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ABSTRACT 

 

 The research is to conducted to test the independent variable on the 

dependent variable using multiple regression analysis. The independent variables 

in this study is the size of the company measured by the value of corporate assets 

that dilogaritma naturalkan, and the company's profitability as measured by 

return on assets formula (ROA). While the dependent variable used in this study is 

the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) as measured by the 

Corporate Social Responsibility Index (CSRI). The object of research used in this 

study is a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) since 

2011-2014. Results showed variable size and profitability of the company 

simultaneously affect the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) in a 

mining company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. 

Meanwhile, when tested in partial or individually, variable firm size affect the 

disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) in a mining company listed 

on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2011-2014. Similarly, the variable 

profitability of companies also affect the disclosure of Corporate Social 

Responsibility (CSR) in a mining company listed on the Indonesia Stock Exchange 

(BEI) in 2011-2014. 

 

Keyword : company size, profitability, the disclosure of Corporate Social 

Responsibility. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia 

bisnis telah sampai pada tahapan 

global, tingkat kesenjangan sosial 

dan kerusakan lingkungan semakin 

tinggi yang disebabkan eksploitasi 

perusahaan secara tidak terkendali 

terhadap berbagai sumber daya untuk 

meningkatkan laba yang dapat 

mengganggu keseimbangan 

kehidupan. Masyarakat yang 

semakin kritis dan mampu 

melakukan kontrol sosial sehingga 

memunculkan kesadaran baru 

tentang pentingnya melakukan 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) atau yang dikenal dengan 

tanggungjawab sosial perusahaan. 

CSR merupakan suatu cara agar 

perusahaan mengelola usahanya 

tidak hanya untuk kepentingan para 

pemegang saham (shareholder) 

tetapi juga untuk pihak-pihak lain 

diluar perusahaan seperti pemerintah, 

lingkungan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, para pekerja dan 

komunitas lokal atau yang sering 

disebut sebagai pihak stakeholder. 

Kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan hidup di Indonesia sudah 

mulai berkembang. 

Tanggung jawab sosial 

perusahaan atau CSR telah menjadi 

salah satu isu yang paling penting 

yang dihadapi industri 

pertambangan. Paul Kapelus (2002) 

dalam tulisannya yang dimuat dalam 

Journal of Business Ethics, telah 

menyatakan bahwa: 

“Globalisation is a driving 

force pushing companies to pay more 

attention to their CSR in developing 

countries as NGOs are also working 

in a wider, more globalised manner. 

The voice of society is changing and 

expectations of people to ensure their 

environment and society is treated 

responsibly, by themselves and 

others, is increasing. The 

combination of increasing awareness 

and the increase in expectations of 

different stakeholders (including the 

media), has placed demands on 

industries to reassess how they carry 

out their business interactions 

relating to all aspects of 

sustainability.” 

 Hal ini ditunjukkan dengan 

adanya peraturan yang mengatur hal 

tersebut dalam Undang – Undang 

Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 

Tahun 2007 yang mulai diberlakukan 

pada tanggal 16 Agustus 2007. 

Undang – undang ini mengatur 

perusahaan – perusahaan yang 

melakukan kegiatan di bidang atau 

yang berkaitan dengan sumber daya 

alam wajib melakukan 

tanggungjawab sosial dan 

lingkungan. Agar dapat 

berkesinambungan perusahaan 

sangat perlu mempertimbangkan 

lingkungan sosialnya dalam 

melakukan pengambilan keputusan. 

Penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Sembiring (2005) 

menemukan bahwa ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Amran dan 

Devi (2008) perusahaan yang 

memiliki kondisi keuangan yang 

kuat, juga akan mendapatkan tekanan 

yang lebih dari pihak ekternal 

perusahaan untuk lebih 

mengungkapkan pertanggung 

jawaban sosialnya secara luas. Suatu 

perusahaan yang memiliki laba lebih 

besar harus lebih aktif melaksanakan 
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CSR. Sedangkan Puspitasari (2009) 

menemukan bahwa kepemilikan 

saham asing berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 

Berdasarkan telaah terhadap 

penelitian sebelumnya, maka peneliti 

mengangkat judul penelitian 

Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan Terhadap 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Adapun yang 

menjadi objek penelitian dalam 

penelitian ini adalah perusahaan 

industri pertambangan yang listing di 

BEI tahun 2011-2014. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang 

sudah dijelaskan diatas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan 

tambang di Indonesia tahun 

2011-2014? 

2. Apakah ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan 

tambang di Indonesia tahun 

2011-2014? 

3. Apakah profitabilitas dan ukuran 

perusahaan secara simultan 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan 

tambang di Indonesia tahun 

2011-2014? 

 

TINJUAUAN PUSTAKA 

Teori Stakeholder 

Menurut Rhenald Kasali, 

Stakeholders adalah kelompok-

kelompok yang berada di dalam 

maupun di luar 

perusahaan/organisasi yang 

mempunyai peranan dalam 

menentukan keberhasilan 

perusahaan. Kasali dalam Wibisono 

(2007, hal. 90) membagi 

Stakeholders menjadi sebagai 

berikut: 

a. Stakeholders internal dan 

Stakeholders eksternal 

Stakeholeders internal adalah 

stakeholders yang berada di 

dalam lingkungan organisasi. 

Misalnya karyawan, manajer, dan 

pemegang saham (shareholder), 

sedangkan stakeholders eksternal 

adalah stakeholders yang berada 

diluar lingkungan organisasi 

seperti penyalur, konsumen, 

masyarakat, pemerintah, pers, dan 

sebagainya. 

b. Stakeholders primer, 

stakeholders sekunder, dan 

stakeholeders marjinal 

Dalam hal ini stakeholder yang 

paling penting disebut stakeholder 

primer dan stakeholder yang 

kurang penting disebut 

stakeholder sekunder, sedangkan 

yang biasa diabaikan disebut 

stakeholder marjinal. Urutan 

prioritas ini bagi setiap 

perusahaan bisa berbeda-beda, 

meskipun produk atau jasanya 

sama dan bisa berubah-ubah dari 

waktu ke waktu. 

c. Stakeholders tradisional dan 

stakeholders masa depan 

Karyawan dan konsumen dapat 

disebut sebagai stakeholders 

tradisional. Karena saat ini sudah 

berhubungan dengan organisasi, 
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sedangkan stakeholders masa 

depan adalah stakeholders pada 

masa yang akan datang 

diperkirakan akan memberikan 

pengaruhnya pada organisasi 

seperti mahasiswa, peneliti, dan 

konsumen potensial. 
d. Proponents, opponents, dan 

uncomitted (pendukung, penentang, 

dan yang tidak peduli).  

Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi didasarkan 

pada pengertian kontrak sosial yang 

diimplikasikan antara institusi sosial 

dan masyarakat (Ahmad dan 

Sulaiman, 2004). Teori tersebut 

dibutuhkan oleh institusi-institusi 

untuk mencapai tujuan agar sejalan 

dengan masyarakat luas. Menurut 

Gray et al (dalam Ahmad dan 

Sulaiman, 2004) dasar pemikiran 

teori ini adalah organisasi atau 

perusahaan akan terus berlanjut 

keberadaannya jika masyarakat 

menyadari bahwa organisasi 

beroperasi untuk sistem nilai yang 

sepadan dengan sistem nilai 

masyarakat itu sendiri. Teori 

legitimasi menganjurkan perusahaan 

untuk meyakinkan bahwa aktivitas 

dan kinerjanya dapat diterima oleh 

masyarakat. Perusahaan 

menggunakan laporan tahunan 

mereka untuk menggambarkan kesan 

tanggung jawab lingkungan, 

sehingga mereka diterima oleh 

masyarakat. Dengan adanya 

penerimaan dari masyarakat tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Hal 

tersebut dapat mendorong atau 

membantu investor dalam melakukan 

pengambilan keputusan investasi. 

Dalam perspektif orientasi 

sistem, suatu entitas dipengaruhi dan 

sebaliknya mempengaruhi komunitas 

dimana entitas itu melakukan 

kegiatannya. Kebijakan 

pengungkapan perusahaan dipandang 

sebagai suatu hal penting dimana 

manajer dapat mempengaruhi 

persepsi pihak lain atas organisasi 

tersebut. Teori legitimasi telah 

menjadi salah satu teori yang paling 

sering digunakan terutama ketika 

berkaitan dengan wilayah sosial dan 

akuntansi lingkungan. Meskipun 

masih terdapat pesimisme yang kuat 

yang dikemukakan oleh banyak 

peneliti, teori ini telah dapat 

menawarkan sudut pandang yang 

nyata mengenai pengakuan sebuah 

perusahaan secara sukarela oleh 

masyarakat. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan 

(corporate size) merupakan suatu 

skala yang berfungsi untuk 

mengklasifikasikan besar kecilnya 

entitas bisnis. Skala ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi luas 

pengungkapan informasi dalam 

laporan keuangan mereka. Secara 

umum, perusahaan besar akan 

mengungkapkan informasi sosial 

atau tanggung jawab sosial lebih 

banyak daripada perusahaan kecil. 

Hal ini dapat dijelaskan secara 

teoritis bahwa perusahaan besar 

merupakan entitas bisnis yang tidak 

lepas dari resiko tekanan politis yang 

lebih besar dibandingkan perusahaan 

kecil. Tekanan politis ialah tekanan 

untuk entitas bisnis yang banyak 

disoroti oleh masyarakat luas agar 

lebih mengungkapkan tanggung 
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jawab sosial atas aktivitas usahanya 

terhadap lingkungan sekitarnya. 

Profitabilitas 

Menurut Belkaoui dan Karpik 

(1989), berpandangan bahwa 

hubungan antara kinerja keuangan 

suatu perusahaan dengan 

pengungkapan tanggung jawab 

sosial, alangkah baiknya 

diekspresikan dengan pandangan 

bahwa tanggapan sosial yang diminta 

dari manajemen sama dengan 

kemampuan yang diminta untuk 

membuat suatu perusahaan 

memperoleh laba. Seperti yang 

dinyatakan oleh Alexander dan 

Bucholdz (1978) dalam Belkaoui dan 

Karpik (1989) bahwa 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 variable pasar seperti 

differensial return harga saham 

(Sembiring, 2003 dalam Sumedi, 

2010). 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

Darwin (2004) mendefinisikan 

Corporate Social Resposnibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam 

operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholder yang melebihi tanggung 

jawab organisasi di bidang hukum. 

Menurut Global Compact Initiative 

(2002) menyebutkan pemahaman 

CSR dengan 3P yaitu profit, people, 

planet. Sedangkan menurut Nugroho 

(2007) menyatakan bahwa bisnis 

tidak hanya sekedar mencari 

keuntungan (profit) melainkan juga 

kesejahteraan orang (people) dan 

menjamin keberlangsungan hidup 

planet. 

Pemerintah Indonesia juga 

membuat regulasi mengenai CSR 

dengan mencantumkan kewajiban 

melaksanakan CSR bagi perusahaan 

yang menjalankan usahanya di 

bidang sumber daya alam dan/atau 

berkaitan dengan sumber daya alam, 

sebagamana tercantum dalam Pasal 

74 UU Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas, yang 

berbunyi: 

1. Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber 

daya alam wajib menjalankan 

tanggung jawab sosial dan 

lingkungan. 

2. Tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

merupakan kewajiban Perseroan 

yang dianggarkan dan 

diperhitungkan sebagai biaya 

Perseoran yang pelaksanaannya 

dilakukan dengan memperhatikan 

kepatuhan dan kewajaran. 

3. Perseroan yang tidak 

melaksanakan kewajiban 

sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dikenakan sanksi dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Tanggung Jawab sosial dan 

Lingkungan diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Penjelasan Pasal demi Pasal 

menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “Perseoran yang 

menjalankan kegiatan usahanya di 

bidang sumber daya alam” 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

74 ayat 1 adalah perseroan yang 

kegiatannya mengelolan dan 

memanfaatkan sumber daya alam, 

sedangkan yang dimaksud dengan  

“Perseoran yang menjalankan 

usahanya yang berkaitan dengan 

sumber daya alam” adalah Perseroan 

yang tidak mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya alam, 

tetapi kegiatan usahanya berdampak 

pada fungsi kemampuan sumber 

daya alam. Regulasi pelaksanaan 

CSR untuk kegiatan usaha di bidang 

sumber daya alam dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam dapat 

dipandang sebagai langkah preventif 

untuk mencegah terjadinya dampak 

negative lebih besar yang dapat 

ditimbulkan oleh perusahaan yang 

bergerak dibidang industri tersebut.   

 

HIPOTESIS 

Adapun hipotesis dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1: Diduga ukuran 

perusahaan berpengaruh 

terhadap  pengungkapan CSR 

di Indonesia 

 

H2: Diduga tingkat 

profitabilitas perusahaan 

berpengaruh terhadap luas 

pengungkapan CSR di 

Indonesia 

H3 : Diduga tingkat 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

secara simultan terhadap 

pengungkapan CSR 

 

Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data penelitian yang 

digunakan peneliti adalah data 

sekunder. Data yang digunakan 

berupa laporan keuangan dan laporan 

tahunan pada tahun 2011-2014 yang 

diambil dari website www.idx.co.id. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan penelusuran laporan 

tahunan perusahaan annual report 

untuk menghitung item CSR, total 

asset, dan profitabilitas. Sampel 

dalam penelitian ini dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive 

sampling dengan populasi data 

sebanyak 24 perusahaan. Dari hasil 

pemilihan dengan purposive samping 

maka yang menjadi sampel dari 

populasi adalah sebesar 16 

perusahaan di setiap tahun penelitian, 

jika dikalikan 4 tahun sehingga 

menjadi 64 data perusahaan yg 

diteliti selama 4 tahun. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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Gambar 4.1 

Grafik Normal P-Plot 

 

 

Grafik P-P Plot tersebut 

menggambarkan bahwa grafik 

normal probability garis observasi 

mendekati atau menyentuh garis 

diagonalnya yang berarti nilai 

residual berdistribusi normal. 

2. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji ini diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel 

independen yang memiliki 

kemampuan antar variabel dalam 

suatu model. Berikut ini disajikan 

hasil uji multikolinearitas pada 

tabel 4.2 : 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Berdasarkan tampilan output SPSS 

dari tabel 4.2 menunjukkan  hasil uji 

multikolinearitas, dapat diketahui 

dari nilai VIF masing-masing 

variabel, yaitu : 

a. Nilai VIF untuk variabel 

profitabilitas  yaitu 1,024 ,  karena 

1,024 < 10 maka tidk terjadi 

multikolinearitas 

b. Nilai VIF untuk variabel ukuran 

perusahaan yaitu 1,024 ,  karena 

1,024 < 10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas 

bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi 

kesamaan tolerance dan residual.  

Berikut hasil uji untuk 

heteroskedastisitas ; 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji 

Heteroskedastisitas 

 
Tabel Uji Heteroskedastisitas 

diatas terlihat bahwa nilai 

signifikansi Unstandardized Residual 

(Sig. 2-tailed) variabel ukuran 

perusahaan dan profitabilitas masing-

masing adalah 0,282 dan 0,776. 

Kedua angka tersebut lebih besar 

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

4. Hasil Uji Autokorelasi 

Mendeteksi autokorelasi dengan 

menggunakan nilai durbin watson 

dibandingkan dengan durbin 

watson (dl dan du). Berikut ini 

disajikan hasil uji autokorelasi 

yang dapat dilihat pada tabel  4.4 

dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah dengan SPSS 22.0 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat 

angka Durbin Watson sebesar 0.667 

dengan DU 1,652 dan DL 1,283. 

Sehingga  jika hasilnya dimasukkan 

dalam ketentuan tabel Durbin 

Watson, sebagai berikut : DW < DL 

sehingga terjadi autokorelasi. 

 

B. Analisis Regresi Linear Berganda 

Pada regresi berganda 

terdapat satu variabel terikat dan 

lebih dari satu variabel bebas. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah Corporate 

Social Responsibility (CSR), 

sedangkan yang menjadi variabel 

bebas adalah tipe perusahaan 

(type), profitabiitas (ROE), dan 

ukuran perusahaan (size). Berikut 

merupakan hasil output dari SPSS 

22.0 : 

 

 

 

 

 
 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi 

 

 

Berdasarkan uji analisis regresi 

berganda pada tabel  4.5 diatas, dapat 

disimpulkan persamaan fungsinya 

menjadi : 
CSR = -1,522 + 0,185X1 + 

0,168X2 + ε 
 

Interpretasi dari regresi diatas 

adalah sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar -1,522 artinya 

jika profitabilitas dan ukuran 

perusahaan dianggap konstan, 

maka besarnya penurunan 

pengungkapan CSR adalah 

sebesar -1,522. 

b. Koefisien regresi untuk 

profitabilitas sebesar 0,185 

menyatakan bahwa setiap adanya 

kenaikan profitabilitas sebesar 1% 

akan mengakibatkan kenaikan 

terhadap pengungkapan CSR 

sebesar 0,185 dengan asumsi 

Model Summary
b
 

M

o

de

l R 

R 

Squ

are 

Adjus

ted R 

Squar

e 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Durbi

n-

Wats

on 

1 .39

7
a
 

.15

8 
.130 

.2640

1 
.667 

a. Predictors: (Constant), SIZE, 

ROA 

b. Dependent Variable: CSR 

Coefficients
a
 

 

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Stand

ardize

d 

Coeff

icient

s 

t 

Sig

. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Co

nsta

nt) 

-

1.52

2 

.633  

-

2.4

05 

.01

9 

RO

A 
.185 .286 .077 

.64

5 

.52

1 

SIZ

E 
.168 .050 .402 

3.3

78 

.00

1 

a. Dependent Variable: CSR 
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ukuran perusahaan dianggap 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk ukuran 

perusahaan sebesar 0,168 

menyatakan bahwa setiap adanya 

kenaikan ukuran perusahaan 

sebesar 1% akan mengakibatkan 

kenaikan terhadap pengungkapan 

CSR sebesar 0,168 dengan asumsi 

profitabilitas  dianggap konstan. 

 

Dari hasil persamaan diatas, 

dengan tingkat keyakinan yang 

dipergunakan 95% dan taraf 

kesalahan 5% selanjutnya akan 

dilakukan beberapa pengujian 

statistik lainnya sebagai berikut : 

1. Uji Koefisien Korelasi (R) 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

 

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

(R
2
) 

Adjusted R
2
 (Adj R

2
) atau 

koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan untuk melihat 

seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi 

variabel dependen bila  

dibandingkan dengan R
2
, 

dimana hal yang ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi 

(R
2
) antara 0 (nol) dan 1 (satu). 

Koefisien determinasi (R
2
) nol, 

berarti variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Apabila koefisien 

determinasi mendekati satu maka 

dapat dikatakan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Selain itu, 

koefisien determinasi (R
2
) 

dipergunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel 

tidak bebas (Y) yang disebabkan 

variabel bebas (X). Angka 

Adjusted R
2
 pada tabel 4.6 adalah 

sebesar 0,158. Hal ini 

mengandung pengertian bahwa 

variabel corporate social 

responsibility dapat dijelaskan 

oleh variabel-variabel bebas yaitu 

: tipe perusahaan, profitabilitas, 

dan ukuran hanya sebesar 15,8% 

sedangkan sisanya 84,2% 

kontribusi dari variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

3. Uji Signifikasi Simultan (Uji 

F) 

Uji F digunakan untuk 

mengetahui signifikasi 

pengaruh antara tiga variabel 

independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. 

Berikut ini disajikan hasil uji F 

penelitian yang dapat dilihat 

pada tabel 4.7 sebagai berikut: 
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5

8 

.130 .264

01 
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a. Predictors: (Constant), SIZE, 

ROA 

b. Dependent Variable: CSR 
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Tabel 4.7 

                       Hasil Uji F 

Tabel 4.7 menunjukkan 

bahwa nilai F hitung sebesar 5,715 dan 

nilai sig. sebesar 0,005. Dengan 

menggunakan tingkat signifikasi 5% 

Ftabel dapat diperoleh dengan cara 

sebagai berikut : 

 

Ftabel = α (k ; n-k-1) 

  = 0,05 (3 ; 64-2-1) 

  = 0,05 (3 ; 61)   

= 2,358 

 

Berdasarkan perhitungan dan 

analisis data, diperoleh  Fhitung 

sebesar 5,715. Maka Ho ditolak 

karena Fhitung > Ftabel atau 5,715 < 

2,358. Hal ini, menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas, dan ukuran 

perusahaan secara simultan 

berpengaruh namun tidak signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. 

4. Hasil Uji Signifikasi Parameter 

Individual (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual 

(parsial) yaitu tipe perusahaan, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan 

dalam menerangkan variabel 

dependen yaitu pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

(CSR). Signifikasi model regresi 

pada penelitian ini diuji dengan 

melihat nilai sig. yang ada pada tabel 

4.8. 

 Tabel 4.8 

Hasil Uji t 

 

Berdasarkan hasil perhitungan 

pada tabel 4.8 maka dapat diketahui 

variabel independen apa saja yang 

berpengaruh dan tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap varibel 

dependen dengan tingkat signifikasi 

0,05 dan menghitung nilai ttabel, 

sebagai berikut : 

ttabel = (α/2 ; n-k-1) 

  = (0,05/2 ; 63-3-1) 

  = (0,025 ; 60) 

  = -2,000 

 

Dapat disimpulkan hasil perhitungan 

dan analisis data sebagai berikut : 

a. Profitabilias (ROA) 

memperoleh nilai sig dengan 

ANOVA
a
 

Model 

Sum 

of 

Squa

res df 

Mea

n 

Squa

re F 

Sig

. 

1 Reg

ressi

on 

.797 2 .398 
5.7

15 

.00

5
b
 

Resi

dual 

4.25

2 
61 .070   

Tota

l 

5.04

9 
63    

a. Dependent Variable: CSR 

b. Predictors: (Constant), SIZE, 

ROA 

Coefficients
a
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Unstandardize

d Coefficients 

Standar

dized 

Coeffic

ients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Con

stant) -1.522 .633  

-

2.40

5 

.019 

ROA .185 .286 .077 .645 .521 

SIZE 
.168 .050 .402 

3.37

8 
.001 

a. Dependent Variable: CSR 
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hasil 0,05 < 0,521 yang berarti 

Ho ditolak dan thitung sebesar 

0,645 maka thitung > ttabel atau 

0,645 > -2,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa 

profitablitas berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

pengungkapan CSR 

b. Ukuran perusahaan (SIZE) 

memperoleh nilai sig 

dengan hasil 0,05 > 0,001 

yang berarti Ho diterima 

dan thitung sebesar 3,378 

maka thitung > ttabel atau 3,378 

> -2,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh 

namun tidak signifikan 

terhadap pengungkapan 

CSR. 

 

 

PEMBAHASAN HASIL 

PENELITIAN 

A. Pengaruh profitabilitas dan 

ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan corporate 

social responsibility (H1) 

Dari data yang diperoleh 

selama tahun 2011 – 2014, 

kenaikan maupun penurunan 

nilai dari variable 

profitabilitas dan ukuran 

perusahaan dapat merubah 

laporan pengungkapan CSR, 

hal ini menunjukkan adanya 

pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Hal ini disebabkan peraturan 

UU No. 23 tahun 2010 pasal 

108 yang mewajibkan 

perusahaan pertambangan 

melaporkan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat. 

Jadi, apapun yang terjadi 

dalam perusahaan, 

manajemen tetap 

menjalankan CSR dan 

melaporkannya pada laporan 

tahunan mereka. 

 

B. Pengaruh profitabilitas 

(ROA) terhadap 

pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (H2) 

Berdasarkan uji parsial, 

variabel profitabilitas dengan 

menggunakan ROA dalam 

penelitian ini adalah 

profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap CSR pada 

perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari data yang 

diperoleh dari tahun 2011- 

2014 ada penurunan laba, 

namun pengungkapan CSR 

tidak ada perubahan yang 

besar, hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh 

profitabilitas terhadap 

pengungkapan CSR. 

Penelitian ini mendukung 

hasil penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh 

Santioso dan Chandra (2012), 

yang menyatakan 

profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 

Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Anggraini 

(2006) yang menguji variable 

profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR, 

namun bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan 

oleh Sembiring (2005) dan 

Puspitasari (2009) yang 
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menguji bahwa variable 

profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

C. Pengaruh ukuran perusahaan 

(size) terhadap pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (H3) 

Berdasarkan uji parsial, 

variabel ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan 

berpengaruh namun tidak 

signifikan terhadap CSR pada 

perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari data yang 

diperoleh ukuran perusahaan 

bervariasi, hal ini 

mempengaruhi pengungkapan 

CSR, karena program CSR 

tetap berjalan berdasarkan data 

pengungkapan CSR pada tahun 

2011 sampai tahun 2014.  

Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh 

Sembiring (2005) dan 

Anggraini (2006) dengan hasil 

penelitian variable ukuran 

perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan  dari hasil 

analisis dan pengujian hipotesis, 

dapat ditarik kesimpulan 

sebagaimana diuraikan dibawah 

ini: 

1. Penelitian ini memberikan 

hasil bahwa ukuran perusahaan 

dan profitabilitas secara 

bersama – sama atau simultan 

memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan sosial 

perusahaan industri 

pertambangan yang 

didaftarkan di Bursa Efek 

Indonesia namun hasil tersebut 

tidak signifikan. 

2. Penelitian ini mendukung 

penelitian sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh Santioso 

dan Chandra (2012) bahwa 

secara partial ukuran 

perusahaan berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

pengungkapan CSR sedangkan  

profitabilitas berpengaruh 

namun hasilnya tidak 

signifikan pada pengungkapan 

CSR. 

Saran 

Berdasarkan keterbatasan 

penelitian diatas, peneliti 

mengajukan beberapa saran atau 

rekomendasi bagi penelitian 

berikutnya. 

1. Peneliti selanjutnya 

sebaiknya menggunakan 

sampel yang berbeda atau 

menggunakan jumlah sampel 

yang lebih besar, dan 

memperluas rentan waktu 

penelitian sehingga 

diharapkan lebih mampu 

melakukan generalisasi pada 

hasil penelitian. 

2. Selain itu peneliti selanjutnya 

juga diharapkan dapat 

menggunakan variabel 

independen yang berbeda 

atau menambah jumlah 

variabel independen untuk 

mendapatkan hasil yang lebih 

akurat.  
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