
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN ASING
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB

SOSIAL PERUSAHAAN
(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012−2016)

(Skripsi)

Oleh

DINA PURWITASARI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2018



ABSTRACT

THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE AND FOREIGN
OWNERSHIP TOWARD CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY DISCLOSURE
(Study on Mining Companies Listed in the Indonesia Stock Exchange

Period 2012-2016)

By

DINA PURWITASARI

The purpose of this research is to examine the effect of financial performance
toward corporate social responsibility disclosure with foreign ownership as a
moderating variable in mining companies listed in Indonesia Stock Exchange
period 2012-2016. The sampling method used in this research was purposive
sampling of 26 firms. The data were online financial statements from each
company, taken form the URL www.idx.com.The collected data were analyzed by
using classic assumption and hypothesis test with linear regression method. SPSS
version 23 software was used in analyzing the data. The result of the test in the
research proves that 22,7% of the dependent variable can be explained by the
independent variables and the remaining by 77,3% is influenced by other
variables beyond the independent variables. The research of this study indicate
that firm size and leverage have a significant positive effect on corporate social
responsibility disclosure. Profitability has no effect on on corporate social
responsibility disclosure. Foreigh ownership positive effect on corporate social
responsibility disclosure.

Keywords: Firm Size, Profitability, Leverage, Foreign Ownership and Corporate
Social Responsibility Disclosure



ABSTRAK

PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN KEPEMILIKAN ASING
TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB
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(Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Periode 2012-2016)
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan
kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode
2012-2016. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan
jumlah total perusahaan sampel sebanyak 26 perusahaan. Data yang digunakan
dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan yang berasal dari www.idx.com.
Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan uji asumsi klasik dan uji
hipotesis dengan metode regresi linear. Software yang digunakan dalam mengolah
data adalah SPSS versi 23. Hasil dari pegujian dalam penelitian juga
membuktikan bahwa sebanyak 22,7% variabel dependen dapat dijelaskan oleh
variabel independen dan sisanya sebanyak 77,3% dipengaruhi oleh variabel lain
diluar variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan dan leverage berpengaruh positif secara signifikan terhadap
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Profitabilitas tidak berpengaruh
terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kepemilikan asing
berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, Profitabilias, Leverage, Kepemilikan Asing dan
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya

berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga

kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia semakin banyak sehingga lapangan

pekerjaan tersedia cukup luas bagi masyarakat. Harus dipahami, bahwa dalam

mengimplementasi usahanya, pihak perusahaan dan investor tidak hanya

mementingkan keuntungan semata bagi dirinya sendiri, tetapi juga harus

berkewajiban memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Kajian

mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut corporate social

responsibilty semakin berkembang pesat seiring banyak kasus yang terjadi dimana

perusahaan tidak memberikan kontribusi positif secara langsung kepada

masyarakat bahkan memberikan dampak negatif atas beroperasinya perusahaan,

seperti kasus PT. Freeport dan PT. Newmont (www.bisnis.tempo.com dan

www.kompasiana.com). Isu mengenai tanggung jawab sosial perusahaan menjadi

sangat populer di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan proses

globalisasi, kesadaran masyarakat terhadap dampak aktivitas bisnis perusahaan

tersebut mengakibatkan tekanan dan tuntutan terhadap perusahaan agar

perusahaan dapat memperluas tanggung jawab sosialnya dan tidak hanya
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memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (single bottom line),

melainkan juga meliputi aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang biasa

disebut sinergi tiga elemen (triple bottom line) yang merupakan kunci dari

pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Banyak kalangan yang bekerja di sektor pertambangan, khususnya buruh, tidak

mempercayai bahwa perusahaan sungguh-sungguh dalam menerapkan CSR.

Mereka beranggapan bahwa sebuah institusi yang hanya mengejar keuntungan

semata tidak mungkin mempunyai maksud dan tujuan mulia untuk

memberdayakan masyarakat, menghormati hak-hak buruhnya serta tidak merusak

lingkungan (www.merdeka.com). Keterlibatan pihak asing yang dianggap lebih

concern terhadap isu-isu lingkungan, diharapkan dapat mendorong perusahaan

nasional yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan pengungkapan CSR.

Perusahaan-perusahaan multinasional, terutama perusahaan Eropa dan United

State sangat mengedepankan isu-isu sosial dan isu lingkungan (Machmud dan

Djakman, 2008). Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengatur tentang

penanaman modal. Dalam Pasal 15 huruf b, dijelaskan bahwa setiap penanam

modal (baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing) wajib

menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Disebutkan pula beberapa

sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak melakukan kewajibannya

untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berbagai penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan adanya
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keanekaragaman hasil. Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai salah satu

faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Perusahaan

beroperasi dan berada dalam ruang lingkup masyarakat sehingga setiap aktivitas

ataupun kegiatan perusahaan akan memberikan pengaruh kepada lingkungan

sekitar, sehingga praktik pengungkapan CSR memegang peranan penting dalam

kelangsungan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu dari Sari (2016), Asyik

(2017) dan Hu, et.al (2016) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap pengungkapan CSR. Tetapi, hasil penelitian dari Amalia (2014)

dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan adalah

profitabilitas. Semakin besar perusahaan menghasilkan profit, maka semakin

tinggi pula tingkat pengungkapan CSR-nya, ini disebabkan karena biaya yang

dialokasikan untuk pengungkapan CSR juga semakin meningkat. Hal ini

didukung hasil penelitian dari Amalia (2014), Hidayat (2015) dan Hu, et.al (2016)

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR. Tetapi lain halnya dengan hasil penelitian dari Sari (2016)

dan Asyik (2017) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR. Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal

yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya

suatu utang. menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif dan siginifikan

terhadap pengungkapan CSR. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi

akan lebih sedikit mengungkapkan CSR supaya dapat melaporkan laba sekarang
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yang lebih tinggi (Belkaoui dan Karpik, 1989). Penelitian yang dilakukan oleh

Hu, et.al (2016) dan Asyik (2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh

positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan penelitian dilakukan oleh Amalia

(2014), Sari (2016), dan Suryaningsih (2016) menunjukkan bahwa leverage tidak

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Struktur kepemilikan juga memiliki

peranan penting dalam pengungkapan CSR, khususnya kepemilikan saham asing.

Menurut hasil penelitian Asyik (2017), Ting, et.al (2016), Hu, et.al (2016) dan

Chang (2011) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Tetapi hasil ini berbeda dengan hasil

penelitian dari Urmila dan Mertha (2017) yang berpendapat bahwa kepemilikan

asing tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR . Penelitian oleh

Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan CSR.

Pada penelitian ini perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan

yang bergerak dalam sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,

karena limbah yang dihasilkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan sulit

untuk diolah kembali dan limbah tersebut berdampak buruk pada kesehatan

pekerja dan masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan. Hal tersebut

membuat pemerintah saat ini menuntut perusahaan untuk menyadari bahwa

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sangatlah penting bagi

perusahaan publik sehingga pemerintah mengesahkan Undang–Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Peraturan tersebut menyatakan

bahwa setiap perusahaan yang ada untuk melakukan dan mengungkapkan
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tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah tertuang di Bab V Pasal 74 dan

Pasal 66 ayat (2) bagian C.

Belakangan ini CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk

perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha

di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan

kerusakan lingkungan (Hermawan dan Mafulah, 2014). Dalam proses penerapan

CSR cukup banyak masalah yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.

2. Belum adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan

perusahaan.

3. Masih terdapat perbedaan pandangan antara departemen hukum dan HAM

dengan departemen perindustrian mengenai CSR di kalangan perusahaan dan

industri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016,

maka penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh kinerja keuangan dan

kepemilikan asing terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sehingga penulis melakukan penelitian ini dengan judul, “Pengaruh Kinerja

Keuangan dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan”. (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012−2016).
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1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah untuk penelitian

ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan?

3. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan?

4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh positif ukuran perusahaan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2. Untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh positif profitabilitas

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

3. Untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh positif levegare perusahaan

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Untuk mencari bukti empiris mengenai pengaruh positif kepemilikan asing

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



7

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai

berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat

dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu akuntansi serta

dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian

selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh kinerja keuangan dan kepemilikan

asing terhadap pengungkapan tanggung jawab perusahaan (corporate social

responsibility).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan/ Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk

pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.

b. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan

keuangan tahunan sebagai dijadikan acuan untuk pembuatan keputusan

investasi.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi penyusunan standar akuntansi oleh penyusun standar akuntansi yang saat
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ini sedang bersama-sama dengan kementerian lingkungan hidup menyusun

standar akuntansi lingkungan sebagai acuan dalam etika dalam menjalankan

perusahaan.
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11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki

hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung

maupun tidak langsung oleh perusahaan (Hadi, 2011). Stakeholder merupakan

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan,

konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham,

kreditur, pesaing, dan lain-lain (Purwanto, 2011). Teori stakeholder merupakan

teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi

untuk kepentingan sendiri, namun harus dapat memberikan manfaat kepada

seluruh stakeholder (Purwanto, 2011). Stakeholder theory menyatakan bahwa

kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder yang

mempengaruhi atau dapaat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan

tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik tetapi juga memiliki

tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan dan sosial masyarakat (social

responsibility) (Rustiarini, 2011). Fenomena seperti itu terjadi karena adanya

tuntutan dari masayarakat akibat negative externalities yang timbul serta
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ketimpangan sosial yang terjadi (Hadi, 2011). Beberapa alasan yang mendorong

perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholder, yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan berbagai kepentingan berbagai kelompok dalam

masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.

2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan

harus bersahabat dengan lingkungan.

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih

perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program

lingkungan.

4. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-

perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Teori ini menjelaskan mengenai pentingnya perusahaan untuk memuaskan

keinginan para stakeholder. Dalam hal ini, perusahaan mengungkapkan secara

sukarela atas investasi lingkungan yang telah dilakukan untuk membuktikan

kepada masyarakat atas kepedulian perusahaan tersebut dalam menjaga

lingkungan dan memberikan nilai tambah serta manfaat bagi masyarakat yang

merupakan stakeholder-nya. Hubungan perusahaan dengan stakeholder dibangun

berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa

membangun kesinambungan usaha perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori Legitimasi menyebutkan bahwa legitimasi masyarakat merupakan faktor

strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan untuk lebih
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maju ke depan. Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan karena berhubungan

dengan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi dianggap sebagai

menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu

entitas merupakan tindakan yang diinginkan, pantas atau sesuai dengan sistem

norma, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dikembangkan cara sosial (Asyik dan

Sriviana, 2013). Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan

terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi

beroperasi untuk sistem nilai organisasi itu sendiri. Legitimasi merupakan hal

yang penting dalam perkembangan perusahaan kedepannya. Perlunya perusahaan

memperoleh legitimasi dari seluruh stakeholders dikarenakan adanya batasan-

batasan yang di buat dan di tekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan

reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku

organisasi dengan memperlihatkan lingkungan (Adhiwardana, 2013).

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kondisi dan keadaan dari suatu

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan sehingga dapat

diketahui baik buruknya kondisi keuangan dan prestasi keuangan sebuah

perusahaan dalam waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan hasil keputusan

berdasarkan penilaian terhadap kemampuan perusahaan yang dibuat oleh pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Kinerja keuangan ini dipakai

manajemen sebagai salah satu pedoman untuk mengelola sumber daya yang

dipercayakan kepadanya (Wibowo, 2014). Kinerja keuangan adalah penentuan

ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau
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perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit (Sucipto, 2003). Maka dapat

ditarik simpulan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal yang telah

dilakukan oleh suatu perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan suatu

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek,

pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan

sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah

mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Setiap perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang disekitar lingkungan

masyarakat. Baik dana tersebut menggunakan dari pemegang saham ataupun

berasal dari masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah perhatian yang

dimiliki bisnis terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab ini didasarkan

pada perhatian perusahaan bagi kesejahteraan semua pemangku kepentingan,

tidak hanya pemiliknya. CSR adalah suatu tindakan yang bersifat sukarela

maupun yang telah diatur undang-undang, tindakan tersebut mempunyai tujuan

untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan, masyarakat luas,

lingkungan sekitar perusahaan atau lingkungan secara luas sebagai komitmen

tanggung jawab yang berkelanjutan mengenai dampak kegiatan perusahaan yang

telah dilakukannya.

Juniarti dan Apriyanti (2005) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan

dapat dibagi menjadi tiga level sebagai berikut:
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1. Basic responsibility (BR)

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari suatu

perusahan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut seperti;

perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi standar

pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab pada level

ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius.

2. Organization responsibility (OR)

Pada level kedua ini menunjukan tanggung jawab perusahaan untuk

memenuhi perubahan kebutuhan ”stakeholder” seperti pekerja, pemegang

saham, dan masyarakat di sekitarnya.

3. Sociental responses (SR)

Pada level ketiga, menunjukan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan

dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan apa

yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan.

2.4 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social
Responsibility)

Secara teoritik, pengungkapan corporate social responsibility dapat didefinisikan

sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para strategic

stakeholders-nya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja

dan operasinya (Oktafia, 2013). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

menjadi penting karena para stakeholder perlu mengevaluasi dan mengetahui

sejauh mana perusahaan melaksanakan peranannya sesuai dengan keinginan
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stakeholder, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan

corporate social responsibility yang telah dilakukannya. Makin baik

pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan maka

stakeholder akan makin terpuaskan dan akan memberikan dukungan penuh

kepada perusahaan atas segala aktivitasnya yang bertujuan untuk menaikan

kinerja keuangan dan mencapai laba perusahaan (Putri dan Raharja, 2013).

Beberapa alasan perusahaan melakukan pengungkapan sosial dan lingkungan

(Purwanto, 2011), diantaranya adalah:

1. Keinginan untuk memenuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.

2. Pertimbangan rasionalitas ekonomi. Atas dasar alasan ini, praktik

pengungkapan sosial memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan

melakukan “hal yang benar” dan alsan ini mungkin dipandang sebagai

motivasi utama.

3. Keyakinan dalam proses akuntabilitas atau pertanggungjawaban untuk

melaporkan. Artinya, manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang

tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan dan

manajer tidak peduli dengan cost yang diperlukan untuk menyajikan

informasi tersebut.

4. Keinginan untuk memenuhi persyaratan peminjaman. Lembaga pemberi

pinjaman, sebagai bagian dari kebijakan manajemen risiko mereka,

cenderung menghendaki peminjam untuk secara periodik memberikan

berbagai item informasi tentang kinerja dan kebijakan sosial lingkungannya.

5. Untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan ekspektasi masyarakat.

6. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
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7. Untuk me-manage kelompok stakeholders tertentu yang powerful.

8. Untuk menarik dana investasi.

9. Untuk mematuhi persyaratan industri tertentu. Sehingga terdapat tekanan

tertentu untuk mematuhi aturan tersebut yang selanjutnya dapat

mempengaruhi persyaratan pelaporan.

10. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu.

2.5 Kinerja Keuangan yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan

2.5.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang banyak digunakan untuk

menjelaskan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan

dalam laporan tahunan yang dibuat. Dimana ukuran perusahaan adalah suatu skala

atau nilai untuk mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan berdasarkan

indikator tertentu, antara lain total aktiva, log size, nilai saham, jumlah tenaga

kerja, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang lebih besar dengan

aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat akan

memiliki pemegang saham yang mungkin memperhatikan program sosial yang

dibuat perusahaan dan laporan tahunan akan digunakan untuk menyebarkan

informasi tentang corporate social responsibility tersebut (Amalia, 2013). Ukuran

perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya

sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan akan menjadi sangat penting bagi investor

dan kreditur  karena terkait dengan risiko dari investasi yang telah mereka buat

(Moeljadi, 2014).
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2.5.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan alat untuk mengukur seberapa besar kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan

modal saham yang tertentu. Menurut Kamil dan Herusetya (2012) tingkat

profitabilitas yang semakin besar menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan

laba yang semakin besar, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan

aktivitas tanggung jawab sosial, serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya

dalam laporan tahunan dengan lebih luas. Profitabilitas merupakan faktor yang

mendapat perhatian penting karena untuk dapat melangsungkan keberlanjutan

perusahaannya, suatu perusahaan harus berada dalam keadaan yang

menguntungkan (profitable). Tanpa adanya keuntungan (profit), maka akan sulit

bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar.

Perusahaan yang memiliki kemampuan kinerja keuangan yang baik, akan identik

dengan upaya-upaya untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas. Sedangkan

perusahaan dengan kinerja yang tinggi maka akan meningkatkan nilai perusahaan

dalam proses pembentukan image yang sangat berpengaruh untuk mendapatkan

kepercayaan dari para stakeholder. Profitabilitas dapat diterapkan dengan

menghitung berbagai tolak ukur yang relevan. Salah satu tolak ukur adalah

dengan menggunakan rasio keuangan sebagai salah satu alat di dalam

menganalisis kondisi keuangan hasil operasi dan tingkat profitabilitas suatu

perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka

semakin besar pengungkapan informasi sosial (Amalia, 2013).
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2.5.3 Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang

mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar

untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat

leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Tingkat leverage perusahaan, dengan demikian menggambarkan risiko keuangan

perusahaan. Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio

leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena

biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi (Jensen

dan Meckling, 1976). Semakin tinggi tingkat leverage (rasio utang) semakin besar

kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit sehingga perusahaan

akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi (Belkaoui dan Karpik, 1989).

2.6 Kepemilikan Asing

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah

perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang

melakukan penanaman modal wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing

adalah jumlah yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu

maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011).

Sedangkan menurut Susanti (2013), kepemilikan asing merupakan kepemilikan

saham yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Selama ini kepemilikan asing
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merupakan pihak yang dianggap concern terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Sebagai data pendukung maka sebuah dasar atau acuan berupa teori-teori atau

temuan-temuan melalui hasil sebagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang

sangat penting. Berikut rangkuman penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No Nama
Peneliti

Judul Variabel
Penelitian

Hasil Penelitian

1. Sumaryono
dan Asyik
(2017)

Pengaruh Size,
Profitabilitas, dan
Leverage Terhadap
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility

Variabel
Independen:
Size, Profitabilitas
Leverage

Variabel
Dependen:
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility

Hasil penelitian ini
meunjukkan bahwa size
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility.
Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility.
Leverage berpengaruh
positif terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility.
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2. Urmila dan
Metha (2017)

Tipe Peursahaan
Memoderasi
Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
Kepemilikan Asing
pada
Pengungkapan
CSR Perusahaan
Manufaktur di BEI

Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
Kepemilikan
Asing

Variabel
Dependen:
Pengungkapan
CSR

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
profitabilitas berpengaruh
positif secara signifikan
pada pengungkapan
Corporate Social
Responsibility (CSR),
sedangkan ukuran
perusahaan dan kepemilikan
asing tidak berpengaruh
signifikan pada
pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR).
Tipe perusahaan mampu
memoderasi pengaruh
ukuran perusahaan terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR),
namun tipe perusahaan tidak
mampu memoderasi
pengaruh profitabilitas dan
kepemilikan asing terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility (CSR)
perusahaan.

3. Ting, et.al
(2016)

Ownership
Structure and Firm
Performance: The
Role of R & D

Variabel
Independen:
Ownership
Structure

Variabel
Dependen:
Firm
Performance

Variabel
Moderating:
The Role of R &
D

Hasil penelitian ini
menunjukkan kepemilikan
keluarga dan kepemilikan
asing berhubungan positif
dengan kinerja perusahaan.
R&D memperkuat
hubungan antara
kepemilikan keluarga dan
kepemilikan asing dengan
kinerja perusahaan.
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4. Sari (2016) Pengaruh Kinerja
Keuangan
Terhadap
Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Variabel
Independen:
Ukuran
Perusahaan
Profitabilitas
Leverage

Variabel
Dependen:
Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: (1)
ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility, secara
umum perusahaan besar
akan mengungkapkan
informasi lebih banyak
daripada perusahaan kecil.
(2) Profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap
Pengungkapan Corporate
Social Responsibility,
disebabkan karena adanya
kemungkinan bahwa suatu
perusahaan yang
menghasilkan laba,
kemudian diolah kembali
oleh perusahaan melalui
pengembangan asset. (3)
Leverage tidak berpengaruh
terhadap Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility

5. Hu, et.al
(2016)

Does Ownership
Type Matter for
Corporate Social
Responsibility
Disclosure:
Evidence From
China

Variabel
Independen:
Ownership Type
Matter

Variabel
Dependen:
Corporate Social
Responsibility
Disclosure

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
kepemilikan asing
berpengaruh signifikan lebih
baik dalam Corporate
Social Responsibility
Disclosure. Ukuran
perusahaan, profitabilitas
dan leverage mempengaruhi
Corporate Social
Responsibility Disclosure di
China.
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6. Cahyani dan
Suryaningsih
(2016)

The Effect of
Leverage, Board of
Commissioner,
Foreign
Ownership,
Company Age, and
Company Size
Towards the
Disclosure of
Corporate Social
Responsibility
(CSR)
Implementation.

Variabel
Independen:
Leverage, Board
of Commissioner,
Foreign
Ownership,
Company Age,
and Company
Size

Variabel
Dependen:
Disclosure of
Corporate Social
Responsibility
Disclosure (CSR)
Implementation

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Dewan
Komisaris berpengaruh
positif yang signifikan
terhadap Corporate Social
Responsibility Disclosure.
Leverage, Kepemilikan
Asing, Umur Perusahaan,
dan Ukuran Perusahaan
tidak berpengaruh terhadap
pengungkapan Corporate
Social Responsibility.

7. Agustami dan
Hidayat
(2015)

Pengaruh
Profitabilitas dan
Kinerja
Lingkungan
Terhadap
Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan.

Variabel
Independen:
Profitabilitas dan
Kinerja
Lingkungan
Variabel
Dependen:
Pengungkapan
Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
profitabilitas dan kinerja
lingkungan berpengaruh
positif terhadap
pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan.

8 Amalia
(2014)

Analisis Pengaruh
Kinerja Keuangan
Terhadap
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility

Variabel
Independen:
Profitabilitas
Leverage
Ukuran
Perusahaan
Dewan Komisaris

Variabel
Dependen:
Pengungkapan
Corporate Social
Responsibility

Hasil pengujian secara
simultan menunjukkan
bahwa ada pengaruh
terhadap pengungkapan
tanggung jawab sosial
perusahaan (CSRD) dan
secara parsial profitabilitas
dan ukuran dewan komisaris
yang berpengaruh terhadap
pengungkapan CSRD.
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9. Astuti dkk
(2014)

Pengaruh Kinerja
Lingkungan dan
Kepemilikan Asing
Terhadap Kinerja
Keuangan.

Variabel
Independen:
Kinerja
Lingkungan dan
Kepemilikan
Asing.

Variabel
Dependen:
Kinerja Keuangan

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kinerja
lingkungan tidak
berpengaruh secara
langsung terhadap kinerja
keuangan, tetapi
berpengaruh secara tidak
langsung terhadap kinerja
keuangan. Kepemilikan
asing dan pengungkapan
CSR berpengaruh positif
signifikan terhadap kinerja
keuangan baik secara
langsung maupun tidak
langsung.

10. Yong Oh dan
Chang (2011)

The Effect of
Ownership
Structure on
Corporate Social
Responsibility:
Empirical Evidence
from Korea

Variabel
Independen:
Ownership
Structure

Variabel
Dependen:
Corporate Social
Responsibility

Hasil penelitian ini
menunjukkan hubungan
positif yang signifikan
antara pengungkapan
Corporate Social
Responsibility dan
kepemilikan oleh institusi
dan investor. Kepemilikan
manajerial berpengaruh
negatif terhadap
pengungkapan CSR.
Kepemilkan direktur tidak
berpengaruh signifikan
terhadap pengungkapan
CSR.

2.8 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang pengungkapan

tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan dan

mencari bukti empiris mengenai pengaruh kinerja perusahaan (yaitu ukuran

perusahaan, profitabilitas, dan leverage) dan kepemilikan asing terhadap

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan uraian teoritis dan

hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka variabel yang terkait dalam penelitian

ini dapat dirumuskan melalui model kerangka pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.1: Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Asing Terhadap
Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Keterangan: (garis putus-putus) : menjelaskan bahwa kinerja keuangan

yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan, dihitung dengan menggunakan ukuran

perusahaan, profitabilitas, dan leverage.

(garis lurus): menjelaskan bahwa adanya hubungan antara

setiap variabel independen yang meliputi ukuran

perusahaan, profitabilitas, leverage dan kepemilikan asing

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

Ukuran
Perusahaan (X1)

Profitabilitas (X2)

Leverage (X3)

Kepemilikan
Asing (X4)

Pengungkapan
Corporate

Social
Responsbility

(Y)

Kinerja
Keuangan

H1

H2

H3

H4
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2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan penelitian Sari (2016) Hu, et.al (2016) dan Asyik (2017) menyatakan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhdap pengungkapan CSR. Sedangkan

penelitian Amalia (2014), Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Ukuran perusahaan adalah sebagai upaya penilaian besar atau kecilnya sebuah

perusahaan. Ukuran perusahaan akan menjadi sangat penting bagi investor dan

kreditur karena terkait dengan risiko dari investasi yang telah mereka buat

(Moeljadi, 2014). Secara umum perusahaan besar cenderung memiliki public

demand akan mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan kecil.

Perusahaan yang lebih besar kemungkinan akan memiliki pemegang saham yang

selalu memperhatikan program sosial yang dibuat oleh perusahaan dan yang

sudah tercantum didalam laporan keuangan tahunan, dimana laporan keuangan

tahunan tersebut merupakan salah satu media untuk menyebarkan informasi

mengenai kinerja keuangan perusahaan serta memberikan informasi mengenai

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah:

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.
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2.9.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab

Sosial Perusahaan

Berdasarkan penelitian Amalia (2014), Hu, et.al (2016) dan Hidayat (2015)

menyatakan bahwa profitabiltas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

Sedangkan berdasarkan penelitian Sari (2016) dan Asyik (2017) menyatakan

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Menurut Kamil dan Herusetya (2012) tingkat profitabilitas yang semakin besar

menunjukkan perusahaan mampu mendapatkan laba yang semakin besar,

sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan aktivitas tanggung jawab sosial,

serta mengungkapkan tanggung jawab sosialnya dalam laporan tahunan dengan

lebih luas. Perusahaan dengan laba (profit) yang tinggi tidak menjamin bahwa

perusahaan tersebut akan melakukan aktivitas sosial, karena perusahaan tersebut

hanya berorientasi pada laba semata. Sehingga perusahaan tersebut merasa tidak

perlu untuk melakukan pengungkapan mengenai tanggung jawab sosial

perusahaannya, sebab perusahaan telah memperoleh kesuksesan finansial atau

sebaliknya. Namun seharusnya dengan semakin tinggi profitabilitas yang

diperoleh perusahaan, maka perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab

sosial perusahaannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan.
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2.9.3 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan

Berdasarkan penelitian Hu, et.al (2016) dan Asyik (2017) menyatakan bahwa

leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian

Amalia (2014), Sari (2016), dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa leverage

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.

Belkaoui dan Karpik (1989) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage

(rasio utang) semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian

kredit sehingga perusahaan akan melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Rasio

leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang

dalam suatu perusahaan, sehingga dapat dilihat dari resiko utang yang tak tertagih.

Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi mempunyai

kewajiban yang lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial

perusahaannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial

perusahaan.

2.9.4 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Pengungkapan Tanggung

Jawab Sosial Perusahaan

Berdasarkan penelitian Hu, et.al (2016) dan Chang (2011) menyatakan bahwa

kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian
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Ting, et.al (2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif

terhadap pengungkapan CSR dan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Mertha

(2017) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan pada

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Penelitian Suryaningsih

(2016) menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR.

Kepemilikan asing adalah jumlah yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik

oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia

(Rustiarini, 2011). Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang

dimiliki oleh pihak asing pada perusahaan multinasional. Djakman dan Machmud

(2008) menyatakan bahwa investor asing merupakan pihakyang dianggap concern

terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Besarnya investor asing dalam

perusahaan akan mendorong manajemen untuk memperhatikan keinginan para

stakeholder agar perusahaan melakukan aktivitas CSR sebagai penerapan asas

responsibilitas atau tanggung jawab atas aktivitas usahanya yang berpengaruh

terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya, sehingga memberikan

keyakinan pada masyarakat bahwa aktivitas perusahaan sudah sesuai dengan

hukum, norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

adalah:

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan.
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III. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, tiga variabel

independen dan satu variabel moderating. Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sedangkan variabel

independenya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kepemilikan

asing. Definisi dari variabel dependen dan independen dalam penelitian ini akan

dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate

social responsibility disclosure) merupakan variabel dependen. Indikator

pengungkapan tanggung jawab sosial menurut standar GRI yaitu indikator

ekonomi 9 item, lingkungan 34 item, tenaga kerja 16 item, hak asasi manusia 12

item, sosial 11 item dan produk 9 item (www.globalreporting.org). Pada

penelitian ini pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan

menggunakan variabel dami (dummy variable), dimana skor 0 diberikan jika

perusahaan tidak mengungkapkan item pada daftar pertanyaan dan skor 1 jika

perusahaan. Untuk rumus perhitungan CSRI sebagai berikut:
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= ∑ =
Keterangan :

CSRI : Corporate Social Responsibility Index Disclosure∑ Indikator : Total Score Pengungkapan Standar Khusus CSR G4

N : Total Indikator G4 PSK = 91 indikator

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan yang diperoleh

dari laporan tahunan perusahaan untuk periode 2012-2016. Skala pengukuran

untuk ukuran perusahaan dengan logaritma natural. Dalam penelitian ini ukuran

perusahaan diukur dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan, kemudian akan

ditransformasikan dalam logaritma natural untuk menyamakan nilai dengan

variabel proftabilitas dan leverage dikarenakan total aktiva perusahaan nilainya

besar dibandingkan variabel profitabilitas dan leverage dalam penelitian ini

dengan tujuan agar data total aset dapat terdistribusi dengan normal. (Oktariani

dan Mimba, 2014) menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran perusahaan = Log natural (total aset)
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3.1.2.2 Profitabilitas

Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan Return On Asset

(ROA). Return on Asset (ROA) merupakan rasio antara laba bersih terhadap total

aset. (Fibrianti dan Wisada, 2015) yang menggunakan rumus sebagai berikut:

= × %
3.1.2.3 Leverage

Rasio leverage merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas

pemegang saham. Dalam penelitian ini, leverage diukur dengan menggunakan

Debt To Equity Ratio (DER) (Fibrianti dan Wisada, 2015) yang dirumuskan

sebagai berikut:

= × %
3.1.2.4 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing (Foreign Ownership) dalam penelitian ini diukur dengan

jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing atau perusahaan atau

individual dari luar negeri. Perusahaan yang memiliki kepemilikan asing > 5%

akan dimasukan ke dalam sampel rumus yang digunakan untuk variabel ini

sebagai berikut (Susanti, 2013):

= × %
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Total saham asing yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang dimiliki

oleh pihak asing pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, dihitung

dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut

pada akhir tahun (Susanti, 2013).

3.2 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi penelitian ini adalah semua perusahan pertambangan yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia dengan mengakses situs resmi yaitu www.idx.co.id.

Penelitian menggunakan data sekunder berupa annual report yang diterbitkan

oleh BEI periode 2012-2016. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan

purposive sampling. Penggunaan metode ini ditujukan untuk memperoleh sampel

yang sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan

menerbitkan laporan tahunan (annual report) untuk periode 2012-2016.

2. Tidak menerbitkan laporan tahunan, CSR dan tidak memiliki data yang

lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

secara berturut-turut selama periode 2012-2016.

3. Perusahaan yang sahamnya ada dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan asing

diukur menggunakan persentase. Jika kepemilikan asing dalam perusahaan

> 5%, maka perusahaan akan dimasukkan ke dalam sampel penelitian.
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3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data

mengenai seluruh variabel yang digunakan diperoleh dari annual report yang bisa

diakses melalui BEI yaitu www.idx.co.id. Penelitian ini juga dilakukan dengan

studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca, mempelajari literatur, publikasi,

buku, jurnal, skripsi dan internet yang berhubungan dan dapat menunjang

penelitian ini. Periode dalam penelitian ini adalah 2012-2016 dengan tujuan agar

hasil penelitian mencerminkan situasi terbaru.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis untuk menganalisa data. Untuk

menganalisa data dengan analisis regresi berganda digunakan SPSS 23.

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan

selanjutnya dianalisis. Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel-

variabel penelitian yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kepemilikan

asing dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, statistik

deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi mengenai variabel

independen dan dependen yang di jabarkan dalam bentuk statistik (Ghozali,

2013).
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali, 2013).

Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati

normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal

atau tidak mengunakan dua cara yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik normal P-P Plot. Jika titik

menyebar di sekitar garis diagonal dan atau penyebarannya mengikuti arah garis

diagonal berarti menunjukkan pola distribusi data normal, maka model regresi

memenuhi asumsi normalitas.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menentukan apakah dalam suatu model

regresi linier ganda terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar

sesama variabel independen sama dengan nol. Pengujian ada atau tidaknya

multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Nilai yang umum dipakai

untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau

nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013).
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3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut

waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi

(Ghozali ,2013). Run Test digunakan untuk menguji apakah antara residual

terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi

maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random Run Test digunakan

untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (Ghozali,

2013). Dengan dasar pengambilan keputusan:

1. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) > 0.05 maka H0 diterima. Hal ini berarti tidak

terjadi gejala autokorelasi pada model regresi yang digunakan dalam

penelitian.

2. Jika nilai Asymp. Sig (2 tailed) < 0.05 maka H0 ditolak. Hal ini berarti terjadi

gejala autokorelasi.

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi linear berganda perlu juga diuji mengenai sama atau

tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain.

Jika residualnya mempunyai varian yang sama, disebut terjadi homoskedastisitas,

dan jika variannya tidak sama berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas.

Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali,

2013). Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID
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dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X

adalah residual yang telah di-studentized. Dengan analisis sebagai berikut:

1). Jika grafik plot menunjukan suatu pola titik-titik, seperti titik yang

bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas.

2). Jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di

atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.3 Uji Hipotesis

3.4.3.1 Metode Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara

dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependen

dengan independen (Ghozali, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini

adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan kepemilikan asing.

Sedangkan variabel dependennya adalah indeks pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan model rumus:

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + εi

Keterangan:

(Y) : Pengungkapan CSR

α : Konstanta

β1- β4 : Koefisien regresi masing-masing faktor

X1 : Ukuran Perusahaan
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X2 : Profitabilitas

X3 : Leverage

X4 : Kepemilikan Asing

εi : Error term

3.4.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas.

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen (Ghozali, 2013).

3.4.3.3 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji stastistik F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan fit. Dasar

pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka model regresi tidak fit (hipotesis ditolak).

2. Jika F-hitung > F-tabel, maka model regresi fit (hipotesis diterima).

Uji F dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi F pada output hasil

regresi menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α =5%). Jika nilai

signifikansi lebih besar dari α  maka hipotesis ditolak, yang berarti model regresi
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tidak fit. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima, yang

berarti bahwa model regresi fit (Ghozali, 2013).

3.4.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji stastistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusannya adalah:

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka variabel independen secara individual tidak

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).

2. Jika t-hitung > t-tabel, maka variabel independen secara individual

berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

Uji t dapat juga dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing

variabel pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan significance level

0,05 (α = 5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak

(koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual variabel

independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima

(koefisien regresi signifikan), berarti secara individual variabel independen

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali,

2013).
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V.   SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas hal tersebut menunjukkan tidak ditemukan variabel yang

menyimpang dari asumsi klasik. Data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk

menggunakan model regresi linear berganda. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderating. Dari

sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 26 perusahaan pertambangan

dari periode 2012-2016 menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin

besar ukuran perusahaan, maka semakin luas dalam pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaannya.

2. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, ketika profitabilitas

perusahaan menurun, pengungkapan mengenai aktivitas tanggung jawab

sosial perusahaan juga semakin mengalami penurunan.
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3. Variabel leverage berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung

jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin meningkat

nilai leverage, maka nilai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

juga akan semakin meningkat, begitupula sebaliknya.

4. Variabel kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin

tinggi persentase kepemilikan asing pada suatu perusahaan, maka semakin

luas dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaannya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih presisi

dan akurat, yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yang dijadikan sebagai

proksi dalam menilai pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan

tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan

leverage.

2. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian hanya terbatas pada

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam berbagai sektor dari

periode 2012-2016.

3. Dalam penelitian ini masih terdapat unsur subjektivitas khususnya dalam

menilai indeks pengungkapan CSR, sehingga penentuan indeks untuk

indikator yang sama pada perusahaan dan periode yang sama dapat berbeda-

beda antar peneliti lainnya.
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4. Penelitian ini juga menggunakan standar GRI-G4 yang diterbitkan pada tahun

2013 sebagai indikator yang digunakan dalam mengukur indeks

pengungkapan CSR, perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dari

periode 2012 sampai dengan 2016 yang merupakan periode sebelum

diterbitkan dan diterapkannya standar GRI-G4 tersebut.

5.3 Saran

Saran yang diberikan peneliti dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih banyak dan

periode pengamatan yang lebih lama.

2. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan populasi dan

sampel yang tidak hanya terbatas pada perusahaan pertambangan saja.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan versi standar GRI yang

lebih relevan untuk melihat pengungkapan CSR dengan periode penelitian

secara keseluruhan.

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen

atau variabel kontrol, intervening dan moderating yang dapat digunakan untuk

mendeteksi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti

kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, dan likuiditas.
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