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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji tentang peran karakteristik perusahaan dan corporate governance terhadap pengungkapan 

Corporate Social Responsibility. Konsep triple bottom line (people, planet, profit) merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan 

CSR antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris dan komite audit. Obyek penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 sampai 

2013. Kebutuhan data yang akan dianalisis diperoleh dari laporan tahunan (annual report) yang dipublikasikan melalui 

www.idx.com. Hasil analisis data menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini telah 

memenuhi ketentuan dalam uji asumsi klasik. Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaru negatif 

terhadap pengungkapan CSR, dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan 

profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.  

Kata  kunci  :  ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris, komite audit, pengungkapan CSR 

 

1. Pendahuluan 

Paradigma yang berkembang dalam masyarakat mencakup adanya tuntutan stakeholder 

terhadap entitas bisnis agar dapat mengelola operasionalnya secara etis. Kepercayaan stakeholder 

terhadap operasional perusahaan tersebut akan menciptakan nilai bagi perusahaan (Borglund et al., 

2009). Implementasi corporate social responsibility merupakan salah satu strategi perusahaan 

dalam mempertanggungjawabkan aktivitas bisnisnya untuk meningkatkan nilai dan reputasi 

stakeholder (Grahovar, 2010). Konsep triple bottom line yang dikemukakan oleh John Elkington 

pada tahun 1988 menjelaskan tentang pentingnya 3p (people, planet dan profit) yang memberikan 

implikasi bahwa entitas bisnis harus memperhatikan kepentingan stakeholder, tidak hanya fokus 

terhadap shareholder.  

Gray et al. (1996) mendefinisikan corporate social responsibility sebagai proses 

mengkomunikasikan pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan atas tindakan ekonomi 

entitas bisnis terhadap pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat. Konsep tersebut 

melibatkan akuntabilitas perusahaan, tidak hanya perannya dalam menyediakan laporan keuangan 

bagi para pemodal, khususnya pemegang saham. Perusahaan harus melakukan tanggungjawab yang 

lebih luas, tidak hanya mencari keuntungan untuk pemegang sahamnya.   

Laporan hasil survey yang disampaikan oleh KPMG pada tahun 2013 mengenai 

implementasi CSR terhadap 4100 perusahaan yang berada di 41 negara menunjukkan bahwa 

pelaporan supply chain kurang mendapatkan perhatian. Dalam kaitannya dengan isu supply chain, 

hasil survey menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai level pengungkapan risiko lingkungan 

dan risiko sosial yang rendah. Perusahaan harus dapat membangun kepercayaan dengan customer, 



Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi Tahun 2015 

© Universitas Muria Kudus 

86 

komunitas, investor dan stakeholder lain bahwa supply chain yang dilakukan telah dikelola secara 

memadahi. Laporan pertanggungjawaban perusahaan yang transparan merupakan cara yang efektif 

untuk membentuk kepercayaan.  

Fenomena di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan yang dalam aktivitas 

operasionalnya melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja maupun lingkungan. Hal ini dapat 

berdampak terhadap stakeholder yang menurunkan tingkat kepercayaannya terhadap perusahaan. 

Bahkan konsumen yang biasanya menggunakan produk yang dihasilkan perusahaan tersebut mulai 

enggan untuk mensuplai bahan bakunya dari perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap alam 

(Novia, 2010).  

Kasus eksploitasi lingkungan dapat dilihat pada masalah pelanggaran CSR yang dilakukan 

oleh PT. Tjiwi Kimia berkaitan dengan adanya dugaan pencemaran lingkungan akibat pembuangan 

limbah yang melebihi baku mutu air limbah. Setelah dikaji maka terbukti bahwa aliran sungai 

Brantas yang menjadi tempat buangan limbah PT Tjiwi Kimia mengandung senyawa kimia yang 

berbahaya. Pencemaran tersebut menyebabkan punahnya ekosistem ikan yang berada di sungai 

tersebut. Meskipun demikian, perusahaan tersebut berupaya melakukan program CSR nya melalui 

peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi masyarkat di sekitar perusahaan. 

Kebijakan mengenai implementasi program CSR tidak dapat terlepas melalui karakteristik 

dan peran mekanisme corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

fokus penelitian sekarang beralih dari karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan disertai dengan 

mekanisme corporate governance dalam penentuan pengungkapan corporate social responsibility. 

Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini ditinjau dari profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan diproksikan dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang 

mempunyai ukuran yang lebih besar cenderung melakukan pengungkapan informasi CSR yang 

lebih luas dibandingkan dengan perusahaan kecil (Hussainey et al., 2011). Perusahaan yang 

mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan pengungkapan informasi CSR yang 

lebih luas dalam laporan tahunannya. Hal ini ditujukan agar manajer tetap menempati jabatannya 

dan memperoleh kompensasi di masa mendatang (Hussainey et al., 2011).     

Mekanisme corporate governance yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan ukuran 

dewan komisaris dan komite audit. Dewan komisaris berperan penting dalam menentukan kebijakan 

perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin efektif. 

Komite audit berperan dalam meminimalisir biaya agensi yang harus ditanggung oleh perusahaan. 

Dengan adanya komite audit, maka pengendalian internal dalam perusahaan akan lebih efektif. Oleh 

karena itu, laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan lebih berkualitas, termasuk 

pengungkapan corporate social responsibility yang dilakukan oleh perusahaan. 
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Beberapa penelitian yang mengkaji tentang corporate social responsibility telah dilakukan. 

Hussainey et al. (2011) menyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Egyptian listing company 

mempunyai tingkat pengungkapan informasi CSR yang rendah. Meskipun diketahui bahwa 

pertumbuhan ekonomi di Mesir meningkat dengan cepat dibandingkan dengan negara emerging 

ekonomi yang lain (Dahawy & Samaha, 2010). Hasil penelitian tersebut menemukan bukti bahwa 

profitabilitas merupakan determinan terpenting dalam menentukan implementasi corporate social 

responsibility. Sedangkan ukuran perusahaan, tipe kepemilikan, likuiditas dan gearing tidak 

menunjukkan bukti yang mendukung.  

Chet et al. (2013) meneliti 120 industri barang konsumsi pada perusahaan yang terdaftar di 

Malaysia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan dengan 

pengungkapan corporate social responsibility. Sedangkan profitabilitas yang diproksikan dengan 

ROA (return on asset) dan leverage tidak berhubungan dengan pengungkapan corporate 

responsibilities. 

Peran corporate governance terhadap implementasi CSR dikaji oleh Khodadadi et al. (2010) 

pada 106 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange. Penelitian tersebut mengkaji 

mekanisme corporate governance yang ditinjau dari komisaris independen, CEO duality dan 

investor institusional. Sedangkan ukuran perusahaan dan tipe audit digunakan sebagai variabel 

kontrol. Hasilnya menunjukkan bahwa komisaris independen dan CEO duality tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR, sedangkan investor institusional berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.  

Rouf (2011) meneliti perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bangladesh. Hasilnya 

menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan 

ukuran perusaaan tidak berpengaruh. Untuk variabel kontrol berupa board leadership structure, 

komite audit dan ROE berhubungan positif dengan pengungkapan CSR. 

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, maka penelitian 

ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris 

dan komite audit terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Penelitian ini  dilakukan  

pada  perusahaan  manufaktur  sektor industri dasar dan bahan kimia yang  terdaftar  di  Bursa  Efek 

Indonesia periode tahun 2012-2013. Target luaran penelitian ini diharapkan dapat 

dipublikasikan pada jurnal ilmiah dan dapat memberikan kontribusi yang berkaitan dengan 

implementasi Corporate Social Responsibility. 
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2. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis 

2.1 Stakeholder theory 

Menurut Freeman (1984), stakeholder merupakan kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori stakeholder merupakan alat 

manajemen untuk mengembangkan strategi perusahaan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah imlemetasi CSR. Pendekatan stakeholder dapat mendukung perusahaan untuk 

memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai tambah perusahaan. Oleh karena 

itu, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan harus dapat dikelola secara efektif dan efisien. Kinerja 

yang dikaji dalam stakeholder theory tidak hanya berkaitan dengan kinerja keuangan, namun juga 

kinerja sosial. 

2.2  Tripple bottom line theory 

Konsep Triple Bottom Line dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1988. Ada 3 

konsep yang dikaji, yaitu economic prosperity, environmental quality, dan social justice. 

Perusahaan yang berkelanjutan tidak akan terlepas dari konsep 3P (people, planet and profit). Selain 

mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat dalam pemenuhan kesejahteraan 

masyarakat (people) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).  

2.3  Pengungkapan corporate social responsibility 

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyatakan bahwa 

pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut Sustainability 

Reporting, yaitu meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap 

kinerja organisasi. Menurut Gray et al. (1988), tujuan pengungkapan tanggungjawab sosial 

perusahaan (CSR) adalah: 

a. Untuk meningkatkan image perusahaan. 

b. Untuk meningkatkan akuntabilitas suatu organisasi, dengan asumsi bahwa terdapat kontrak sosial 

antara organisasi dengan masyarakat. 

c. Untuk memberikan informasi kepada investor. 

 

2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. 

Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi, maka akan mempunyai kecukupan 

pendanaan internal. Oleh karena itu, sumber dana tersebut dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

melakukan program corporate social responsibility. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka 

akan semakin besar peluang perusahaan untuk mengimplementasikan CSR, sehingga pengungkapan 

aktivitas CSR dalam laporan tahunan akan lebih luas. Argumen tersebut didukung oleh hasil 
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penelitian Azhar (2011), Rouf (2011), Husainey et al. (2011), Hatta & Daryono (2012), Check et al. 

(2013) dan Juhmani (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian tersebut 

adalah : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

 

2.5 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka semakin besar potensi perusahaan untuk melakukan implementasi 

Corporate Social Responsibility. Perusahaan yang berukuran besar mempunyai motivasi untuk 

menanamkan brand image atas produknya melalui implementasi CSR untuk mencapai keuntungan. 

Selain itu, perusahaan juga berharap agar dapat bertahan dalam posisi kompetisi produknya dengan 

perusahaan lain. Argumen tersebut didukung oleh hasil penelitian Azhar (2011), Husainey et al. 

(2011), Check et al. (2013) Hatta & Daryono (2012) dan Juhmani (2014) yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

hipotesis dalam penelitian tersebut adalah : 

 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan  CSR 

 

2.6 Dewan komisaris 

     Dewan komisaris berperan dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Semakin besar 

jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar potensi untuk 

dilakukannya program yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Corporate social 

responsibility merupakan salah satu program strategis yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

menunjukkan bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar 

jumlah dewan komisaris, maka pengungkapan Corporate social responsibility yang dilakukan oleh 

perusahaan akan semakin luas. Argumen tersebut didukung oleh hasil penelitian Iswandika dll 

(2011), Hatta & Daryono (2012) dan Juhmani (2014) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam 

penelitian tersebut adalah : 

 

H3 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 
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2.7 Komite audit 

Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam 

melaksanakan tanggungjawabnya. Komite audit berperan penting dalam mengawasi hal yang 

berkaitan dengan kebijakan akuntansi, pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan. Oleh 

karena itu, dengan adanya komite audit maka laporan pertanggungjawaban perusahaan akan lebih 

tranparan, termasuk pengungkapan yang berkaitan dengan corporate scoial responsibility. Argumen 

tersebut didukung oleh hasil penelitian Rouf (2011), Madi (2012) dan Iswandika (2014) yang 

menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan 

penjelasan tersebut, maka hipotesis dalam penelitian tersebut adalah : 

 

H4 : Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

 

3. Metode penelitian 

3.1 Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia 

yang listing di BEI periode tahun 2012-2013 dengan total 60 perusahaan. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan kriteria : 

a. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang listing di BEI selama periode tahun 

2012-2013 dan mengungkapkan laporan CSRnya dalam annually report selama periode 

penelitian. 

b. Perusahaan tersebut memperoleh laba selama periode penelitian. 

c. Perusahaan manufaktur tersebut menerbitkan laporan keuangan dengan nilai mata uang rupiah. 

3.2 Variabel penelitian dan pengukuran   

Berikut tabel operasionalisasi variabel dalam penelitian ini : 

Tabel 1 

Operasionalisasi variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Pengukuran 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (Y) 

CSRD = jumlah item CSR Disclosure yang 

diungkap perusahaan / 84 item CSR 

Disclosure menurut GRI versi 3.1 

Rasio 

Profitabilitas(X1) 𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 Rasio 

Ukuran 

Perusahaan (X2) 
𝑆𝑖𝑧𝑒 = 𝐿𝑜𝑔 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡) 

 
Rasio 

Ukuran Dewan 

Komisaris (X3) 
𝐷𝐾 = ∑ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 Rasio 

Ukuran Komite 

Audit (X4) 
KA = ∑ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡  Rasio 

Sumber: Hussainey (2011),Madi (2012), Hatta & Daryono (2012), Juhmani (2014) 
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3.3 Teknik analisis data 

1. Statistik deskriptif 

2. Pengujian asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji utokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas 

3. Analisis regresi berganda 

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : 

 

CSRD = α+β1PROF1+β2UK2+β3DK3+β4KA4+e 

Keterangan : 

CSRD          = pengungkapan CSR  

α                 = Konstanta 

β                 = Koefisien regresi 

PROF          = profitabilitas 

UK               = ukuran perusahaan 

DK               = dewan komisaris 

KA               = komite audit 

e                   = error 

3.4 Pengujian hipotesis  

Uji  t ini  digunakan  untuk  menguji  koefisien  regresi  secara  parsial  dari variabel 

independen terhadap variabel dependen, yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris dan komite audit terhadap pengungkapan 

corporate social disclosure secara sendiri-sendiri. 

 

4. Hasil penelitian dan pembahasan 

4.1 Data penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2013. Data dalam penelitian ini berupa data laporan 

keuangan yang diperoleh melalui akses www.idx.go.id. Berikut penentuan jumlah sampel : 
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Tabel 2 

Penentuan jumlah sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia terdaftar 

di ICMD tahun 2012-2013  

120 

Perusahaan yang tidak memenuhi purposive sampling : 

- Tidak menerbitkan laporan tahunan di www.idx.go.id 

- Laporan keuangan menggunakan mata uang dollar 

- Tidak mengungkapkan implementasi CSR dalam laporan 

tahunannya 

- Tidak memperoleh laba selama periode penelitian 

Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan dan tahunan 

periode 2012-2013. 

 

(10) 

(22) 

(20) 

 

(26) 

Jumlah sampel 42 

Sumber : www.idx.go.id 

 

4.2 Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukkan gambaran umum data penelitian yang terdiri dari jumlah 

sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi. Berikut tabel 

mengenai statistik deskriptif dalam penelitian : 

 

Tabel 3 

Statistik deskriptif 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Ukuran 42 10,03 15,30 13,5288 1,32599 

Profitabilitas 42 ,22 32,11 8,3952 8,03100 

Komisaris 42 3,00 9,00 4,1667 1,65156 

Komite 42 3,00 4,00 3,1429 ,35417 

CSRD 42 4,76 100,00 20,5500 20,46218 

Valid N 

(listwise) 

42 
    

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015 

 

4.3 Uji asumsi klasik 

1. Uji Normalitas 

 Berikut gambar normalitas pada model : 
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Gambar 1 

Normalitas data 

 

Dengan melihat tampilan grafik normal dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-

titik menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Kedua grafik 

menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. 

2. Pengujian Multikolinieritas 

Berikut tabel hasil uji multikolinieritas : 

Tabel 4 

Hasil uji multikolinieritas 

Variabel Independen Collinearity Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

Ukuran perusahaan 0,593 1,685 Tidak ada multikolinieritas 

Profitabilitas 0,581 1,722 Tidak ada multikolinieritas 

Dewan komisaris 0,987 1,013 Tidak ada multikolinieritas 

Komite audit 0,675 1,480 Tidak ada multikolinieritas 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang mempunyai nilai tolerance 

kurang dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih besar dari 10. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak 

terjadi  multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. 

3. Pengujian autokorelasi  

Untuk melihat adanya autokorelasi, maka penelitian ini menggunakan pengujian Durbin Watson 

dengan kriteria du < DW < k-du ini dipenuhi. Dari hasil pengujian menunjukkan besarnya nilai 

du sebesar 1,720, nilai DW sebesar 1,720 dan k = 4. Oleh karena itu 1,720 < 1,720 < 4-1,720 atau 

tidak terjadi autokorelasi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Hasil grafik scatterplot sebagai berikut : 

Gambar 3 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

      

  

 

Berdasarkan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak 

adanya pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi 

CSRD berdasarkan variabel bebas yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dewan komisaris dan 

komite audit. 

 

4.4 Analisis regresi 

      Berikut ini tabel hasil analisis regresi : 

Tabel 5 

Tabel Regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 50,506 32,858  1,537 ,133 

Ukuran -6,781 2,495 -,439 -2,718 ,010 

Profitabilitas ,261 ,416 ,102 ,626 ,535 

Komisaris 5,587 1,552 ,451 3,599 ,001 

Komite 11,555 8,753 ,200 1,320 ,195 

a. Dependent Variable: CSRD 

Sumber : data sekunder yang diolah, 2015 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka persamaan regresinya adalah :  

CSRD = 50,506 – 6,781ukuran + 0,261profit + 5,587komisaris + 11,555komite + e  
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4.5 Pembahasan  

1. Ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

CSRD, yaitu dengan nilai koefisien sebesar -6,781 dengan nilai signifikansi 0,010. Hasil tersebut 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Check et al. (2013), Hatta & Daryono (2012), 

Yao et l. (2011) yaitu  ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil 

tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hussainey (2011) dan Rouf 

(2011). Perusahaan yang mempunyai ukuran yang besar cenderung menggunakan aset yang 

dimiliki untuk kepentingan pengembangan usahanya. Oleh karena itu, implementasi CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut cenderung rendah, sehingga pengungkapan CSR yang 

dilakukan dalam laporan tahunan juga cenderung lebih sedikit.    

 

2. Profitabilitas terhadap pengungkapan CSR 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berhubungan positif dengan CSRD, namun 

tidak signifikan, yaitu dengan nilai koefisien variabel profitabilitas sebesar 0,261 dengan nilai 

signifikansi 0,535. Hasil tersebut konsisten dengan penelitian Check et al. (2013), Hatta & 

Daryono (2012) dan Iswandika (2014) yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. Oleh karena itu, keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan tidak 

digunakan untuk melakukan implementasi CSR secara gencar. Hal ini dapat terjadi karena 

perusahaan menggunakan keuntungan tersebut untuk tujuan lain, yaitu untuk melakukan 

kewajibannya terhadap hutang yang dimiliki atau untuk tujuan lain operasional perusahaan.  

 

3. Dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 

pengungkapan CSR, , yaitu dengan nilai koefisien sebesar 5,587 dan nilai signifikansi 0,001. 

Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011), Zulkiflee (2012) dan 

Iswandika (2011), yaitu dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap pengungkpan CSR. 

Namun hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatta & Daryono 

(2012) dan Khodadadi et al. (2010). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan 

komisaris, maka salah satu kebijakan strategis perusahaan yang berkaitan dengan implementasi 

CSR cenderung meningkat, karena hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

 

4. Komite audit terhadap pengungkapan CSR 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR, yaitu dengan nilai koefisien sebesar 11,555 dan nilai signifikansi 0,195. Hasil tersebut tidak 
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rouf (2011), Madi (2012), Iswandika dkk 

(2014) dan Azhar (2014). Hal ini berarti bahwa peran komite audit dalam mengawasi perusahaan  

menekanan pada pengelolaan sumber daya, namun fokus terhadap dana perusahaan yang akan 

digunakan untuk implementasi CSR, sehingga pengungkapan CSR yang dilakukan oleh 

perusahaan cenderung rendah.  

 

5. Simpulan dan saran 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan cenderung memfokuskan 

sumber dananya untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan implementasi CSR, sehingga 

pengungapan CSRnya rendah. Sedangkan komite audit yang mengawasi perusahaan cenderung fokus 

pada pengelolaan sumber daya, namun tidak menekankan perusahaan untuk melakukan implementasi 

CSR. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pengungkapan CSR dari faktor lain, seperti 

leverage dan kepemilikan institusional. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi 

cenderung menggunakan sumber dananya untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu, sehingga 

meskipun mempunyai profitabilitas yang tinggi, namun perusahaan fokus terhadap pelunasan hutang 

terlebih dahulu. Sedangkan kepemilikan institusional yang besar dalam perusahaan berperan dalam 

memantau aktivitas manajer terhadap keuangan perusahaan, sehingga aktivitas yang berkaitan 

dengan CSR dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan yang nantinya juga 

berdampak bagi peningkatan keuntungan investor institusional. 
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