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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh karakteristik perusahaan 
yang diproksikan ke dalam profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, 
dan ukuran dewan komisaris terhadap corporate social responsibility disclosure 
dalam laporan tahunan perusahaan food and beverages. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2013 seperti yang tercantum 
dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan website resmi BEI 
(www.idx.co.id). Perusahaan manufaktur digunakan sebagai populasi karena 
memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada publik. Sampel 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverages yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sesuai dengan kriteria. Metode analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan purposive 
sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 

Hasil analisis regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara 
simultan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara profitabilitas, ukuran 
perusahaan, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris terhadap corporate social 
responsibility disclosure. Sedangkan leverage secara simultan memiliki pengaruh 
yang signifikan dan negatif terhadap corporate social responsibility disclosure. 
Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas, 
ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris bersama-
sama memiliki pengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. 
Pengaruh adjusted R2 dalam penelitian ini sebesar 99,9% sedangkan sisanya 
sebesar 0,1% dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

 
Kata kunci: Karakteristik perusahaan, corporate social responsibility disclosure, 
corporate social responsibility (CSR). 
 
 
PENDAHULUAN 

Corporate Social Responsibility atau yang sering dikenal dengan 

sebutan CSR merupakan program atau rencana yang disusun oleh perusahaan 

sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan atas segala aktivitasnya yang 

menyebabkan dampak baik positif maupun negatif kepada masyarakat dan 

lingkungan sekitar. Ulasan mengenai CSR saat ini sedang ramai diperbincangkan 

pada dunia bisnis multinasional. 

Pemerintah menyadari bahwa Corporate Social Responsibility 

Disclosure kepada publik semakin menjadi tuntutan utama bagi perusahaan 

sehingga pemerintah mengesahkan undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang 
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Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap perusahaan yang 

ada untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

yang telah tertuang di dalam Bab V Pasal 74 dan Pasal 66 ayat (2) bagian C. 

Program-program CSR yang dimiliki oleh setiap perusahaan dapat berbeda-beda 

hal ini dikarenakan perbedaan dampak lingkungan dan sosial sebagai akibat dari 

aktivitas perusahaan tersebut. Corporate Social Responsibility Disclosure oleh 

perusahaan juga berdasar pada karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan itu 

sendiri. Veronica (2009) dalam Sari Rizkia (2012) mengatakan semakin kuat 

karakteristik suatu perusahaan dalam menghasilkan dampak sosial bagi publik 

tentunya akan semakin kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada 

publik. 

Secara jelas pernyataan di atas mengandung unsur pemberitahuan bagi 

seluruh perusahaan di Indonesia agar secara sukarela dapat melaporkan kegiatan 

corporate social responsibility yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada 

publik. Sifat sukarela inilah yang membuat tingkat kesadaran akan tanggung 

jawab sosial yang dimiliki perusahaan di Indonesia cenderung rendah. Perusahaan 

akan cenderung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu akan dampak positif 

dan negatif serta biaya yang dibutuhkan dalam mewujudnya tanggung jawab 

sosial tersebut.  

Selanjutnya dalam penelitian Widyanto Arif (2011) menggunakan 

ukuran dewan komisaris, likuiditas, leverage, ukuran perusahaan (size) dan 

profitabilitas sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan 

CSR. Pada penelitian Sari Rizkia (2012) faktor pertumbuhan perusahaan (growth) 

juga digunakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

corporate social responsibility disclosure Selain faktor-faktor yang telah 

disebutkan diatas, kepemilikan manajemen juga digunakan sebagai faktor yang 

dapat mempengaruhi corporate social responsibility disclosure dalam penelitian 

Nugroho Indra (2012). 

Berdasar pada beberapa faktor yang telah digunakan dalam penelitian 

terdahulu maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai adanya 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan (size), leverage, dan tipe industri 
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terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan. lalu 

selanjutnya penulis menentukan judul “PENGARUH KARAKTERISTIK 

PERUSAHAAN TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

DISCLOSURE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA”. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pada 

sektor manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan go 

public. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI dan mengeluarkan laporan tahunan (annual report). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan sebelumnya sesuai maksud dan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Perusahaan food and beverages yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013. 

2. Perusahaan yang memberikan laporan tahunan 2011-2013 dan di publikasian 

di website Bursa Efek Indonesia. 

3. Perusahaan yang memiliki laba positif pada tahun 2011-2013. 

4. Perusahaan yang mencantumkan program-program CSR yang dimiliki ke 

dalam laporan tahunan (annual report). 

5. Memiliki data-data yang lengkap yang berkaitan dengan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

jenis kuantitatif yang berupa laporan keuangan tahunan perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2013. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel IV.6 
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model OLS 

 

 

 
Tabel IV.7 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model LPM 
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Dari tabel IV.6 dan IV.7 dapat dilihat hasil regresi dengan model yang 

berbeda tersebut diketahui mengalami nilai perbaikan yang sangat besar, sehingga 

model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian yang kedua, 

yaitu model LPM. Dengan model LPM ini maka dapat diperoleh persamaan 

regresi sebagai berikut: 

CSRI = 0,740 + 0,009 ROA + 0,008 SIZE – 0,244 LEV + 0,018 LK + 0,05 

UDK  

Berdasarkan pada persamaann regresi linear berganda diatas maka dapat 

dijelaskan secara sistematis koefisien regresi tersebut sebagai berikut :   

1. Konstanta (0,740) 

Apabila keberadaan perusahaan food and beverages sama sekali tidak 

memperhatikan dimensi-dimensi profitabilitas, size, leverage, likuiditas, dan 

ukuran dewan komisaris maka pengaruh karakteristik perusahaan terhadap 

corporate social responsibility disclosure adalah sebesar 0,740. 

2. Dimensi Profitabilitas (0,009 X1) 

Profitabilitas yang diproksikan ke dalam ROA memiliki nilai positif 

sebesar 0,009. Hal ini berarti apabila profitabilitas dalam perusahaan food and 

beverage mengalami kenaikan, maka nilai corporate social responsibility 

disclosure akan meningkat dengan asumsi variabel independen yang lain 

konstan. 

3. Dimensi Ukuran Perusahaan (0,008 X2) 

Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai koefisien positif sebesar 

0,008. Hal ini berarti apabila ukuran perusahaan dalam perusahaan food and 

beverages mengalami kenaikan, maka nilai corporate social responsibility 

disclosure akan meningkat dengan asumsi variabel independen yang lain 

konstan. 

4. Dimensi Leverage (-0,244 X3) 

Leverage memiliki nilai koefisien negatif, yaitu sebesar -0,244. Hal ini 

berarti apabila nilai leverage dalam perusahaan food and beverages 

meningkat, maka nilai corporate social responsibility disclosure akan 

mengalami penurunan dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 
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5. Dimensi Likuiditas (0,018 X4) 

Likuiditas memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,018. Hal ini berarti 

apabila likuiditas dalam perusahaan food and beverages meningkat, maka nilai 

corporate social responsibility disclosure akan meningkat dengan asumsi 

variabel independen yang lain konstan. 

6. Dimensi Ukuran Dewan Komisaris (0,005 X5) 

Ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,005. 

Hal ini berarti apabila ukuran dewan komisaris dalam perusahaan food and 

beverages meningkat, maka nilai corporate social responsibility disclosure 

akan meningkat dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. 

Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran dewan 

komisaring masing-masing mempunyai pengaruh terhadap corporate social 

responsibility disclosure pada perusahaan food and beverages. Uji t ini 

dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada hasil perhitungan regresi. 

Berdasarkan perhitungan regresi diperoleh bahwa variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris memiliki 

nilai signifikansi < 0,05. Hal ini berarti H0 ditolak yang menunjukkan bahwa 

kelima variabel tersebut secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

corporate social responsibility disclosure.  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji signifikansi simultan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

likuiditas, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan food and 

beverages. Uji F dilakukan dengan melihat hasil Fhitung dan nilai 

signifikansinya pada tabel. Berdasarkan hasil perhitungan didapat Fhitung 

sebesar 5733,065 dan tingkat signifikansi 0,000 dengan demikian H0 ditolak 

karena tingkat signifikansi yang dimiliki < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
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variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi corporate social 

responsibility disclosure pada perusahaan food and beverages. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh manakah variabel 

independen, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, likuiditas, dan 

ukuran dewan komisaris mempengaruhi variabel dependen yaitu corporate 

social responsibility disclosure. Dari hasil perhitungan diperoleh R² sebesar 

0,999. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris secara bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap corporate social responsibility 

disclosure. Sehingga sebesar 99,9% variasi model dapat dijelaskan oleh 

kelima variabel independen yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, 

likuiditas, dan ukuran dewan komisaris. Sedangkan sisanya 0,1% dijelaskan 

oleh sebab atau variabel yang lain diluar model penelitian ini. 

 

Pembahasan  

1. Profitabilitas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa profitabilitas yang 

diproksikan sebagai ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau 

dibawah level of significance yang telah ditentukan yaitu sebesar < 0,05 yang 

berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corporate social 

responsibility disclosure. Hal ini secara teoritis telah dijelaskan Kokobu 

(2001) dalam Widyanto (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara profitabilitas yang dimiliki perusahaan terhadap corporate 

social responsibility disclosure. Pernyataan ini sering dikaitkan dengan teori 

agensi yang menyebutkan bahwa semakin besar laba yang diperoleh suatu 

perusahaan makan akan mendorong perusahaan untuk melakukan corporate 

social responsibility disclosure yang lebih luas. Dalam penelitian ini dapat 

dilihat bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap corporate social 

responsibility disclosure, sehingga perolehan laba yang besar akan mendorong 
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perusahaan untuk melakukan corporate social responsibility disclosure yang 

lebih luas pula. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis sebelumnya. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyanto Arif (2011) dan Hermawati 

Reni (2012). Berbeda dengan Nugroho Indra (2012), Febrina dan Suryana 

(2011), dan Hackston dan Milne (1996) yang menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak memiliki pengaruh terhadap corporate social responsibility disclosure. 

2. Ukuran Perusahaan (size) terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan 

(size) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah level of 

significance sebesar < 0,05 yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan 

dan positif terhadap corporate social responsibility disclosure. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan (size) maka perusahaan 

akan mengembangkan kegiatan CSR yang telah dimiliki serta informasi yang 

akan diungkap ke publik mengenai aktivitas-aktivitas CSR tersebut akan 

mengalami peningkatan. yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Penelitian ini 

mendukung teori stakeholder, dimana perusahaan-perusahaan besar akan 

cenderung mendapat sorotan dari para stakeholder sehingga perusahaan akan 

cenderung melakukan corporate social responsibility disclosure yang lebih 

luas agar dapat memuaskan para stakeholder serta meningkatkan cita 

perusahaan dimata publik.  

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis sebelumnya dan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Nugroho Indra (2012), Hermawati (2012), Febrina 

dan IGN Agung Suaryana (2011), dan Widyanto Arif (2011) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

corporate social responsibility disclosure.  

3. Leverage terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa leverage memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah nilai level of significance yang telah 

ditentukan yaitu sebesar < 0,05 yang berarti bahwa leverage memiliki 
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pengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure, hanya 

saja untuk variabel leverage memiliki koefisien negatif. Sehingga dapat 

dikatakan apabila tingkat leverage mengalami penurunan maka 

pengembangan kegiatan CSR yang telah dimiliki perusahaan serta informasi 

yang akan diungkap ke publik mengenai aktivitas-aktivitas CSR tersebut akan 

mengalami peningkatan. Hal ini mendukung teori agensi yang telah dijelaskan 

oleh Sembiring (2005) yaitu perusahaan yang memilliki tingkat leverage yang 

tinggi akan cenderung mengurangi kegiatan corporate social responsibility 

disclosure sehingga dapat menghindari sorotan dari para debtholders. 

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan hipotesis dan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nugroho Indra (2012), Widyanto Arif 

(2011), Anggraini (2006), dan Sembiring (2005) yang menyatakan bahwa 

leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap corporate social 

responsibility disclosure.  

4. Likuiditas terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure 

Dari hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa likuiditas memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,000 atau dibawah level of significance sebesar < 0,05 

yang berarti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap corporate social 

responsibility disclosure.  

Almilia dan Retrinasari (2007) dalam Widyanto Arif (2011) 

menyebutkan bahwa secara teori, tingkat likuiditas menunjukkan kondisi 

keuangan perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditas yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan, maka perusahaan akan mengembangkan 

kegiatan CSR yang telah dimiliki serta informasi yang akan diungkap ke 

publik mengenai aktivitas-aktivitas CSR tersebut akan mengalami 

peningkatan. Pada penelitian ini terbukti mendukung teori agensi serta 

hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap corporate social responsibility disclosure. Akan 

tetapi, penelitian ini tidak mendukung penelitian Widyanto Arif (2011) yang 

menyatakn bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

corporate social responsibility disclosure. 
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5. Ukuran Dewan Komisaris terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure 

Berdasarkan teori agensi yang telah dijelaskan oleh Sembiring (2005) 

dalam Widyanto Arif (2011) menyatakan bahwa mekanisme pengendalian 

internal perusahaan tertinggi berada pada dewan komisaris yang memiliki 

tanggung jawab untuk memonitor seluruh aktivitas manajemen puncak. 

Sebagian besar peneliti telah mengaitkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat corporate social 

responsibility disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dapat 

dikatakan apabila ukuran dewan komisaris yang dimiliki perusahaan semakin 

banyak jumlahnya, perusahaan akan mengembangkan kegiatan CSR yang 

telah dimiliki serta informasi yang akan diungkap ke publik mengenai 

aktivitas-aktivitas CSR tersebut akan mengalami peningkatan. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung hipotesis sebelumnya. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Widyanto Arif (2011), Sulastini 

(2007), Sembiring (2005) dan Nugroho Indra (2012) yang menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap corporate 

social responsibility disclosure. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
1. Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap corporate social 

responsibility disclosure, maka hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini 

berarti bahwa besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan akan 

mempengaruhi luas corporate social responsibility disclosure yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap corporate 

social responsibility disclosure, maka hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini 

berarti bahwa besar kecilnya total asset yang dimiliki perusahaan akan 

mempengaruhi luas corporate social responsibility disclosure yang dilakukan 

oleh perusahaan. 
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3. Leverage berpengaruh signifikan dan negatif terhadap corporate social 

responsibility disclosure, maka hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini berarti 

bahwa besar kecilnya leverage perusahaan mempengaruhi luas corporate 

social responsibility disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. 

4. Likuiditas berpengaruh signifikan dan positif terhadap corporate social 

responsibility disclosure, maka hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini 

berarti bahwa besar kecilnya rasio lancar yang dimiliki perusahaan akan 

mempengaruhi luas corporate social responsibility disclosure yang dilakukan 

oleh perusahaan. 

5. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

corporate social responsibility disclosure, maka hipotesis kelima (H5) 

diterima. Hal ini berarti ukuran dewan komisaris yang dinyatakan dalam 

jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi luas 

corporate social responsibility disclosure yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

Saran 

1. Bagi manajemen perusahaan diharapkan lebih lengkap dalam mengungkapkan 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan corporate social responsibility 

perusahaan dalam annual report yang akan dipublikasikan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode waktu 

penelitian yang lebih lama untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

kegiatan CSR perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lebih banyak variabel 

yang digunakan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap corporate social 

responsibility disclosure. 
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