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ANALISIS PENGARUH PROFITABILIAS, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, UKURAN PRUSAHAAN, LIKUIDITAS DAN 

UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic 

Index) 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menguji pengaruh profitabilitas, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, likuiditas dan ukuran 

dewan komisaris terhadap corporate social responsibility pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2015-2017. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 12 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data 

sekunder yang diambil dengan metode purposive sampling. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, kebijakan dividen, 

keputusan investasi dan kebijakan utang berpengaruh secara signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci : corporate social responsibility, profitabilitas, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, likuiditas kebijakan 

utang. 

 

Abstract 

This research was conducted to examine the effect of profitability, 

institutional ownership, company size, liquidity and size of board 

commissioners on corporate social responsibility Disclosure on 

companies listed in the Jakarta Islamic Index in 2015-2017. This type of 

research is quantitative research. The sample in this research 12 

companies. The data used is secondary taken by purposive sampling 

method. The analysis used is the research is multiple linier regression 

analysis.  The results showed that profitability, dividend policy, 

investment decisions and debt policy significantly influence on firm 

value. 

Keywords corporate social responsibility disclosure, profitability, 

institutional ownership, company size, liquidity, size of 

board commissioners. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Praktik Corporate Social Responbility  (CSR) di Indonesia semakin 

berkembang telah dianggap penting oleh pemerintah dengan dikeluarkannya 

Undang- undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal pasal 15 bagian b, pasal 
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17 dan pasal 34 yang mengatur setiap penanam modal diwajibkan ikut serta 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, kewajiban pelaksanaan CSR 

dan pengungkapannya  juga diatur dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas Bab IV Pasal 66 ayat 22 (c) dan BAB V Pasal 74. 

Pada Pasal 66 bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan 

keuangan perusahaan juga diwajibkan melapokan pelakasanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Disebutkan pada Pasal 74 ayat 1 bahwa PT yang 

menjalankan usaha di bidang sumber daya alam dan/atau yang bersangkutan 

dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. Aturan tentang CSR juga terdapat pada Undang-undang Perseroan 

Terbatas 74 Tahun 2012 Pasal 1 Nomor 3 dan pada Pasal 4. Dalam UUPT 74 

Tahun 2012 Pasal 4 disebutkan bahwa dalam rapat umum pemegang saham 

(RUPS) memuat rencana anggaran dan kegiatan yang di butuhkan untuk 

pelaksanaan CSR. 

Berdasarkan paparan tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

pengungkapan CSR, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, yang mana 

perusahaan dengan laba yang tinggi dapat melakukan tanggung jawab sosial 

perusahaan secara transparan. Tingkat profitabilitas semakin tinggi 

mencerminkan kemampuan entitas dalam menghasilkan laba yang semakin 

tinggi, sehingga entitas mampu untuk entitas mampu untuk meningkatkan 

tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan yang lebih luas. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan seperti 

pada institusi keuangan, perusahaan asing, asuransi, bank, dana pensiun atau 

asset management. Tingkat kepemilikan institusi yang tingi akan 

mengakibatkan banyak usaha pengawasan dari investor sehingga tingkat 

management oppurtunities tidak dapat terjadi atau menjadi lebih rendah. 

Kepemilikan institusional mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR, karena 

perlunya perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan sehingga  mendapat 

informasi perusahaan dari laporan keuangan termasuk informasi pengungkapan 

CSR. 



3 

 

Menurut Kurnianingsih (2013) Ukuran perusahaan merupakan suatu 

skala yang berfungsi untuk mengklasifikasikan besar kecilnya entitas bisnis. 

Skala ukuran perusahaan dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi 

dalam laporan keuangan mereka. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai 

total asetnya yang memberikan gambaran apakah perusahaan mampu untuk 

menghasilkan laba yang besar. Penelitian yang dilakukan Amalia (2013) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. Ukuran perushaan dikaitkan dengan teori agensi, yang mana perusahaan 

besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih besar akan mengungkapkan 

informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Hal ini 

berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurnianingsih (2013) yang 

mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 

Menurut Munawir (2007:31) Likuiditas adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera 

dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan 

pada saat ditagih. Perusahaan secara keuangan sehat, kemungkinan akan lebih 

banyak mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan yang 

likuiditasnya rendah.  

Ukuran dewan komisaris merupakan puncak dari sistem pengelolaan 

internal serta wakil para pemegang saham yang berfungsi mengawasi 

pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian 

Pradnyani (2015) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, yang berarti semakin besar ukuran 

dewan komisaris dalam suatu perusahaan, akan semakin mudah menganjurkan 

kepada manajemen untuk menjadikan pengungkapan CSR sebagai salah satu 

kewajiban perusahaan. Hal ini berlawanan dengan penelitian Oktariani (2014) 

yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Anggraini 

(2014) yaitu tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage  terhadap 
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pengungkapan corporate social responbility. Penelitian ini memiliki perbedaan 

dengan penelitian anggraini (2014) yang berjudul  pengaruh profitabilitas, 

likuiditas, dan leverage terhadap pengungkapan CSR, yaitu dengan 

penambahan variabel independen menjadi pengaruh profitabilitas, kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan, likuiditas, dan ukuran dewan komisaris yang 

di duga mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan CSR, serta 

menggunakan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan 

periode 2015-2017. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul 

penelitian: ”ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS,  KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, UKURAN PERUSAHAAN, LIKUIDITAS,  DAN 

UKURAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PENGUNGKAPAN 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR).” 

  

2. METODE  

2.1 Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan uji 

hipotesis. Tujuannya untuk menganalisis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif, yang mana untuk mendeskripsikan suatu gejala dan 

peristiwa yang terjadi secara faktual, sistematis dan akurat. Dari analisis yang 

dikumpulkan diperoleh simpulan yang menyatakan bahwa hipotesis dapat 

diterima atau ditolak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah profitabilitas, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, likuiditas, 

dan ukuran dewan komisaris, sedangkan variabel dependen adalah CSR. 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) periode 2015-2017,  yang berjumlah 30 perusahaan pada 

setiap tahunnya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 11 perusahaan dari 

populasi yang telah disaring menggunakan kriteria penentuan sampel. 

Jumlahsampel tersebut termasuk pada jumlah sampel yang layak. Metode 
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pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu 

yang dimaksudkan untuk kepentingan atau tujuan penelitian.  Adapun kriteria 

yang digunakan dalam penentuan sampel adalah: 

1. Perusahaan yang terdaftar di JII selama tahun 2015-2017. 

2. Perusahaan yang terdaftar di JII secara berturut-turut atau tidak delist 

selama tahun 2015-2017. 

3. Perusahaan yang tidak menerbitkan annual report secara lengkap untuk 

menghitung variabel yang menjadi fokus dalam penelitian. 

2.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

2.3.1 Variabel Dependen 

Pengungkapan CSR merupakan pengkomunikasian data oleh perusahaan 

berkaitan dengan aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan. Indikator CSR 

dalam penelitian ini menggunakan indikator Global Reporting Intiative (GRI) 

dengan jumlah 91 pengungkapan yang meliputi: economic (EC), environment 

(EN), human right (HR). labor prectices (LP), product responsibility (PR) dan 

society (SO). Perhitungan CSR digunakan untuk melihat pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Pendekatan yang digunakan 

dalam menghitung CSR pada dasarnya menggunakan pendekatan diktomi, 

yaitu jika terdapat pengungkapan yang sesuai dengan indikator GRI, maka 

menggunakan nilai “1” dan jika tidak tedapat atau tidak sesuai  dengan 

indikator GRI, maka menggunakan nilai “0.” Selanjutnya skor dari setiap item 

dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. 

Rumus untuk perhitungan CSR adalah: 

      
 umlah pengungkapan yang  diungkapkan

 umlah indikator   1)
 

Jika semakin banyak perusahaan melakukan praktik CSR dan 

mngungkapkannya , maka semakin banyak manfaat yang didapatkan baik dari 

aspek profit, planet dan people. 

2.3.2 Variabel Independen 

2.3.2.1 Profitabilitas (ROA) 

…...(1) 
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Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Indikator 

yang digunakan untuk mengukur tingkat ukuran perusahaan ini adalah ROA 

(laba bersih dibagi total aktiva). Adapun rumus untuk mengitung profitabilitas 

adalah: 

     
 a a  ersih

            
      

Hasil dari perhitungan ini menggunakan persentase, yang mana semakin 

tinggi persentasenya, maka tingkat laba dan efesiensi perusahaan tinggi, yang 

berarti semakin baik pula kondisi perusahaan, sebaliknya jika persentasenya 

kecil, berarti kondisi perusahaan kurang baik. 

2.3.2.2 Kepemilikan institusioanl (KI) 

Kepemilikan institusional adalah proporsi sahan yang di miliki oleh pihak 

institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase. Institusi yang 

dimaksud dalam kepemilikan tersebut dapat dimiliki oleh perusahaan asuransi, 

dana pensiun, dan koperasi. Kepemilikan institusional dikur dengan cara 

membandingkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh investor institusional 

dibagi dengan total jumlah saham beredar. Adapun rumus untuk menghitung 

kepemilikan institusional adalah: 

    
                                    

                   
      

Jika rasio kepemilikan institusional tingi, maka akan meningkatkan 

sistem kontrol perusahaan yang ditujukan meminimalisir tindakan opurtunistik 

pihak manajer. 

2.3.2.3 Ukuran perusahaan (UP) 

Ukuran perusahaan atau size adalah gambaran besar/kecilnya perusahaan yang 

tercermin dari nilai  total aktiva perusahaan. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur tingkat size adalah total aset. Adapun rumus untuk mengitung 

ukuran perusahaan adalah: 

Size = Ln (total aset) 

Terdapat empat jenis ukuran perusahaan berdasarkan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan; Usaha mikro memiliki nilai aset kurang dari 

…...(3) 

…...(2) 

…...(4) 
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Rp.50.000.000,00, usaha kecil memiliki nilai aset lebih dari Rp.50.000.000,00 

sampai dengan Rp.500.000.000,00, usaha menengah memiliki nilai asset 

Rp.500.000.000,00 sampai dengan Rp.10.000.000.000,00. 

2.3.2.4 Likuiditas (LIK) 

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuidita bertujuan untuk menaksir 

kemampuan keuangan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan 

komitmen pembayaran keuangannya.  Adapum rumus untuk menghitung 

likuiditas adalah: 

likuid tas  
           

             
      

Hasil dari perhitungan ini menggunakan persentase, yang mana semakin 

tinggi persentasenya, maka akan semakin baik bagi investor, sebaliknya jika 

persentasenya kecil, berarti tidak baik bagi investor. 

2.3.2.5 Ukuran dewan komisaris (UDK) 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah banyak/sedikitnya anggota komisaris 

yang berasal dari internal dan eksternal perusahaan, yang melakukan 

pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan perusahaan. Adapun rumus 

untuk mengitung ukuran dewan komisaris adalah: 

DK= Jumlah Dewan Komisaris dalam Perusahaan 

Jumlah dewan komisaris yang terlalu banyak akan mengakibatkan 

kinerja dewan komiasris yang tidak efektif, sedangkan jumlah dewan komisaris 

yang sedikit tetapi bekerja dengan optimal serta berbekal pengalaman kerja 

yang luas akan jauh lebih baik. 

2.3.2.6 Metode Analisis Data 

Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda 

(Multiple Linier Regression Method)yang digunakan untuk menganalisis 

seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah: 

  Y= ɑ + β₁PR + β₂KI + β₃UP + β₄LIK+ β5UDK+ ɛ 

…...(5) 

…...(6) 

…...(7) 
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 Keterangan: 

 Y    : CSR 

      : Konstanta 

  ₁ - β5   : Koefisien Arah Regresi 

 PR   : Profitabilitas 

 KI   : Kepemilikan Institusional 

 UP   : Ukuran Perusahaan 

 LIK   : Likuiditas 

UDK   :Ukuran Dewan Komisaris 

      e    : error 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Hasil Uji Normalitas. 

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakanuntuk mengetahui apakah 

data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Kolmogorov-

Smirnov dalam melakukan uji normalitas data.  

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov 

Variabel Kolmogorov – 

Smirnov 

Kriteria Keterangan 

Kolmogorov-Smirnov Z  

Asymp sig (2-tailed) 

0,716 

0,684 

 

>0,05 

Data Terdistribusi  

Normal 

 Sumber : Lampiran diolah penulis, 2021. 

Dari data tersebut diketahui bahwa nilai signifikan atau probability 

0,684.Nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05,  maka  data penelitian tersebut 

terdistribusi normal. 

3.1.2 Hasil Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai 
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Tolerance Value dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance  di 

atas 0,1 dan VIF di bawah 10, maka model Multikolinearitas. 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Tolerance 

value 
VIF Keterangan 

PR 0,921 1,086 Tidak terjadi multikolineritas 

KI 0,673 1,485 Tidak terjadi multikolineritas 

UP 

LIK 

0,583 

0,796 

1,714 

1,256 

Tidak terjadi multikolineritas 

Tidak terjadi multikolineritas 

UD 0,502 1,993 Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021. 

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa data tidak terjadi adanya 

multikolinearitas, karena nilai VIF semua variabel kurang dari 10 dan tolerance 

value di atas 0,10.  

3.1.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresiterjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011:139). Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel-

variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel 

terikatnya.  

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel 
p-value 

(sig)  
Kriteria Keterangan 

PR 0,155 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

KI 0,953 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UP 

LIK 

0,614 

0,680 

> 0,05 

> 0,05 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UD 0,924 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

   Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021. 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa variabel bebas menunjukkan nilai 

p-value (sig) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel Profitabilitas (PR), Kepemilikan Institusional (KI), Ukuran 
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Perusahaan (UP), Likuditas (LIK) dan Ukuran Dewan Komisaris (UDK) 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

3.2 Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan residual pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1(sebelumnya). Pada pengujian autokorelasi, peneliti 

menggunakan run test yang merupakan salah satu pengujian untuk menguji ada 

atau tidaknya autokorelasi pada suatu model regresi. Hasil pengujian ini dapat 

dilihat dari signifikansi uji run test,jika hasil signifikansi > 0,05, maka 

dinyatakan tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya apabila nilai signfikansi < 

0,05 maka terjadi autokorelasi pada suatu model regresi.  

Tabel 4. Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,695a ,483 ,388 ,055117 2,476 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2021. 
 

Hasil uji ini dapat dilihat pada signifikansi (Asymp sig. 2 tailed) dengan 

nilai 0,128 > 0,05. Simpulannya adalahtidak terjadi autokorelasi pada data 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.3 Hasil Analisis Regresi 

Hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 21 dalam penelitian 

ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruhprofitabilitas, 

kebijakan dividen, keputusan investasi, dan kebijakan utang terhadap nilai 

perusahaan property and real estate company yang terdaftar di BEI periode 

2015-2017.  

Tabel 5.  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel  Koefisien 

Regresi 

thitung Sig Keterangan 

Konstanta  1,236 1,236 0,006  

Profitabilitas  0,020 1,306 0,203 H1 ditolak 
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Kepemilkan Institutional  -0,068 -1,328 0,185 H2 ditolak 

Ukuran Perusahaan  -0,033 -2,417 0,023 H3 ditolak 

Likuditas 

Ukuran Dewan Komisaris 

 -0,007 

0,026 

-0,869 

4,687 

0,392 

0,000 

H4 ditolak 

H5 diterima 

R
2
= 0,483  Fhitung=  5,054  

Adjusted R
2
 = 0,388  Sig = 0,000  

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui persamaan regresi: 

CSR  = 1,236 + 0,020(PR) - 0,068(KI) - 0,033(UP) - 0,007(LIK)  + 0,026(UD) + e 

Keterangan: 

CSR  = Corporate Social Responsibility 

PR  = Profitabilitas 

KI  = Kepemilikan Institusional 

UP  = Ukuran Perusahaan 

LIK  = Likuiditas 

UDK  = Ukuran Perusahaan 

ε   = error 

3.4 Pembahasan 

3.4.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap CSR. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas 

sebesar 0,006, sehingga H1 ditolak. Perusahaan yang memiliki profitabilitas 

yang tinggi belum tentu akan melakukan aktivitas atau pengungkapan sosial 

secara luas. Kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan 

ditunjukkan oleh laba, yang artinya perusahaan lebih berorientasi pada laba. 

Karena ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) 

merasa tidak perlu melporkan hal-hal yang dapat mengganggu informasi 

tentang suksesnya keuangan perusahaan. sebaliknya, pada saat tingkat 

profitabilitas rendah, perusahaan berharap para pengguna laporan akan 

membaca good news kinerja perusahaan. Good news ini dapat berupa aktivitas 

serta pengungkapan sosial. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

Trisnawati (2014) yang mana penelitiannya memberikan bukti bahwa 

…...(8) 
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profitabilitas tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap 

pengungkapan CSR. 

3.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap CSR. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kebijakan 

dividen sebesar 0,203, sehingga H2 ditolak. Insvestor institusional hanya 

mempedulikan untuk memaksimalkan dana yang ada untuk biaya operasional 

dengan tujuan  mekasimalkan laba, tanpa memperdulikan tanggungjawab 

sosial yang tugasnya dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga adanya 

pemegang saham institusional belum mampu mendorong perusahaan untuk 

melakukan aktivitas sosial dan dapat ditarik simpulan bahwa pihak 

institusional di Indonesia belum memiliki kesadaran penuh terhadap 

pentingnya keberlanjutan jangka panjang perusahaan dengan menjadikan aspek 

kegiatan sosial dan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam berinvestasi 

dan kemungkinan pihak institusional masih berorientasi pada keuntungan 

jangka pendek dengan memprioritaskan faktor lain sebagai pertimbangan 

investasi, misalnya laba perusahaan. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian Rani (2015) yang mana hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) 

terhadap pengungkapan CSR. 

3.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap CSR. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel keputusan 

investasi sebesar 0,185, sehingga H3 ditolak. Besar atau kecilnya perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap CSR. Perusahaan besar tidak selalu mengungkapan 

informasi sosialnya lebih banyak untuk memberikan pengaruh pihak internal 

maupun external perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar belum 

menyadari bahwa pengungkapan CSR adalah suatu kebijakan yang efektif 

untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian Zulhaimi (2019) yang mana hasil penelitiannya memberikan 

bukti bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh (secara statistik tidak 

signifikan) terhadap pengungkapan CSR. 

3.4.4 Pengaruh Likuiditas Terhadap CSR. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kebijakan utang 

sebesar 0,392, sehingga H4 ditolak. Perusahaan tidak melihat seberapa besar 

likuiditas ketika melakukan pengungkapan CSR. Diaturnya regulasi yang 

mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR membuat perusahaan 

harus melakukan kewajibannya sebagai bagian dari komunitas sosial, sehingga 

perusahaan akan tetap mengungkapkan item-item CSR dengan tingkat 

likuiditas yang aman maupun beresiko. Hasil penelitian ini sama dengan 

penelitian Mudjiyati (2017) yang mana hasil penelitiannya memberikan bukti 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap 

pengungkapan CSR. 

3.4.5 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap CSR. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kebijakan utang 

sebesar 0,000, sehingga H4 diterima. Semakin besar jumlah dewan komisaris, 

tekanan terhadap manajemen akan semakin besar dalam mengungkapkan 

tanggungjawab sosial perusahaan. Dewan komisaris sebagai perwakilan para 

pemilik saham berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan, termasuk 

kinerja sosial perusahaan. Fungsi pengawasan lebih maksimal ketika jumlah 

dewan komisaris memadai, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan, 

termasuk meningkatkan pengungkapan tambahan yaitu pengungkapan sosial 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Pradnyani Trisnawati (2014) 

yang mana hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh (secara statistik signifikan) terhadap pengungkapan 

CSR. 

 

4. KESIMPULAN 

4.1 Simpulan 

Profitabilitas tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap 

Corporate Social Responsibility, sehingga H1 dalam penelitian ini ditolak. Hal 

ini diperoleh berdasarkan nilai thitung (1,306). lebih kecil dari pada ttabel  (2,045) 

dan/atau nilai signifikansi (0,203) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05,. 
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Kepemilikan institusional tidak berpengaruh (secara statistik tidak 

signifikan) terhadap Corporate Social Responsibility, sehingga H2 dalam 

penelitian ini ditolak. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai thitung (-1,328) lebih 

kecil dari pada ttabel (-2,045) dan/atau nilai signifikansi (0,195) lebih besar dari 

taraf signifikansi 0,05. 

Ukuran perusahaan berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) 

terhadap Corporate Social Responsibility, sehingga H3 dalam penelitian ini 

diterima. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai thitung (-2,417) lebih besar dari 

pada ttabel (-2,045) dan/atau nilai signifikansi (0,023) lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,05. 

Likuiditas tidak berpengaruh (secara statistik tidak signifikan) terhadap 

Corporate Social Responsibility, sehingga H4 dalam penelitian ini ditolak. Hal 

ini diperoleh berdasarkan nilai thitung (-0,869) lebih kecil dari pada ttabel (2,045) 

dan/atau nilai signifikansi (0,306) lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Ukuran dewan komisaris berpengaruh (secara statistik signifikan) 

terhadap Corporate Social Responsibility, sehingga H5 dalam penelitian ini 

diterima. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai thitung (4,687) lebih besar dari pada 

ttabel (2,045) serta nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi 

0,05. 

4.2 Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan periode yang relatif pendek 

selama tiga tahun yaitu tahun 2015-2017, sehingga belum menggambarkan 

hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. 

Penelitian ini mengambil sampel yang hanya terdaftar pada Jakarta 

Islamic Index (JII), sehingga hasil penelitian ini kurang mewakili perusahaan 

lain yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini menggunakan indikator Global Reporting Intiative (GRI) 

yang berdasarkan pada transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui 

pedoman pengungkapan Sustanbility report, sehingga simpulan pengungkapan 

CSR dalam JII tidak berdasarkan indikator yang syariah. 

4.3 Saran 
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Penelitian selanjutnya agar menambah periode yang lebih panjang, sehingga 

diperoleh sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan gambaran bagi hasil 

riset yang dapat digeneralisasikan. 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor selain 

JII seperti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan pengujian terhadap variabel 

lain yang kemungkinan mempunyai pengaruh terhadap CSR, sehingga hasil 

penelitian ini dapat memberikan kontribusi lain yang dapat mempengaruhi CSR  

perusahaan. 
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