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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai deskripsi data, pengujian kualitas 

data, pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai penelitian yang dilakukan. 

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, penelitian ini menggunakan model 

analisis linier berganda.  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 

2015 dan diperoleh sebanyak 160 dari 40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Data laporan keuangan yang membahas tentang DER, KSP 

bersumber dari laporan keuangan, sedangkan data yang membahas tentang Ukuran 

dewan komisaris, Umur perusahaan, dan pengungkapan media bersumber dari 

annual report yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2012 

sampai dengan 2015 berturut-turut.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, tujuannya untuk mendapatkan sampel yang representative yang sesuai 
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dengan kriteria yang telah ditentukan pada penelitian ini. Berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan di Bab 3. Adapun proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 

4.1 berikut ini:               

TABEL 4.1 

Gambaran Umum Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Tahun 

2012-2015 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 320 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan laporan tahunan dalam 

satuan rupiah 

(20) 

Perusahaan yang tidak menerbitkan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility selama periode penelitian berturut-turut 

(110) 

Total Perusahaan yang dijadikan sampel 40 

Total sampel yang diteliti 160 

B. Uji Kualitas Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik dalam penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi dari 

variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik deskriptif dapat 

dilihat pada table 4.2 
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TABEL 4.2 

Statistik Deskriptif 

       

 

 

 

 

    Sumber: data sekunder 2017 

Berdasarkan pada tabel 4.2 yaitu hasil olah data statistik deskriptif 

menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 160 data. Adapun hasil dari statistik deskriptif sebagai berikut: variabel 

leverage memiliki nilai minimum sebesar 0.04, nilai maksimum sebesar 9.86, nilai 

rata-rata (mean) sebesar 1.1904, dan standar deviasinya sebesar 1.41028. variabel 

kepemilikan saham publik memiliki nilai minimum sebesar 0.14, nilai maksimum 

sebesar 82.14, nilai rata-rata (mean) sebesar 23.4339 dan standar deviasi 19.12546. 

variabel pengungkapan media memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum 

sebesar 1, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.68 dan standar deviasi 0.470. variabel 

dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 11, 

nilai rata-rata sebesar 4.74 dan standar deviasi 1.882. Variabel umur perusahaan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leverage 160 .04 9.86 1.1904 1.41028 

Kepemilikan Saham Publik 160 .14 82.14 23.4339 19.12546 

Pengungkapan Media 160 0 1 .68 .470 

Dewan Komisaris 160 2 11 4.74 1.882 

Umur Perusahaan 160 5 104 36.30 20.489 

Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

160 .24 .99 .6720 .16086 

Valid N (listwise) 160     
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memiliki nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 104, nilai rata-rata 

(mean) sebesar 36.30 dan standar deviasi 20.489. variabel pengungkapan tanggung 

jawab sosial (CSR) memiliki nilai minimum sebesar 0.24, nilai maksimum sebesar 

0.99, nilai rata-rata (mean) sebesar 0.6720 dan standar deviasi sebesar 0.16086.  

2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan data yang digunakan pada 

penelitian ini tidak mengalami gangguan sehingga layak untuk diuji. Uji asumsi 

klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikolienearitas, uji autokorelasi, dan uji 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji asumsi klasik sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam 

menguji menggunakan metode uji Kolmogron-smirnovakan menunjukkan 

bahwa variabel akan berdistribusi normal maupun tidak normal. Uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah one sample 

Kolmogorov smirnov test. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 4.3. 
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TABEL 4.3 

Uji Normalitas 

B 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.3 didapatkan hasil bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 

sebesar 0,084 >0,05 (alpha 5%). Jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov diatas 

menunjukkan bahwa nilai Asymp.Sig.(2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikansi 

0,05 maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini memiliki pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

b. Uji Multikolienearitas 

Uji multikolienearitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji 

apakah terdapat korelasi antar variabel independen pada model regresi 

dalam penelitian ini. Uji multikolieritas dalam penelitian ini dapat dilihat 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 160 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -.0023993 

Std. Deviation .24394398 

Most Extreme Differences 

Absolute .100 

Positive .051 

Negative -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.259 

Asymp. Sig. (2-tailed) .084 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: Data sekunder 2017 
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dari Variance Inflation Factor (VIF). Adapun hasil uji multikolienaritas 

dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.4. 

TABEL 4.4 

Uji Multikolienatas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) -.573 .138  -4.166 .000   

Leverage -.047 .019 -.191 -2.532 .012 .984 1.016 

Kepemilikan 

Saham Publik 

.038 .015 .191 2.518 .013 .980 1.021 

Pengungkapan 

Media 

.132 .044 .226 3.010 .003 .994 1.006 

Dewan Komisaris .012 .059 .016 .195 .845 .866 1.154 

Umur Perusahaan -.026 .038 -.054 -.672 .502 .867 1.153 

a. Dependent Variable: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Sumber:Data sekunder 2017 

 

Berdasarkan pada tabel 4.4 didapatkan hasil bahwa nilai VIF untuk masing-

masing variabel <10. Variabel leverage memiliki nilai VIF sebesar 1,016; 

kepemilikan saham publik memiliki nilai VIF sebesar 1,021; pengungkapan media 

memiliki nilai VIF sebesar 1,006; dewan komisaris memiliki nilai VIF sebesar 

1,154; umur perusahaan memiliki nilai VIF sebesar 1,153. Maka dapat disimpulkan 

data pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.  
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autikorelasi bertujuan untuk menguji apakah antara variabel pengganggu 

masing-masing variabel saling mempengaruhi dalam model regresi ini. Uji 

autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji Durbin Watson yang 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation). Hasil uji 

autokorelasi dalam penelitian ini ditujukkan pada tabel 4.5. 

TABEL 4.5 

Uji Autikorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .366
a
 .134 .106 .26818 1.863 

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik , Pengungkapan 

Media, Leverage, Dewan Komisaris 

b. Dependent Variable: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

 

Berdasarkan pada tabel 4.5 didapatkan hasil bahwa nilai dari Durbin Watson 

sebesar 1,8063. Hasil ini bebas autokerelasi jika dU < Dw < (4- Du) = 1,8063, 4- dU = 

2,1937. yang artinya terletak diantara 1,8063 < 1,863 < (4-  2,1937), maka dapat 

disimpulkan data pada penelitian ini tidak ada autokorelasi.  
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah 

dalam penelitian ini  terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heteroskedastisitas digunakan 

metode uji Glejser. Hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditujukkan pada 

tabel 4.6. 

TABEL 4.6 

Uji heteroskastisitas 

B

e

r

d

a

s

a

r

k

an tabel 4.6 didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel 

independen dalam penelitian ini lebih besar dari 0,05 (alpha 5%). Variabel leverage 

memiliki nilai signifikansi 0,572; kepemilikan saham publik memiliki nilai 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .204 .072  2.823 .005 

Leverage .006 .010 .046 .566 .572 

Kepemilikan Saham Publik .001 .008 .006 .076 .939 

Pengungkapan Media -.027 .023 -.093 -1.156 .250 

Dewan Komisaris .001 .031 .002 .025 .980 

Umur Perusahaan .018 .020 .078 .913 .363 

a. Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber: data sekunder 2017 
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signifikansi sebesar 0,939; pengungkapan media memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,250; dewan komisaris memiliki nilai signifikansi sebesar 0,980; umur perusahaan 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,363. Maka dapat disimpulkan data pada 

penelitian ini tidak mengandung heteroskedastisitas.  

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Koefesien Determinasi 

Uji koefesien determinasi (R
2
) bertujuan untuk menguji kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.  

TABEL 4.7 

Uji koefesien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .366
a
 .134 .106 .26818 

a. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham 

Publik , Pengungkapan Media, Leverage, Dewan Komisaris 

Sumber: data sekunder 2017 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil bahwa besarnya koefesien 

determinasi (Adjusted R Square) adalah 0,106 atau 10,6%. Hal ini berarti 

kontribusi variabel independen (leverage, kepemilikan saham publik, 

pengungkapan media, dewan komisaris, umur perusahaan) terhadap variabel 
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dependen (pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR)) adalah sebesar 10,6%, 

sedangkan sisanya 89,4% (100%-10,6%) ditentukan oleh variabel lain yang 

tidak teridentifikasi dalam model pengujian ini.   

2. Analisis regresi Parsial 

Model analisis parsial (uji nilai t) dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial dalam model penelitian ini. Hasil uji regresi parsial ditujukkan pada tabel 

4.7. 

TABEL 4.8 

Regresi Linier Berganda 

 

B

e

r

d

a

s

a

r

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.573 .138  -4.166 .000 

Leverage -.047 .019 -.191 -2.532 .012 

Kepemilikan Saham 

Publik 

.038 .015 .191 2.518 .013 

Pengungkapan Media .132 .044 .226 3.010 .003 

Dewan Komisaris .012 .059 .016 .195 .845 

Umur Perusahaan -.026 .038 -.054 -.672 .502 

a. Dependent Variable: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Sumber: data sekunder 2017 
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kan pengujian pada tabel 4.7 didapatkan rumus persamaan model regresi 

sebagai berikut: 

Y= 0,573 -0,047X1 + 0,038X2 + 0,132X3 + 0,012X4 + 0,026X5 + e 

Maka tabel 4.7 merupakan hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (X1) 

Hasil uji regresi parsial pada penelitian ini menjukkan variabel leverage 

mempunyai nilai sig 0,012< 0,05 dan arah koefesien regresi negative 0,047 yang 

berarti variabel leverage berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial. Maka dengan demikian hipotesis pertama 

(X1) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh negative signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dinyatakan diterima.  

b. Pengujian Hipotesis Kedua (X2) 

Hasil uji regresi parsial pada penelitian ini menunjukkan variabel 

kepemilikan saham publik mempunyai nilai sig sebesar 0,13 < 0,05 dan arah 

koefesien positif 0,38  yang berarti bahwa variabel kepemilikan saham publik 

berpengaruh postif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 
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sosial didalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dinyatakan 

diterima.  

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (X3) 

Hasil uji regresi parsial pada penelitian ini menjukkan variabel 

pengungkapan media mempunyai nilai sig 0,003 < 0,05 dan arah koefesien 

positif 0,132 yang berarti bahwa variabel pengungkapan media berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial didalam perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dinyatakan diterima.  

d. Pengujian Hipotesis Keempat (X4) 

Hasil uji regresi parsial pada penelitian ini menunjukkan variabel dewan 

komisaris mempunyai nilai sig sebesar 0,845 > 0,05 dan arah koefesien negative 

0,012 yang berarti bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh negative 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial didalam perusahaan yang 

terdaftar Bursa Efek Indonesia dinyatakan ditolak.  

e. Pengujian Hipotesis Kelima (X5) 

Hasil uji regresi parsial pada penelitian ini menunjukkan variabel umur 

perusahaan yang mempunyai nilai sig sebesar 0,502 > 0,05 dan arah koefesien 

negative 0,026 yang berarti bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh 
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negative terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial didalam perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dinyatakan ditolak. 

3. Uji Simultan (Uji Nilai F) 

Uji simultan (uji nilai f) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-

sama atau simultan. Hasil uji simultan (uji nilai f) ditunjukkan pada tabel 4.9 

TABEL 4.9 

Uji simultan (Uji nilai F) 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 didapatkan hasil bahwa nilai F sebesar 4,761 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,000, 0,05 (alpha 5%). Maka variabel independen 

(leverage, kepemilikan saham publik, pengungkapan media, dewan komisaris, umur 

perusahaan) berpengaruh simultan terhadap variabel dependen (pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan).  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.712 5 .342 4.761 .000
b
 

Residual 11.075 154 .072   

Total 12.787 159    

a. Dependent Variable: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

b. Predictors: (Constant), Umur Perusahaan, Kepemilikan Saham Publik , Pengungkapan Media, 

Leverage, Dewan Komisaris 



65 
 

D. PEMBAHASAN 

1. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage 

berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini terbukti dengan nilai t-hitung sebesar -2.532 dengan probabilitas 0,012 

dimana angka tersebut siginifikan karena (p<0,05). 

Leverage adalah suatu gambaran yang dilihat dari besarnya suatu 

perusahaan tergantung dari kreditor dalam membiayai asset perusahaan. 

Leverage lebih mencerminkan suatu tingkat resiko keuangan dalam perusahaan. 

Dengan kata lain semakin tinggi tingkat leverage (rasio hutang atau ekuitas) 

maka besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit dengan 

cara melaporkan laba yang sekarang dengan lebih tinggi maka dengan cara 

tersebut manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya dalam 

pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Fahrizqi, (2010).  

Teori Keagenan bahwa apabila leverage dengan tingkat yang tinggi 

maka setiap manajemen perusahaan akan mengatasi hal tersebut dengan cara 

melakukan pengurangan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial yang 

dibuat, hal ini dibuat agar tidak menjadi sorotan bagi para debtholder. 
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Leverage merupakan hutang sumber dana oleh perusahaan yang 

digunakan untuk membiayai asetnya diluar sumber dana atau ekuitas yang 

dimiliknya. Hutang tersebut merupakan perjanjian antara perusahaan dalam hal 

ini adalah pihak debitur dengan pihak kreditur. Apabila suatu perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi maka hal ini berarti bahwa perusahaan 

memiliki liabilitas yang besar dibanding aset yang dimilikinya, sehingga dapat 

mengakibatkan resiko dan tekanan yang besar pada perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani, (2013) keputusan dalam 

mengungkapkan CSR akan mengikuti pengeluaran dalam pengungkapan yang 

dapat menurunkan pendapatan. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio leverage 

yang tinggi akan mengakibatkan aktivitas perusahaan diawasi oleh debtholder. 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dapat menanggung biaya 

pengawasan (monitoring cost) yang tinggi. Jika perusahaan menyediakan 

informasi secara lebih komprehensif maka akan membutuhkan biaya lebih 

tinggi, sehingga perusahaan dengan leverage yang tinggi akan menyediakan 

informasi secara lebih lengkap Kamil, (2012).  

Hasil ini juga sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Triyanto 

(2010) yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa leverage memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, Sehingga dapat 

dilihat bahwautang tak tertagih dengan tingkat rasio yang tinggi akan 
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memungkinkan leverage dalam perusahaan akan melakukan pelanggaran 

mengenai kontrak utang, sehingga, hal tersebut membuat manajer akan 

melaporkan laba yang lebih sekarang dibandaingkan dengan laba dimasa depan. 

2. Pengaruh Kepemilikan Saham Publik Terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham 

publik berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,518 dengan 

probabilitas 0,013 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Kepemilikan saham publik adalah seluruh saham yang telah terdaftar 

Bursa Efek Indonesia yang dimiliki oleh publik atau masyarakat serta pihak 

luar, sehingga seluruh saham tersebut harus diungkapan oleh perusahaan 

disetiap laporan tahunan perusahaan, tujuannya adalah agar masyarakat serta 

pihak luar dapat mengetahui, hal ini dapat memberi citra positif bagi 

perusahaan. 

Berdasarkan pada teori stakeholder bahwa seluruh kepentingan 

pemegang saham mempunyai hak untuk mengambil keputusan didalam 

perusahaan agar tidak terjadinya permasalahan. Semakin tinggi kepemilikan 

saham publik maka perusahaan harus mampu meningkatkan pengungkapan 



68 
 

informasi, hal ini dikarenakan pemegang saham memiliki andil dalam modal 

yang ditanamkan di perusahaan, semakin banyak pihak yang membutuhkan 

informasi perusahaan, maka semakin banyak pula informasi yang diungkapkan 

dalam laporan tahunan perusahaan.  

Karakteristik dari perusahaan lain yang dianggap dapat menentukan luas 

dari pengungkapan CSR yaitu kepemilikan saham publik. Semua perusahaan 

yang telahgo publicdalam hal ini adalah masyarakat dan pihak-pihak luaryang 

telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai saham publik, yang 

artinya bahwa setiap aktivitas dan kondisi perusahaan harus  di ungkapkan dan 

diketahui oleh publik sebagai bagian dari pemegang saham Darwin, (2010). 

Kepemilikan saham publik merupakan seluruh proporsi kepemilikan 

oleh publik atau masyarakat terhadap saham perusahaan. Publik disini adalah 

individu atau instansi/institusi yang mempunyai saham dibawah 5% dan juga 

berada diluar manajemen juga tidak mempunyai hubungan yang istimewa 

dengan perusahaan. Putri, (2009). Kemudian untuk perusahaan perseroan (PT) 

yang mempunyai saham dalam perusahaan tersebut tidak dimasukkan dikategori 

publik. Banyak pertimbangan yang dilakukan dalam hal ini mengingat karena 

dapat memperluas pengungkapan laporan keuangan yang tidak banyak 

berpengaruh terhadap keputusan manajemen. Diba, (2012). 
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Dengan menyampaikan informasi keuangan oleh manajemen, dengan 

informasi tersebut dapat digunakan investor dalam menganalisis kinerja dari 

manajemen dan juga kondisi perusahaan dimasa akan datang agar dapat 

mengurangi resiko investasi. Dengan mendapatkan kepercayaan publik agar 

dapat menginvestasikan saham kepada perusahaan maka perusahaan harus 

menampilkan keunggulan dan tetap menjaga eksistensinya terhadap publik. 

Dengan cara mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). Dengan semakin besarnya komposisi saham perusahaan 

yang dimiliki oleh publik maka akan memicu perusahaan dalam melakukan 

pengungkapan secara lebih luas termasuk pengungkapan CSR. Cahyono, 

(2010). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Puspitasari 

(2009) yang menunjukkan kepemilikan saham publik berpengaruh siginifikan 

terhadap pelaporan CSR tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan dengan tekanan 

dari para pemegang saham, agar supaya perusahaan lebih memperhatikan 

tanggung jawab sosial pada masyarakat.  
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3. Pengaruh Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan media 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3.010 dengan probabilitas 0,013 

dimana angka tersebut siginifikan karena (p<0,05). 

Pengungkapan media adalah pengungkapan informasi sosial yang 

bertujuan untuk membangun citra positif publik terhadap perusahaan serta 

mendapat perhatian dari masyarakat. Pengungkapan media dapat meningkatkan 

kredibilitas perusahaan serta membantu investor dalam memahami strategi 

bisnis manajemen. Semua perusahaan memiliki kebebasan dalam menggunakan 

media yang tujuannya untuk mengungkapkan setiap informasi kepada publik. 

Berdasarkan pada teori persignalan (Signaling Theory), setiap 

perusahaan yang mampu dalam mengelola perusahaannya dengan baik akan 

memberikan signal yang baik kepada publik dalam hal ini adalah masyarakat 

dan pihak luar lainnya. Sehingga perusahaan dapat menunjukkan kepada 

kreditur dan investor bahwa perusahaan telah memberikan signal yang baik atas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, hal ini dapat memberikan 

citra yang baik dimata masyarakat.   
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Pengkomunikasian dalam CSR merupakan salah bentuk komunikasi 

yang telah dirancang oleh perusahaan serta digunakan dalam aktivitas CSR pada 

perusahaan tersebut. Salah satu bentuk pengkomunikasian dalam CSR adalah 

komunikasi yang bersifat mendidik, informatif dan juga menghindari 

komunikasi yang tidak efektif. Akan tetapi, meskipun perananan komunikasi 

CSR dianggap semakin bermanfaat, namun perusahaan juga tetap terus 

menggali informasi bagaimana pengkomunikasian yang tepat dalam 

mengkomunikasikan CSR. Banyaknya media yang digunakan perusahaan dalam 

mengkomunikasian program CSR. Nurkhin, (2009). 

Media-media yang digunakan perusahaan juga dapat memilih atau 

membedakan antara kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang melanggar 

masalah lingkungan, karena masalah yang terdapat dalam lingkungan 

perusahaan dapat dilakukan oleh internal korporasi perusahaan. Sehingga jika 

media-media massa tersebut tidak menjalankan jurnalisme lingkungan dengan 

baik, maka besar kemungkinan hal ini dapat menjadi bencana bagi lingkungan 

perusahaan itu sendiri. Handayani, (2011). 

Dengan adanya media, maka perusahaan dapat mengukur dan melihat 

keprihatinan masyarakat atau tekanan publik dalam menjelaskan pengungkapan 

tanggung jawab sosial. Dengan media Perusahaan juga bisa menanggapi 

masalah yang dapat mengancam legitimasi dengancara menggunakan berbagai 
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jenis penelitian akuntansi melalui pelaporan media. Tuntutan publik yang 

menjadi sorot media dianggap sebagai proksi dalam tekanan publik. Kemudian 

tekanan publik dapat mempengaruhi perilaku dalam pengungkapan perusahaan 

dan informasi yang telah disampaikan media adalah bentuk dari tekanan publik 

atau keprihatinan masyarakat. Angling, (2010). 

Adanya faktor-faktor lain dianggap sebagai pemicu tekanan publik yaitu 

suatu tuntutan yang di ajukan Negara tentang lingkungan adalah pemerintah 

atau LSM kepada perusahaan. Dalam teori stakeholder, pengungkapan media 

web adalah wujud dari integritas setiap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

para stakeholder dalam memberikan informasi tentang aktivitas sosialnya. 

Imani, (2013). 

Perusahaan dapat mengungkapkan kegiatan CSR diberbagai media. 

Media yang sering digunakan perusahaan terdiri dari beberapa media, yaitu 

media televise, Koran dan web. Sehingga hal ini secara tidak langsung dengan 

media tevsebut dapat mepengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 

Kusumadilaga, (2010). 

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Harmoni (2010) yang menyatakan bahwa media merupakan sumberdaya 

informasi yang digunakan perusahaan dalam mengkomunikasikan kegiatan 
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CSR, dengan media tersebut dapat meningkatkan reputasi perusahaan dimata 

masyarakat. Media adalah gudang informasi perusahaan dan media juga alat 

publikasi sosial yang digunakan perusahaan. 

4. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0.195 dengan probabilitas 0,845 dimana 

angka tersebut signifikan karena (p>0,05). 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang mempunyai tugas dalam 

melakukan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan anggaran 

dasar serta member nasihat kepada dewan direksi. Dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik tentang perseroan 

maupun usaha perseroan serta dapat memberi nasihat kepada direksi. 

Pengawasan serta nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak hanya 

untuk kepentingan golongan tertentu melainkan untuk kepentingan secara 

menyeluruh. Berdasarkan pada teori keagenan yang mana disebutkan bahwa 

semakin besar proporsi dewan komisari akan semakin baik peran dan fungsi 

yang dapat dilakukan dalam pengawasan kinerja direksi. Sehingga semakin 
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banyak dewan komisaris didalam suatu perusahaan semakin besar dalam 

pengungkapan CSR.   

Dewan komisaris disini adalah perwakilan dari shareholder disetiap 

perusahaan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas dan mempunyai 

fungsi sebagai monitoring terhadap kebijakan direksi dalam mengelola 

perusahaan. Serta dapat memberi nasehat kepada manajemen terkait hal-hal dari 

perseroan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris juga dapat 

memberikan pengaruh yang besar dalam menekan manajemen untuk 

mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Dewan komisaris tentu 

mengharapkan peningkatan citra perusahaan yang baik untuk kedepannya.  

Dengan semakin banyaknya dewan komisaris didalam suatu entitas, 

semakin besar pengaruhnya terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sebagai wakil prinsipal didalam perusahaan, dewan komisaris 

memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaannya sehingga dapat 

mengakibatkan tidak terungkapnya tanggung jawab sosial, karena dewan 

komisaris memiliki waktu yang sedikit sehingga tidak dapat melakukan 

pengungkapan CSR secara keseluruhan. Lidya, (2011). 

Dengan adanya dewan komisaris diharapkan mampu bersikap secara 

netral terhadap seluruh kebijakan yang dilakukan oleh direksi. Dengan 
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keberadaan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen, hal 

tersebut dapat mendorong perusahaan dengan mengungkapkan informasi yang 

lebih luas pada para stakeholder. Sehingga, semakin besar proporsi dewan 

komisaris didalam perusahaan belum tentu dapat mendorong pengungkapan 

informasi sosial dan lingkungan yang lebih luas. (Prastiwi, 2010). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Adikara, (2011) 

menyatakan bahwa dewan komisaris lebih sibuk dalam membantu shareholder, 

sehingga shareholder lebih banyak mengungkapkan CSR daripada dewan 

komisaris. 

5. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini 

terbukti dengan nilai t hitung 0.502 dengan probabilitas -0,672 dimana angka 

tersebut siginifikan karena (p>0,05).  

Umur perusahaan adalah sebuah perusahaan yang telah lama berdiri, 

berkembang atau bertahan. Umur perusahaan dihitung sejak perusahaan tersebut 

berdiri sampai pada penelitian yang dilakukan. Perusahaan yang telah berdiri 

sejak lama, sangat memungkinkan memiliki pengalaman yang banyak 
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disbanding perusahaan yang baru berdiri. Semakin banyak informasi yang 

diperoleh masyarakat akan sangat berpengaruh serta mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat tentang produk-produk yang dimiliki perusahaan. Umur 

perusahaan menunjukkan bahwa suatu perusahaan bisa tetap eksis dan juga 

mampu bersaing. Sehingga umur perusahaan dalam hal ini juga dikaitkan 

dengan kinerja keuangan dalam perusahaan. Umur suatu perusahaan yang lebih 

tua dinilai memiliki pengalaman yang jauh lebih besar atas informasi tentang 

perusahaan. 

Berdasarkan pada teori Stakeholder yang mana teori ini mempunyai 

kemampuan dalam memengaruhi para pemakai sumber-sumber ekonomi yang 

sering digunakan perusahaan. Jika stakeholder bisa mempengaruhi sumber-

sumber ekonomi yang penting dalam perusahaan, maka hal tersebut akan 

berpengaruh kepada perusahaan dalam mencari cara untuk memaksimumkan 

kegiatan ekonomi. Sehingga semakin banyaknnya stakeholder yang bertahan 

dalam hal ini tetap menanam modalnya didalam perusahaan, maka hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pengalaman dalam 

mengelola perusahaannya dengan baik dan tetap bertahan sehingga hal ini akan 

diakui keberadaannya dimata masyarakat. 

Suatu perusahaan dengan umur perusahaan yang sudah lama berdiri 

cenderung memiliki pengalaman yang relative banyak dibanding dengan 
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perusahaan yang baru berdiri. Semakin banyak umur perusahaan akan semakin 

luas pula dalam melaporkan informasi didalam laporan keuangan tahunan. 

Sehingga dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan, 

akan membuat perusahaan tersebut semakin berkompeten. Dan semakin lama 

perusahaan tersebut berdiri dan bertahan akan semakin baik dan diakui 

keberadaannya dimata masyarakat.   

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mengatasi masalah serta hambatan yang bisa mengancam kehidupan perusahaan 

dengan demikian semakin lama suatu perusahaan tersebut berdiri maka semakin 

banyak pengalaman serta mampu dalam meningkatkan kepercayaan investor. 

Sehingga tidak usah untuk mengungkap keseluruhan informasi tentang 

tanggung jawab sosial perusahaan Sitepu, (2011). 

Secara keseluruhan dari hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.10 
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TABEL 4.10 

Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis Hasil 

X1 Leverage berpengaruh negative signifikan 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Diterima 

X2 Kepemilikan saham publik berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Diterima 

X3 Pengungkapan media berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

Diterima 

X4 Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial 

Ditolak 

X5 Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial 

Ditolak 

 

 

 

 


