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PENGARUH KARATERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011 - 2013) 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh karakteristik 

perusahaan yang terdiri dari Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (PROFIT), 

Leverage (LEV), Ukuran Dewan Komisaris (DK)  dan Pertumbuhan Perusahaan 

(GROWTH) terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Data yang 

digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama 3 tahun dari tahun 2011 – 2013 sebanyak 48 perusahaan dengan outlier 3 

perusahaan. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dan pengujian 

hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian Profitabilitas 

(PROFIT), Leverage (LEV), Ukuran Dewan Komisaris (DK) berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Ukuran Perusahaan (SIZE) dan 

Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR).  

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan (SIZE), Profitabilitas (PROFIT), Leverage (LEV), 

Ukuran Dewan Komisaris (DK), Pertumbuhan Perusahaan (GROWTH), Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

Abstract 

The purpose of this researche is to analyse the influence  of the Characteristics Of 

Companies consisting of Firm Size (SIZE), Profitability (PROFIT), Leverage (LEV), 

Size of The Board of Commissioners (DK) And Growth (GROWTH) on the disclosure 

of Corporate Social Responsibility (CSR). Data from this study were obtained from 

manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI)  during the years 

2011 to 2013 for 48 companies with outlier 3 companies. Sampling by purposive 

sampling and hypothesis testing using multiple regression analysis. This result of this 

study indicate there is association between  Profitability (PROFIT), Leverage (LEV), 

Size of the Board of Commissioners (DK) to Corporate Social Responsibility (CSR). But 

have no association between Company size (SIZE) and Corporate Growth (GROWTH) 

to Corporate Social Responsibility (CSR). 

Keywords: Company Size (SIZE), Profitability (PROFIT), Leverage (LEV), Size Of 

The Board Of Commissioners (DK), Growth (GROWTH), Corporate Social 

Responsibility (CSR)
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 PENDAHULUAN 1.

Di Indonesia, praktik CSR telah mendapat perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

berbagai kasus yang terjadi seperti penggundulan hutan, meningkatnya polusi dan limbah, buruknya 

kualitas dan keamanan produk, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, penyalahgunaan 

investasi dan lain-lain. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur oleh peneliti dikarenakan 

pelaksanaan CSR pada perusahaan manufaktur sudah ada sejak awal berjalan. Alasan lainnya adalah 

karena perusahaan manufaktur lebih banyak memberikan pengaruh/dampak terhadap lingkungan di 

sekitarnya akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan dan memenuhi segala aspek pada tema 

pengungkapan CSR. Perusahaan manufaktur dipercaya membutuhkan image yang lebih baik dari 

masyarakat karena rentan terhadap pengaruh politik dan kritikan dari aktivis-aktivis sosial, maka 

diasumsikan bahwa perusahaan manufaktur akan memberikan pengungkapan corporate social 

responsibility yang lebih luas daripada perusahaan non manufaktur. Penelitian ini dikhususkan pada 

perusahaan manufaktur, karena dalam menjalankan kegiatan usahanya kemungkinan untuk merusak 

dan mencemari lingkungan lebih besar daripada perusahaan non-manufaktur. Dalam hal ini 

perusahaan manufaktur diduga lebih besar melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial daripada 

perusahaan non-manufaktur, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 pasal 

74 tentang pengungkapan tanggungjawab sosial dan lingkungan untuk perseroan terbatas (Rahajeng, 

2010). Penelitian yang dilakukan Maulana dan Yuyetta (2014) berkaitan dengan size (ukuran 

perusahaan), menunjukkan hasil bahwa size perusahaan berpengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap pengunkapan CSR. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Sembiring (2005). 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian Sari (2012) yang menemukan adanya hubungan 

erat antara ukuran perusahaan terhadap CSR. Kartika (2010) juga mengungkapkan bahwa ukuran 

perusahaan sebagai variabel kendali berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Maulana dan Yuyetta (2014) meneliti mengenai 

pengaruh profitabilitas, leverage, size, ukuran dewan komisaris dan growth terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility di BEI dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Maulana dan Yuyetta (2014) adalah sama-sama meneliti 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi pertanggungjawaban soaial dalam 

laporan tahunan. 

 METODE 2.

Populasi dan Kriteria Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia dari daftar 

bursa  efek  Indonesia dengan  metode  purposive sampling berdasarkan kriteria-kriteria yaitu: 
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a. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia dan website 

perusahaan pada periode penelitian secara berturut-turut, dan menyediakan laporan tahunan 

tahunan lengkap selama periode penelitian. 

b. Perusahaan mengungkapkan CSR dalam pelaporan keluangan tahunan perusahaan, baik pada 

tahun 2011, 2012 dan 2013. 

c. Perusahaan menyajikan laporan keuangan menggunakan nilai uang rupiah. 

d. Perusahaan yang membatasi keuntungan tiap sektornya. 

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Sumber data penelitian diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar pada tahun 2011-2013 diperoleh melalui situs www.idx.co.id. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder kuantitatif berupa laporan keuangan dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan dengan melihat data-data yang diperlukan, mencatat, dan 

menganalisis annual report perusahaan tahun 2011-2013. 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Corporate Social Responsibility Disclosure diukur dengan menggunakan indikator dari Global 

Reporting Initiative (GRI) dengan jumlah 149 pengungkapan dengan rumus :  

                                                      

                                   
 

Profitabilitas 

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam 

upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus: 

     = 
     

        
 

Dimana : 

        =Return On Asset perusahaan i pada periode t 

        = Laba Bersih Setelah Pajak perusahaan i pada periode t 

          = Total Asset yang dimiliki oleh perusahaan i pada periode t 

Ukuran perusahaan 

Size perusahaan yang diukur dengan total Asset akan ditransformasikan dalam logaritma natural. 

Rumusnya   

     =              

http://www.idx.co.id/
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Keterangan : 

      = Size perusahaan i pada periode t 

             = Nilai logaritma natural total asset perusahaan i pada periode t 

Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah anggota Dewan 

Komisaris dalam suatu perusahaan. Varibel Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menjumlah 

anggota dewan komisaris perusahaan. 

Leverage 

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage adalah Debt To Asset Ratio. 

Pengukurannya adalah sebagai berikut: 

Debt To Asset Ratio =
              

            
 x 100% 

Pertumbuhan Perusahaan (Growth) 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diukur denganpertumbuhan penjualan perusahaan. 

Rumus  

Growth =          
                        

            
 

Keterangan : 

Penjualan t   =  Penjualan bersih (net sales) periode tahun berjalan 

Penjualan t-1= Penjualan bersih (net sales) periode tahun sebelumnya 

Teknik Analisa 

Uji Asumsi Klasik 

Sebelum model regresi digunakan untuk menguji hipotesis, diperlukan uji asumsi klasik untuk 

memastikan bahwa model telah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). 

Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

Analisis Regresi Linear Berganda  

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ada tidaknya pengaruh ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, komposisidewankomisaris,danpertumbuhanperusahaan terhadap CSR. 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam penelitian ini, maka akan digunakan model persamaan 

regresi sebagai berikut.  

CSR = α + β1 SIZE + β2 Lev + β3 Profit + β4 DK + β5 Growth + e 
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Keterangan : 

Α   = Konstanta  

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien Regresi 

   = Error 

CSR   = Corporate Social Responsibility 

SIZE   = Ukuran Perusahaan  

Lev      = Leverage 

Profit   = Profitabilitas  

DK    = DewanKomisaris 

Growth  = Pertumbuhan Perusahaan 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secarta individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011 : 98). Dalam penelitian ini menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). Jika nilai sign > 

0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2011 : 98). Dalam penelitian menggunakan significance level 0,05 (α = 5%. Jika nilai 

signifikan statistik F > 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti keenam variabel independen 

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 3.

3.1 Deskriptif Objek Penelitian 

Diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan manufaktur pertahun. Penelitian ini menggunakan 3 

periode, sehingga hasil sampel yang diperoleh 3 x 16 = 48 
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3.2 Pengujian Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan uji Kolmogrov Smirnov Z. Nilai signifikan atau probabilitas, jika p-

value> 0,05maka data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Kolmogrov Smirnov diperoleh 

signifikansi unstandardized residualsebesar 0,906 > 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan 

bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

Tabel 4.2 Hasil uji normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  

  Unstandardized Residual 

N 48 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 6.09128089 

Most Extreme Differences Absolute .082 

Positive .082 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .566 

Asymp. Sig. (2-tailed) .906 

a. Test distribution is Normal 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien t hitung Sig. 

Konstanta 63.456   

SIZE -.635 -0.667 0.509 

Lev -.286 -5.421 0.000 

Profit .060 3.182 0.003 

DK .295 3.948 0.000 

Growth .586 0.095 0.925 

F hitung 10,186   

Adj.R
2 

0,494   

         Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier berganda yang dapat disusun 

sebagai berikut : 

CSR = 63,456 -0,635 SIZE -0,286 Lev + 0,060 Profit + 0,295 DK + 0,586 Growth + e 
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Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

a. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya nilai konstanta dengan parameter positif sebesar 

63,456. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 

komposisi dewan komisaris, dan pertumbuhan perusahaan maka CSR perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia akan mengalami peningkatan. 

b. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel ukuran 

perusahaan (SIZE) dengan parameter negatif sebesar -0,635. Setiap peningkatan ukuran 

perusahaan 1 kali maka akan menurunkan CSR perusahaan manufaktur sebesar -0,635. 

c. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel leverage (Lev) 

dengan parameter negatif sebesar -0,286. Setiap peningkatan leverage 1 kali maka akan 

menurunkan CSR perusahaan manufaktur sebesar -0,286. 

d. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel profitabilitas (Profit) 

dengan parameter positif sebesar 0.060. Maka setiap peningkatan profitabilitas 1 kali maka akan 

meningkatkan CSR perusahaan manufaktur sebesar 0.060. 

e. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel komposisi dewan 

komisaris (DK) dengan parameter positif sebesar 0.295. Maka setiap peningkatan komposisi 

dewan komisaris 1 kali maka akan meningkatkan CSR  perusahaan manufaktur sebesar 0.295. 

f. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel pertumbuhan perusahaan 

(Growth) dengan parameter positif sebesar 0,586. Maka setiap peningkatan pertumbuhan 

perusahaan 1 kali maka akan meningkatkan CSR perusahaan manufaktur sebesar 0,586. 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Hipotesis pertama (H1) dan (H5) menyatakan ukuran 

perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan  laporan CSR. 

Hipotesis ini ditolak karena hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung -0,667 dan 0.095 lebih kecil 

dari t tabel sebesar -2,018/2,018 dengan probabilitas 0,509 dan 0,925 lebih besar dari 0,05. 

Sehingga ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011 - 2013. 

Hipotesis kedua (H2), (H3), (H4) menyatakan leverage, profitability, ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hipotesis ini diterima 

karena hasil pengujian menunjukkan nilai t hitung -5,421; 3,182;  3,948 lebih besar dari t tabel 

sebesar -2,018/ 2,018 dengan probabilitas 0,000; 0,003; 2,018 lebih kecil dari 0,05. Sehingga 

leverage, profitability, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR) perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 
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Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Dari tabel 4.7 di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 10,186 lebih besar dari F tabel 2,44 dengan 

probabilitas 0,000 lebih kecil dari nilai signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen ukuran perusahaan, 

leverage, profitabilitas, komposisi dewan komisaris, dan pertumbuhan perusahaan terhadap variabel 

dependen yaitu CSR. Dari hasil uji F tersebut dapat diketahui bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini fit (goodness of fit). 

Koefisien Determinasi (R²) 

Hasil perhitungan nilai Adjusted R² sebesar 0,494. Hal ini menunjukkan bahwa 49,4% variasi dari 

ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, komposisi dewan komisaris, dan pertumbuhan 

perusahaan mempengaruhi variabel CSR perusahaan. Sedangkan 50,6% sisanya dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model. 

3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa ukuran perusahaan mempunyai t hitung -0,667 lebih kecil 

dari t tabel  sebesar -2,018 dan diperoleh nilai signifikan 0,509 lebih besar dari taraf signifikansi 

0,05. Hipotesis satu (H1) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Nilai koefisien regresi negatif disini dapat diartikan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah pengungkapan CSR perusahaan 

manufaktur periode 2011 – 2013 begitu pula sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi pengungkapan CSR perusahaan manufaktur periode 2/011 – 2013. Hal ini berarti 

pengungkapan tanggung jawab sosial tidak bergantung pada besar atau kecilnya perusahaan.  

Perusahaan kecil maupun perusahaan besar wajib mengungkapkan tanggungjawab sosial 

dikarenakan produktivitas perusahaan tersebut menimbulkan dampak pada lingkungan sekitar 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Wakid, dkk (2012); Hartati (2012); 

Adawiyah (2013); Sari dkk (2015); Pradana dan Suzan (2015) yang mana masing-masing hasil 

penelitian mereka tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan pada kreditur dalam 

membiayai aset perusahaan. Leverage dapat diukur dengan membandingkan proporsi total utang 

terhadap ekuitas pemegang saham.. 
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Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa leverage perusahaan mempunyai t hitung -5,421 lebih besar 

dari t tabel  sebesar -2,018 dan diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05. Hipotesis kedua (H2) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa leverage perusahaan 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini berarti bahwa 

tinggi rendahnya tingkat leverage keuangan perusahaan mempengaruhi luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan.  

Hasil dari pengujian hipotesis 2 ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh Premana (2011); Wakid 

dkk (2012); Nur (2012); Ale (2014) yang berhasil membuktikan bahwa leverage berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR perusahaan.  

Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa profitabilitas yang dikur dengan ROA mempunyai t hitung 

3,182 lebih besar dari t tabel  sebesar 2,018 dan diperoleh nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Hipotesis ketiga (H3) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabiliti  

berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosialnya, 

karena dengan tingkat profitabilitas perusahaan yang tinggi akan memberikan keluwesan kepada 

manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihandoko (2010), Fahrizki (2010), dan 

Rahajeng (2010), Sari (2012); Sha (2014); Rindawati dan Asyik (2015) dimana masing-masing 

hasil penelitian mereka berhasil membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa ukuran dewan komisaris (DK) mempunyai t hitung 3,948 

lebih besar dari t tabel  sebesar 2,018 dan diperoleh nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,05. Hipotesis keempat (H4) diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini berarti semakin besar ukuran dewan komisaris yang dimiliki suatu perusahaan maka akan 

meningkatkan pengawasan dalam memonitoring perusahaan sehingga dapat meningkatkan pula luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2012); Dewi dan 

Priyadi (2013); Ale (2014) dimana masing-masing hasil penelitian mereka berhasil membuktikan 

bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial 
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perusahaan. Tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya hasil 

menunjukan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan (growth) dapat menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa pertumbuhan perusahaan mempunyai t hitung 0,095 lebih 

kecil dari t tabel  sebesar 2,018 dan diperoleh nilai signifikan 0,925 lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05. Hipotesis kelima (H5) ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan tanggung jawab sosial (CSR) 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-2013. Nilai 

koefisien regresi positif hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar pertumbuhan perusahaan maka 

semakin memperluas pengungkapan CSR perusahaan begitu pula sebaliknya semakin kecil 

pertumbuhan perusahaan maka semakin mempersempit pengungkapan CSR perusahaan. Jadi 

perusahaan dengan pertumbuhan tinggi akan mendapat banyak sorotan sehingga diprediksi 

perusahaan yang mempunyai kesempatan pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung lebih banyak 

melakukan Corporate Social Responsibility. 

Hasil penelitian lain yang konsisten dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Sari (2012); 

Septiana dan Fitria (2014); Ekowati dkk (2014); Nurjanah (2015) dimana masing-masing hasil 

penelitian mereka tidak berhasil membuktikan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR perusahaan. 

 PENUTUP  4.

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian seluruh hipotesa, maka secara keseluruhan penelitian ini dapat 

membuktikan bukti empiris sebagai berikut: 

a. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti H1 

ditolak. 

b. Leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti H2 diterima.  

c. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti H3 diterima. 

d. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti H4 

diterima. 

e. Pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti H5 

ditolak. 
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SARAN 

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya 

sebagai berikut : 

a. Hendaknya perlu memperbesar ukuran sampel misalnya dengan menambah periodisasi 

penelitian sehingga diperoleh sampel yang lebih besar dan memberikan kemungkinan yang lebih 

bsar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya. 

b. Diharapkan dalam pengambilan sampel tidak hanya berfokus pada perusahaan manufaktur.  

c. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya menambah variabel-variabel yang diduga memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
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