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ABSTRACT

EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE DISCLOSURE AND
PROFITABILITY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

By

MAHIPAL SAKILA

Interrelated phenomena between Corporate Governance, profitability and social
responsibility. In the company's CSR rules can be implemented through rules are
rules within the company. This study focuses on the influence of corporate
governance indicators and profitability on the disclosure of social responsibility.
This study focuses on the company's property, real estate and mining at the Stock
Exchange in 2010-2015 with 57 sample obtained by purposive sampling method.
Corporate governance proxy used in this study are: institutional ownership,
board size, and independent commissioner. While the profitability ratio using the
ratio of return on equity (ROE). Multiple linear regression analysis is used as a
technique in this study. From these results it can be seen that the institutional
ownership, board size and independent commissioners have a significant effect on
the disclosure of corporate social responsibility, while no significant effect on the
profitability of social responsibility disclosure.

Keywords: GCG (Good Corporate Governance), Profitability, CSR (Corporate
Social Responsibility)



ABSTRAK

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PERUSAHAAN

Oleh

MAHIPAL SAKILA

Adanya fenomena yang saling berkaitan antara Tata Kelola Perusahaan,
Profitabiltas dan Tanggung Jawab Sosial. Dalam aturannya Tanggung Jawab
Sosial perusahaan dapat dilaksanakan melalui aturan aturan didalam perusahaan.
Penelitian ini berfokus pada pengaruh indikator tata kelola perusahaan dan
profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Penelitian ini
berfokus pada perusahaan property, real estate dan pertambangan di BEI tahun
2010-2015 dengan 57 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode purposive
sampling. Proksi tata kelola perusahaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :
kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen.
Sedangkan rasio profitabilitas menggunakan rasio return on equity (ROE).
Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik dalam penelitian ini.
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan
komisaris dan komisaris independen berpengaruh signifikan pada pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh
signifikan pada pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kata kunci: GCG (Good Corporate Governance), Profitabilitas, CSR (Corporate
Social Responsibility)
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan

perkembangannya saat ini khususnya di Indonesia telah menjadi isu yang sangat

global.Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat peraturan dalam rangka

pengendalian perusahaan untuk menghasilkan value added bagi para pemangku

kepentingan. Keberadaan tata kelola perusahaan akan membentuk pola kerja

manajemen yang transparan, bersih, dan professional (Effendi, 2009). Perusahaan

dengan pengelolaan yang baik dan transparan, berarti sudah menerapkan sisitem

tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola perusahaan diharapkan tidak

hanya fokus memberikan manfaat bagi manajemen dan karyawan perusahaan,

melainkan juga bagi para pemangku kepentingan, konsumen, pemasok,

pemerintah, dan lingkungan masyarakat terkait dengan perusahaan tersebut.

Sistem tata kelola perusahaan menjadi bagian yang sering didiskusikan dengan

tujuan agar para pihak mampu memahami manfaat atau dampak positif dari

penerapan konsep tersebut salah satu tujuan dari tata kelola perusahaan adalah

mengharapkan berbagai perusahaan yang berada di suatu negara mampu

menjalankan aktivitas bisnis secara baik dan ikut serta dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional yang beretika (Fahmi, 2015).
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Tata kelola perusahaan juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan

atau Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu komitmen perusahaan atau

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi yang

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan

menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis,

sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan secara konseptual

adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial

dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku

kepentingan berdasarkan perinsip kesukarelaan dan kemitraan, artinya pihak

perusahaan harus melihat jika tanggung jawab sosial perusahaan bukan program

pemaksaan tapi bentuk rasa kesetiakawanan terhadap sesama umat manusia, yaitu

membantu melepaskan pihak-pihak dari berbagai kesulitan yang mendera mereka,

dan secara tidak langsung berdampak pada perusahaan itu juga (Fahmi, 2015).

Undang-Undang No. 40, tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diterbitkan dan

mewajibkan perseroan yang bidang usahanya terkait dengan bidang sumber daya

alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada Pasal 66

ayat 2c mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung

jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut

merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas pelaksanaan

tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para pemangku kepentingan

dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. CSR pada Pasal 1 ayat 3 dikenal

dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang
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bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

pada umumnya.

Tanggung jawab sosial perusahaan pada saat ini tingkat pelaporan dan

pengungkapannya di Indonesia masih relatif rendah, Selain itu apa yang

dilaporkan dan diungkapkan sangat beragam, sehingga menyulitkan pembaca

laporan tahunan untuk melakukan evaluasi, pada umumnya yang diungkapkan

adalah informasi yang sifatnya positif mengenai perusahaan, laporan tersebut

menjadi alat public relation perusahaan dan bukan sebagai bentuk akuntabilitas

perusahaan ke publik, dan hingga kini belum terdapat kesepakatan standar

pelaporan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan acuan bagi perusahaan

dalam menyiapkan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (Fahmi, 2015)

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung

jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beragam. Sembiring (2003)

menghasilkan temuan bahwa profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Variabel ukuran perusahaan

terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Anggraini (2006) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda.

Profitabilitas dan size perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

informasi sosial. Variabel presentase kepemilikan manajemen dan tipe industri

terbukti mempunyai hubungan positif signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil

yang diperoleh Hackston dan Milne (1996) yang tidak berhasil menemukan

hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Reverte (2008)
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juga menemukan hasil yang sama, yaitu profitabilitas tidak terbukti signifikan

berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian Parsa dan Kouhy (1994) menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan

yang diukur dengan proksi trading profit margin menunjukkan hubungan positif

terhadap pengungkapan sosial. Hossain et al. (2006) juga menemukan hasil yang

sama. Profitabilitas dengan proksi net profit margin mempunyai pengaruh

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dan faktor tipe industri

juga terbukti signifikan berpengaruh positif. Penelitian tentang pengungkapan

tanggung jawab sosial juga dikaitkan dengan corporate governance. Forum for

Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola

perusahaan sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Menilik definisi tersebut, bahwa tata kelola perusahaan merupakan sistem yang

dapat memberikan arahan dan kendali agar perusahaan melaksanakan dan

mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaannya.

Hasil tidak konsisten yang terlihat dalam pengaruh antara variabel profitabilitas

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh beberapa peneliti menunjukkan

fenomena yang menarik dan perlu dilakukan pengujian ulang. Demikian juga

dengan variabel ukuran perusahaan, secara teoritis keduanya mempunyai

hubungan positif. Sementara pengujian antara tata kelola perusahaan terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial belum banyak dilakukan…, sehingga

hasilnya belum bisa dijadikan untuk men-judgment pengaruh tata kelola

perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Fenomena

lainnya adalah bahwa ukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
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adalah berbeda di antara beberapa peneliti. Sembiring (2003) dan Sembiring

(2005) menggunakan pendapat Hackston dan Milne (1996).

Perbedaan hasil penelitian di atas membuat penulis tertarik untuk melakukan

penelitan dengan judul “Pengaruh Tata kelola Perusahaan dan Profitabilitas

terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada

Industri Property and Real Estate dan Pertambangan di BEI)”. Penelitian ini

merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel bebas yang

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel mekanisme tata kelola perusahaan

(Farook dan Lanis, 2005; Novita dan Djakman, 2008; Ramadhaningsih dan

Utama, 2013), dan profitabilitas (Parsa dan Kouhy, 1994; Sembiring, 2003 dan

2005; Hossain et al., 2006; Anggraini, 2006; dan Reverte, 2008). Variabel

mekanisme tata kelola perusahaan.

Khusus untuk penelitian ini, indikator tata kelola perusahaan akan diproksikan

dengan kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen.

Sedangkan, profitabilitas akan menggunakan rasio return on equity (ROE) karena

rasio tersebut sering diberlakukan dalam membandingkan dua atau lebih

perusahaan dalam sektor yang sama, penelitian ini akan mengkhususkan sampel

pada perusahaan property, real estate dan pertambangan yang terdaftar di BEI

tahun 2010-2015 karena dalam perusahaan ini program tanggung jawab sosial

perusahaannya sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam pembangunan

dan pertambangan, selain itu perkembangannya pada sektor riil mengalami

pertumbuhan yang cukup baik selama beberapa tahun terakhir.
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Variabel independen selain mekanisme tata kelola perusahaan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Profitabilitas secara teoritis mempunyai

pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Namun dalam penelitiannya Sembiring (2003), Sembiring (2005), dan Reverte

(2008), profitabilitas tidak terbukti signifikan berpengaruh. Profitabilitas

mempunyai peranan penting dalam memberikan keyakinan perusahaan untuk

mengungkapkan tanggung jawab sosial guna memperoleh legitimasi dan nilai

positif dari para pemangku kepentingan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diangkat rumusan masalah yaitu:

1. Apa pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan?

2. Apa pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan?

3. Apa pengaruh komisaris independen terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan?

4. Apa pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
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2. Menganalisis bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan?

3. Menganalisis bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

4. Menganalisis bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini meliputi:

1. Bagi akademisi, sebagai bahan kajian dan pengujian terhadap konsep atau teori

CSR dan pengungkapannya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi praktisi, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan dan keputusan terkait pelaporan dan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Telaah Teori

2.1.1 Teori keagenan

Menurut Brigham dan Houston (2006) para manajer diberi kekuasaaan oleh

pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana

hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori

keagenan . Hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu, yang

disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau organisasi lain, yang disebut

sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan kewenangan

untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Tata kelola perusahaan berkembang sekaligus mengacu pada teori keagenan

dimana tata kelola perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan

bahwa tata kelola tersebut dilakukan dengan kepatuhan kepada peraturan dan

ketentuan yang berlaku, hal ini menunjukkan bahwa manajer tidak selamanya

bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, di sisi lain sering pula

terjadi para manajer bertindak untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang

lebih menguntungkan (Solihin, 2008)
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2.1.2 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tanggung jawab sosial definisinya sekarang ini sangatlah beragam, seperti

definisi tanggung jawab sosial yang dikemukan oleh Kotler dan Lee (2005).

memberikan definisi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu

komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis

dan kontribusi dari sumberdaya perusahaan. Menurut definisi tersebut, elemen

kunci dari tanggung jawab sosial adalah kata discretionary, terdapat pengaruh

kinerja perusaaan dari partisipasi terhadap tanggung jawab sosial, diantaranya

adalah meningkatkan penjualan dan market share, menguatkan posisi merk,

menurunkan biaya operasional, dan lain sebagainya. Definisi tersebut memberikan

pemahaman bahwa tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah

komitmen perusahaan terhadap tiga elemen yaitu ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor determinan

yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi

tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak dilakukan. Ukuran perusahaan,

profitabilitas, dan profil industri berkorelasi positif dengan pengungkapan

informasi tanggung jawab sosial perusahaan (Haniffa et al., 2005; Sembiring,

2003; Sembiring, 2005; dan Anggraini, 2006).

Tata kelola perusahaan juga dikorelasikan dengan tingkat pengungkapan

informasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kualitas auditor eksternal, dan

struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan (Sembiring, 2005; dan Anggraini, 2006).
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2.1.3 Prinsip Tata Kelola yang Baik

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola

perusahaan sebagai seperangkat peraturan atau sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku

kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak- pihak yang

berkepentingan tersebut. Adapun prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu:

a. Keterbukaan

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya

serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta

pemegang saham.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada kepentingan penciptaan sistem pengawasan yang

efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan

pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap

manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan

kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen,

pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan

pemegang saham.



11

d. Independensi

Yaitu melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan, perusahaan harus

dikelola secara independen sehingga sehingga masing-masing organ perusahaan

tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran

Yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak para pemangku

kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang

berlaku.

Tabel 2.1 Daftar Indikator Tata Kelola yang Baik

No Pilar Indikator

1 Keterbukaan 1. Waktu penerbitan laporan keuangan
2. Visi perusahaan
3. Misi perusahaan
4. Sasaran perusahaan
5. Strategi perusahaan
6. Kondisi keuangan
7. Susunan pengurus
8. Kompensasi pengurus
9. Pemegang saham pengendali

10. Pejabat eksekutif
11. Pengelolaan risiko
12. Sistem pengaawasan dan pengendalian intern
13. System pelaksanaan GCG
14. Kejadian penting
15. Kepemilikan saham komisaris
16. Hubungan keluarga dan hubungan keuangan

dewan komisaris dengan pihak lain

2 Akuntabilitas 1. Jumlah komite audit
2. Reward dan punishment system

3 Responsibilitas 1. Kehati-hatian
2. Melaksanakan tanggungjawab social

4 Independensi RUPS minimal 1 kali dalam satu tahun
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5 Keadilan f. Keberadaan dewan komisaris independen
g. Uraian untuk meberikan kesempatan bagi

seluruh stakeholders untuk memberikan
masukan dan menyampaikan pendapat bagi
kepentingan bank serta mempunyai homepage
sebagai akses informasi

Dari kesimpulan tersebut penulis akan memilih indikator yang dijadikan variabel

independen berdasarkan penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut

berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional

Investor bertanggung jawab menerapkan prinsip tata kelola perusahaan untuk

melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga otomatis

pihak tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara

transparan, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas pengungkapan sukarela (Rustiarini, 2009).

2. Ukuran Dewan komisaris

Sembiring (2005) dengan penelitianya menemukan hasil bahwa jika jumlah

anggota dewan komisaris makin besar, maka pengawasan yang dilakukan

tentunya semakin efektif sehingga tekanan terhadap manajemen akan semakin

besar dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.
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3. Komisaris Independen

Penelitian yang dilakukan Sudana dan Arlindania (2011) maupun Jo dan Maretno

(2011) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berpengaruh pada

keputusan perusahaan.

Perusahaan akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dengan segala

aktivitas bisnis yang dilakukannya jika telah menerapkan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan dengan baik. Diharapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola

perusahaan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan

tentunya bebas praktik monopoli.

2.1.4 Profitabilitas Perusahaan

Menurut Wiagustini (2010) profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan

perusahaan memperoleh profit atau efektivitas terkait pengelolaan manajemen

perusahaan. Kemampuan ini dapat dihitung dari modal sendiri atau seluruh dana

yang diinvestasikan ke perusahaan. Dari batasan ini kita dapat mengetahui jumlah

laba perusahaan yang diperoleh pada suatu periode tertentu dan jumlah modal

sendiri yang digunakan sekaligus nilai investasi yang digunakan untuk

memperoleh laba tersebut. Rasio Return On Equity (ROE) ini lebih diminati oleh

para pemegang saham dan manajemen perusahaan sebagai salah satu alat

keputusan investasi, apakah investasi bisnis ini akan dikembangkan,

dipertahankan, dan sebagainya.
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Kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial

paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang

diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat

suatu perusahaan memperoleh laba. Manajemen yang sadar dan memperhatikan

masalah sosial juga akan mengajukan kemampuan yang diperlukan untuk

menggerakkan kinerja keuangan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan yang

mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan pengungkapan tanggung

jawab sosial seharusnya menyingkirkan seseorang yang tidak merespon hubungan

antara profitabilitas perusahaan dengan dengan variabel akuntansi seperti tingkat

pengembalian investasi dan variabel pasar seperti differensial return harga saham

(Sembiring, 2003).

2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.2.1 Penelitian Terdahulu

1. Sembiring (2003)

Penelitian ini menguji pengaruh kinerja keuangan, political visibility,

ketergantungan pada hutang terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan. Hasilnya, hanya variabel ukuran perusahaan sebagai salah satu proksi

political visibility yang terbukti signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan pada alpha 5%. Sementara variabel lainnya,

seperti tingkat leverage, profitabilitas, umur perusahaan, dan earning per share

tidak terbukti adanya pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
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2. Sembiring (2005)

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya (tahun 2003).

Dengan sampel yang lebih banyak dan memasukkan variabel profile dan ukuran

dewan komisaris sebagai pengganti dari variabel kepemilikan publik. Hasilnya

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sementara

variabel lainnya menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Farook dan Lanis (2005)

Farook dan Lanis (2005) melakukan penelitian tentang pengungkapan tanggung

jawab sosial pada bank Islam di seluruh dunia. Penelitian tersebut menemukan

bahwa islamic governance sebagai proksi tata kelola perusahaan di bank Islam

terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung

jawab social perusahaan. Dalam penelitian yang sama, juga ditemukan bukti

bahwa jumlah muslim terbukti secara signifikan mempunyai hubungan positif.

Namun, dalam penelitian ini variabel size tidak terbukti signifikan.

4. Hossain et al. (2006)

Hossain et al. (2006) dalam penelitiannya tentang pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan di Bangladesh menemukan bukti bahwa faktor profitabilitas

dengan proksi net profit margin mempunyai hubungan positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Faktor lain yang terbukti

signifikan berpengaruh adalah tipe industri. Sementara variabel independen

lainnya seperti size, subsidiaries of multinational company, dan audit firm tidak
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terbukti mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

5. Anggraini (2006)

Menurut Anggraini (2006) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan, hasilnya

menunjukkan bahwa hanya variabel presentase kepemilikan manajemen dan tipe

industri yang terbukti mempunyai hubungan positif signifikan, sementara variabel

lainnya (leverage, size, dan profitabilitas) tidak terbukti adanya pengaruh terhadap

pengungkapan informasi sosial.

6. Parsa dan Kouhy (2007)

Parsa dan Kouhy (2007) melakukan penelitian tentang pengungkapan informasi

sosial oleh perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar pada

Alternative Investment Market (AIM) Inggris. Ia menghubungkan variabel umur

perusahaan, tipe industri, size, dan gearing terhadap pengungkapan informasi

sosial.

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel tipe industri, size, dan gearing terbukti

signifikan mempunyai korelasi terhadap pengungkapan informasi sosial, umur

perusahaan tidak terbukti berkorelasi.

Hasilnya menunjukkan bahwa variabel size dan media exposure yang terbukti

signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di laporan

tahunan.
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7. Novita dan Djakman (2008)

Penelitian ini mengkaitkan struktur kepemilikan (kepemilikan asing dan

kepemilikan institusional) dengan variabel kontrol tipe industri, ukuran

perusahaan, dan kategori BUMN Non-BUMN terhadap luas pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur

kepemilikan tidak mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

8. Ramadhaningsih dan Utama (2013)

Penelitian ini diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen,

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional dan profitabilitas. Variabel

independennya yaitu pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Hasilnya

menunjukan bahwa hanya variabel profitabilitas yang berpengaruh positif

signifikan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan.

2.2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban

perusahaan yang semakin luas kepada masyarakat dan lingkungan. Pelaporan dan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga dilakukan, hal ini

dilakukan karena perusahaan menginginkan legitimasi dan nilai positif dari

masyarakat. Sehingga perusahaan akan memperoleh peningkatan laba dalam

jangka waktu yang panjang. Kerangka teoritis yang menjadi kajian selama

beberapa tahun untuk menjelaskan mengapa organisasi melaksanakan pelaporan

sukarela terkait dengan lingkungan adalah teori legitimasi. Organisasi

mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk
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mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas

usaha perusahaan (Guthrie dan Parker,1990)

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dikaitkan dengan

Tata kelola perusahaan dan profitabilitas, tuntutan terhadap perusahaan untuk

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata

kelola perusahaan yang baik memaksa perusahaan untuk memberikan informasi

mengenai aktivitas sosialnya. Mekanisme tata kelola perusahaan seperti struktur

kepemilikan dan komposisi dewan komisaris independen adalah mekanisme yang

dapat memberikan arahan dan kontrol terhadap perusahan dalam pelaksanaan dan

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Anggraini, 2006)

Kepemilikan institusional umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang

memonitor perusahaan contoh kontrol yang dapat diberikan adalah memberikan

arahan dan masukan kepada manajemen ketika manajemen tidak melakukan

aktivitas positif seperti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk

mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena

akan berdampak positif bagi keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

Kepemilikan institusional dapat memberikan monitoring terhadap manajemen

untuk melakukan aktivitas positif tersebut. Dengan demikian pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat kepemilikan

institusional (Novita dan Djakman, 2008).

Keberadaan dewan komisaris independen di Indonesia diatur dengan Ketentuan

Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004.

Berdasarkan aturan tersebut, jumlah dewan komisaris independen minimal adalah
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30%. Ketentuan ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan

terhadap manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Aktivitas pelaksanaan dan

pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Komisaris independen

dapat melakukan aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan.

Profitabilitas memberikan keyakinan kepada perusahaan untuk melakukan

pengungkapan sukarela tersebut. Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan

semakin memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari para pemangku

kepentingan. Hackston dan Milne (1996) mengungkapkan bahwa profitabilitas

merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk

mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Perusahaan

dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan kebebasan kepada

manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan sangat

mempertimbangkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan, karena khawatir akan mengganggu operasional perusahaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme tata kelola

perusahaan (Farook dan Lanis, 2005; Novita dan Djakman, 2008;

Ramadhaningsih dan utama, 2013) dan profitabilitas (Parsa dan Kouhy, 1994;

Sembiring, 2003 dan 2005; Hossain et al., 2006; Anggraini, 2006; Reverte, 2008;
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Ramadhaningsih dan utama, 2013). Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian

ini tampak seperti gambar 2.1.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3 Hipotesis Penelitian

Investor bertanggung jawab menerapkan prinsip tata kelola perusahaan untuk

melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham sehingga otomatis

pihak tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara

transparan, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan

kuantitas pengungkapan sukarela. Hal ini diasumsikan kepemilikan institusional

dapat menuntut perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan, yang berarti kepemilikan institusional berpengaruh positif pada

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rustiarini, 2009).

H 1 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

X1 Kepemilikan Institusional

X2 Komposisi Dewan
Komisaris

X3 Komposisi Dewan
Komisaris Independen

X4 Profitabilitas (ROE)

Pengungkapan
Tanggungjawab Sosial
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Sembiring (2005) dengan penelitianya menemukan hasil bahwa jika jumlah

anggota dewan komisaris makin besar, maka pengawasan yang dilakukan

tentunya semakin efektif sehingga tekanan terhadap manajemen akan semakin

besar dalam hal pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut

sesuai dengan penelitian dari Purwati (2012) dan Puspa (2012) bahwa ukuran

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji yaitu:

H 2 : Ukuran Dewan komisaris berpengaruh positif pada pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Sudana dan Arlindania (2011) maupun Jo dan Maretno

(2011) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berpengaruh pada

keputusan perusahaan. Komisaris  independen berkewajiban untuk memberikan

nasihat dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris, sehingga jika jumlah

anggota komisaris independen makin besar, maka akan semakin besar

pengawasan terhadap keputusan CEO dalam pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan

penjelasan tersebut, hipotesis yang diuji yaitu:

H 3 : Komisaris Independen berpengaruh positif pada pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.

Nurkhin (2010) membuktikan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh secara

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat profit yang tinggi dapat mengungkapkan aktivitas

tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih banyak. Untuk menjaga
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kepercayaan para pemangku kepentingan, maka jika suatu perusahaan memiliki

tingkat profitabilitas yang tinggi, pengungkapan informasi sosial tersebut akan

semakin besar.

H 4 : Profitabilitas berpengaruh positif pada pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory, untuk memperoleh kejelasan

fenomena yang terjadi di dunia empiris dan berusaha untuk mendapatkan

jawaban, yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel-

variabel melalui analisis data dalam rangka pengujian hipotesis.

3.2 Populasi dan Sampel

Penarikan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling, yaitu

pemilihan sampel saham perusahaan selama periode penelitian berdasarkan

kriteria tertentu. Adapun kriteria tersebut diantaranya:

1. Perusahaan Property, Real Estate dan Pertambangan yang memiliki laporan

keuangan dan laporan tahunan tahun 2010-2015 yang dapat diakses melalui

www.idx.co.id atau website resmi perusahaan.

2. Data yang berkaitan dengan variabel-variabel tata kelola perusahaan yang

digunakan oleh peneliti tersedia lengkap.

3. Tidak melakukan pindah sektor perusahaan selama periode 2010-2015

Tujuan dari metode ini untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai

dengan kriteria yang telah ditentukan. Penelitian ini hanya menggunakan laporan



24

tahunan sebagai sumber utama informasi dikarenakan beberapa alasan sebagai

berikut:

1. Dibandingkan dengan media pengungkapan yang lain, laporan keuangan dan

laporan tahunan memiliki tingkat kredibilitas yang paling tinggi (Gray et al.,

1995).

2. Kemudahan akses laporan tahunan perusahaan (Gray et al., 1995).

3. Keterbatasan tersedianya laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang

berdiri sendiri, misal sustainability report (ACCA, 2002).

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen; Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan pengungkapan informasi

terkait dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan

tanggung jawab sosial diukur dengan proksi corporate social responsibility

disclosure index (CSRDI) berdasarkan indikator global reporting initiatives (GRI)

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi global reporting

standard (www.globalreporting.org). Indikator GRI terdiri dari 3 fokus

pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai dasar sustainability

reporting. Indikator GRI ini dipilih karena merupakan aturan internasional yang

telah diakui oleh perusahaan di dunia.

Pengukuran CSRDI mengacu pada penelitian Haniffa et al. (2005), yang

menggunakan content analysis dalam mengukur variety dari CSRDI. Content

analysis adalah salah satu metode pengukuran CSRDI yang sudah banyak

digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan ini pada dasarnya
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menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item tanggung jawab sosial

perusahaan dalam instrument penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai

0 jika tidak diungkapkan. Adapun item-item CSRi penelitian ini berdasarkan pada

indikator Globar Reporting Initiative (GRI, 2013) yang meliputi 91 item

pengungkapan yang terdiri dari :

1. Kinerja ekonomi, terdiri dari 1 dimensi, 4 aspek, dan 9 indikator.

2. Kinerja lingkungan, terdiri dari 1 dimensi, 12 aspek, dan 34 indikator.

3. Kinerja sosial, terdiri dari 4 dimensi, 29 aspek, dan 48 indikator.

Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan

skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSRDI adalah sebagai berikut:

= ∑(KEi + KLi + KSi)∑indeks GRI G4
Keterangan:

∑ indeks GRI G4 : 91 item CSR menurut GRI∑(KEi + KLi + KSi) : jumlah item CSR yang diungkapkan oleh perusahaan.
KEi : indikator kinerja ekonomi yang diungkapkan
KLi : adalah indikator kinerja lingkungan yang diungkapkan
KSi : adalah indikator kinerja sosial yang diungkapkan

Pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan hanya dilakukan

dengan melihat item-item yang termuat dalam laporan tahunan saja dan dilakukan

secara non repeated yaitu hanya menghitung sekali tiap item tanpa

mempertimbangkan item tersebut diungkapkan lagi dalam bagian lain yang

berbeda.
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3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang dapat berdiri sendiri yang sifatnya

mempengaruhi variabel terikat.Variabel dalam penelitian ini adalah tata kelola

perusahaan dan juga Profitabilitas yang diklasifikasikan dalam beberapa

karakteristik sebagai berikut:

3.3.2.1 Kepemilikan Institusional (KI)

Kepemilikan institusional dihitung dengan membandingkan jumlah lembar saham

yang dimiliki oleh investor institusional (bank, dana pension,perusahaan, asuransi,

perseroan terbatas, dan lembaga keuangan lainnya) dengan jumlah saham yang

beredar. mengukur variabel ini sebagai berikut:

KI = Jumlah saham yang dimiliki institusiJumlah saham yang beredar
Keterangan:

KI : Kepemilikan Institusional

3.3.2.2 Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris.

Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung

dewan komisaris yang dimiliki perusahaan yang disebutkan dalam laporan

tahunan (Said et al., 2009).

UDK = ∑Dewan Komisaris Perusahaan

Keterangan:

UDK : Ukuran Dewan Komisaris
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3.3.2.3 Ukuran Komisaris Independen

Ukuran komisaris independen adalah banyaknya jumlah anggota dewan komisaris

independen. Ukuran dewan komisaris dalam penelitian ini ukur dengan mengukur

dewan komisaris independen yang disebutkan dalam laporan tahunan (Said et al.,

2009).

UKI = ∑Ukuran Komisaris Independen
Keterangan

UKI : Ukuran Komisaris Independen

3.3.2.4 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada

periode tertentu. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ukuran

probabilitas yang digunakan berbeda-beda. Hakcston dan Milne (1996)

menggunakan ukuran rata-rata dari return on equity, atau return on asset lebih

dari satu periode. Hakston dan Milne (1996) menggunakan return on equity dan

return on assets. Gray et al. (2001) menggunakan net earning before interest and

tax (NEBIT). Sembiring (2003) menggunakan gross profit margin sebagai proksi.

Sembiring (2005) menggunakan proksi earning per share. Hossain et al. (2006)

menggunakan proksi net profit margin (NPMARGIN) dan rate of return of assets

(ROASSETS).

Profitabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan proksi return on equity

(ROE) seperti Hakston dan Milne (1996). ROE dipilih karena merupakan alat
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yang dapat menggambarkan kemampuan profitabilitas perusahaan. ROE dapat

dicari dengan persamaan sebagai berikut:

( ) = Laba Bersih Setelah PajakTotal Ekuitas
Definisi operasional dan skala pengukuran variabel di atas adalah seperti dalam

tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Dan Skala Pengukuran Variabel

No Variabel Definisi
Operasional

Indikator
Pengukuran
Variabel

Skala
Pengukuran

01 Variabel Dependen (Y):
Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial

Luas
pengungkapan
tanggung jawab
sosial
dengan
membandingkan
jumlah
pengungkapan
yang dilakukan
dengan
jumlah
pengungkapan
yang diharapkan

CSRDI
berdasarkan GRI

Rasio

02 Variabel Independen (X): Rasio

X1; Kepemilikan
institusional
X2; Komposisi dewan
komisaris
X3; komposisi komisaris
independen

Jumlah
kepemilikan
saham oleh
investor
institusi terhadap
total
jumlah saham
yang
beredar
Jumlah
keanggotaan
dewan komisaris
independen
terhadap
keseluruhan
jumlah
anggota dewan
komisaris

Persentase
jumlah
saham yang
dimiliki
institusi dari total
saham beredar
Persentase
jumlah
anggota dewan
komisaris
independen dari
Rasio
Rasio
seluruhanggota
dewan komisaris

Rasio
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X4; Profitabilitas (ROE) Kemampuan
perusahaan
dalam
memperoleh laba

ROE (return on
equity)

Rasio

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, yaitu di Bursa Efek Indonesia dengan

menggunakan data laporan tahunan periode tahun 2010-2015.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Data yang diperlukan diambil dari laporan tahunan yang diambil dari website

bursa efek Indonesia (www.idx.co.id) serta data tambahan yang terdapat dari

website tersebut.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis

statistik. Kedua teknik ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Analisis desktiptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel.

penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain; mean, median,

minimum, maximum, dan standard deviation.

3.6.2 Analisis Statistik

Analisis statistik digunakan untuk menguji kualitas data dan pengujian hipotesis.

Analisis statistik yang dilakukan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis.
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3.6.2.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang digunakan menjadi model

yang Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Sehingga model tersebut dapat

digunakan untuk keperluan estimasi serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik

yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji

heteroskedastisitas.

3.6.2.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal

atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau

mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data

berdistribusi normal atau tidak mengunakan analisis statistik non-parametrik One-

Sample Kolmogorov-Smirnov.

3.6.2.1.2 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas terjadi jika ada hubungan linear yang sempurna atau hamper

sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk menguji adanya multikolinearitas

dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi jika nilai

tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel

independen yang nilainya lebih dari 95%. Dan nilai VIF lebih besar dari 10,
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apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang

digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif (Ghozali, 2013).

3.6.2.1.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu satu sama lainnya.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, dapat dilakukan dengan melihat

nilai Durbin-Watson (Ghozali, 2013).

3.6.2.1.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada

tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu

pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y

sesungguhnya) yang telah di-studentized.

Dasar analisisnya adalah:

1.Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.
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2.Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.2 Uji Hipotesis

3.6.2.2.1 Metode Regresi Linear Berganda

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) metode regresi linear berganda, yaitu

metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel

independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam

suatu persamaan linier. Variabel independen dalam penelitian ini adalah

mekanisme corporate governance dan profitabilitas. Penelitian ini juga

menggunakan variable kontrol, yaitu ukuran perusahaan. Sedangkan variabel

dependennya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Adapun

persamaan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

CSRDI = α + KI + UDK + UKI + PROFIT + ε

CSRDI = Corporate Social Responsibility disclosure index
α = intercept
KI = kepemilikan institusional
UDK = ukuran dewan komisaris
UKI = ukuran komisaris independen
PROFIT = profitabilitas
ε = error term

3.6.2.2.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

berada di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel–

variable independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai

yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen memberikan hampir
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semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

(Ghozali, 2013).

3.6.2.2.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji F)

Untuk menguji kelayakan model regresi digunakan statistik F dengan

membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel serta

membandingkan nilai signifikansi. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F

tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhada variabel dependen. Model regresi

dinyatakan layak jika nilai signifikansi < 0.05, jika sebaliknya maka model regresi

dinyatakan tidak layak (Ghozali, 2013).

3.6.2.2.4 Uji Hipotesis (Uji Stastistik t)

Menurut Ghozali (2013), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan

variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level

0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria

sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah tata kelola perusahaan

(kepemilikan institusi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen) dan

profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan sosial

perusahaan, mengingat CSR diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas

Nomor 40 Tahun 2007. Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan CSR

sebagai bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap tempat perusahaan

tersebut beroprasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor property,

real estate dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2010-2015.

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepemilikan institusional, ukuran

dewan komisaris dan komisaris independen terbukti berpengaruh signifikan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan

profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkkapan tanggung

jawab sosial.
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5.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian

5.2.1 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya terbatas pada dua jenis perusahaan.

2. Sampel pada penelitian ini terbatas karena masih banyak perusahaan yang

belum melaporkan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. penelitian ini hanya mengamati pada enam tahun periode 2010-2015

4. penelitian yang diteliti hanya berfokus pada empat variabel independen yaitu

kepemilikan institusional, dewan komisaris, komisaris independen dan

profitabilitas.

5.2.2 Saran

Adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis mengajukan saran untuk

penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya berlaku tegas terhadap pihak yang tidak

mengugkapkan tanggung jawab sosial, sebab banyak sekali perusahaan yang

belum mengungkapkan CSR pada perusahaannya.

2. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya memakai lebih banyak komponen

variabel GCG, karena kemungkinan komponen dari variabel GCG yang tidak

tercantum pada penelitian ini lebih banyak pengaruh signifikan terhadap

CSR.

3. Bagi perusahaan hendaknya CSR bukan hanya dianggap sebagai penggugur

suatu kewajiban sosial, namun jadikan CSR sebagai media promosi yang

bersifat tidak hanya baik bagi perusahaan namun juga baik bagi masyarakat

luas atau media yang saling menguntungkan.
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