sehingga H6
ditolak.
H. Keterbatasan Penelitian
1. Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan
industri saja, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan
untuk seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di BEI.
2. Periode penelitian yang relatif singkat yaitu 3 tahun (2009-2011),
sehingga memungkinkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan yang
diamati kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnmya.
3. Variabel–variabel dalam penelitian ini hanya 7, yaitu size perusahaan,
struktur

kepemilikan,

profitabilitas,

leverage,

deviden

per

share,likuiditas, jumlah pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan,
sehingga tidak begitu mampu menjelaskan informasi sosial secara akurat.
I. Saran
Berdasarkan kesimpulan dan juga keterbatasan dalam penelitian ini, ada
beberapa saran yang dipakai untuk peneltian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:
1.

Dilakukan penelitian yang menggabungkan seluruh industri dan non
industri, sehingga didapat sampel penelitian yang lebih besar dengan
harapan hasil penelitian dapat digeneralisasi.

2.

Perluasan tahun pengamatan, agar hasil penelitian lebih dapat
menjelaskan hubungan pengaruh dan keakuratan hasil penelitian.

3.

Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain untuk
menjelaskan jumlah informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.
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