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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Di dalam bab ini terdapat penjelasan mengenai gambaran hasil dari 

penelitian dan juga hipotesis di bagian akhir. Penelitian ini menggunakan program 

SPSS versi 15.0 dalam mengelola data. Berikut ini adalah penjelasan terkait 

dengan hasil penelitian dan pembahasan :  

A. Gambaran Umum Objek Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Populasi objek penelitian yaitu 

berjumlah 560 perusahaan. Dari keseluruhan populasi tersebut terdapat sampel 

245 perusahaan, dan terdapat 315 perusahaan yang di keluarkan dari sampel yang 

tidak memenuhi kriteria, yang telah di jelaskan dalam Bab III. Berikut ini adalah 

prosedur pengambilan sampel :  

Tabel 4.1  

Pengambilan Sampel  

No Keterangan Jumlah 

1 Populasi Seluruh Perusahaan di BEI tahun 2016 560 

2 Perusahaan yang tidak ada Annual Report (88) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing (214) 

4 Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR  (13) 

6 Sampel penelitian yang digunakan berjumlah 245 
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B. Uji Kualitas Instrumen dan Data  

1. Analisis Statistik Diskriptif  

 Statistik diskriptif meliputi rata rata (Mean )  , simpangan baku (standar 

deviation) , Minimum, Maksimum. Rata rata (Mean) digunakan untuk mengetahui 

berapa besar rata rata variabel. Simpangan baku (standar deviation) di gunakan 

untuk memperkirakan simpangan data rata rata. Nilai minimum ini di gunakan 

supaya  tahu berapa nilai data terendah sebaliknya nilai maksimum supaya tahu 

nilai terbesar data yang bersangkutan. Uji statistik deskriptif di sajikan dalam 

tabel 4.2 & 4.3.  

Tabel 4.2  

Statistik Deskriptif  
  

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SIZE 245 2880000000 181084000000000 6887216286654 17892655829681 

LEV 245 -2.08 39.49 1.8342 3.13599 

PROFIT 245 -55.83 79.00 6.2435 13.77285 

LIQUID 245 .17 1028.00 150.2122 170.00588 

KA 245 .01 100.00 34.7634 30.70833 

UDK 245 2.00 12.00 4.4612 1.62067 

UKA 245 2.00 8.00 3.0082 .57254 

TBL 245 .19 .76 .3261 .10637 

Valid N 

(listwise) 
245         

Sumber : Output Spss 15.0 

 

 Dari Tabel 4.2 diatas terdapat total data penelitian (N) yaitu berjumlah 

245. Hasil uji statistik deskriptif variabel independen dan dependen sebagai 

berikut : Variabel independen SIZE di ukur dari jumlah penjualan  dengan  nilai 

terendah sebesar 2.880.000.000, nilai tertinggi 181.084.000.000.000, nilai rata 

rata 6.887.216.286.654, dan nilai standar deviasi 17.892.655.829.681 menunjukan 
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bahwa sampel memiliki rata rata penjualan yang cukup besar dan  variabel ini 

memiliki kategori yang baik karena standar deviasi di bawah 3.  

 Nilai minimum LEV menunjukan sebesar -0.28, nilai maksimum 39.49, 

kemudian nilai mean 1.8342, dan simpangan baku 3.13599.   

 Nilai minimum variabel PROFIT sebesar -55.83, nilai maksimum 

PROFIT sebesar 79.00, sedangkan nilai mean sebesar 6.2435, dan nilai standar 

deviasi 13.77285. Nilai terendah variabel PROFIT menunjukan negatif artinya 

ada perusahaan yang memiliki laba negatif atau rugi sehingga nilai mean relatif 

kecil.  

 Nilai terendah dari LIQUID adalah 0.17, kemudian nilai terbesar dari 

variabel LIQUID ini sebesar 1028.00  nilai rata rata 150.2122, dan nilai 

simpangan baku sebesar 170.00588. Nilai minimum dari variabel KA adalah 0.01, 

sedangkan nilai maksimum sebesar 100.00, hal ini menunjukan adanya 

kesenjangan anatara yang cukup tinggi dari kepemilikan asing. Nilai rata rata 

variabel KA sebesar 34.7634, dan nilai standar deviasi sebesar 30.70833. 

 Nilai minimum dari variabel UDK sebesar 2.00, nilai maksimum 

sebesar 12.00, selanjutnya nilai mean sebesar 4.4612 hal ini menunjukkan bahwa 

hal ini sesuai dengan peraturan Bursa Efek Jakarta No. Kep. 315/BEJ/06-2000 

mengenai total dewan komisaris sedikitnya 0,3 atau 30 % dari keseluruhan total 

dewan komisaris. Nilai standar deviasi sebesar 1.62067 artinya data ini variabel 

ini memiliki sebaran yang baik karaena nilai deviasinya di bawah 2,5 (Ningsaptiti, 

2010). Nilai minimum dari variabel UKA sebesar 2.00, sedangkan nilai 
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maksimum sebesar  8.00. Nilai rata rata sebesar 3.0082 artinya terdapat 3 orang 

komite audit di dalam perusahaan. Nilai standar deviasi UKA sebesar 0.57254.  

 Variabel dependen TBL memiliki nilai minimum sebesar 0.19, nilai 

maksimum sebesar 0.76, nilai rata rata sebesar 0.3261, dan nilai standar deviasi 

sebesar 0.07918. Nilai rata 0.3261 menunjukan bahwa perusahaan cukup rendah 

dalam mengungkapkan TBL. Nilai standar deviasi lebih rendah di bandingkan 

nilai rata-rata, itu artinya variabel pengungkapan TBL rendah dibandingkan 

dengan peraturan pemerintah terkait dengan pengungkapan TBL.  

Tabel 4.3.  

IND 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid .00 97 39.6 39.6 39.6 

  1.00 148 60.4 60.4 100.0 

  Total 245 100.0 100.0   

Sumber : OUTPUT SPSS 15.0  

 

 Tabel 4.3 diatas adalah tabel dari salah satu variabel independen yang di 

ukur dengan variabel dummy. Kriteria penilaian 1 dan 0, sehingga tidak diketahui 

nilai mean, minimum, maksimum, ataupun standar deviasi. Tabel 4.3 atau disebut 

tabel frekuensi digunakan untuk mengetahui hasil dari variabel jenis industri. 

Tabel 4.3 frequency menunjukan ada 97 perusahaan atau jika dipersenkan sebesar 

39.6 % yang tergolong low profile (produk rumah tangga, bangunan, perbankan, 

supplier peralatan medis, bidang tekstil, dan retailer). Selanjutnya ada 148 

perusahaan atau jika dipersenkan sebesar 60.4% yang tergolong high profile 

(bidang otomotif, pertambangan, rokok, hutan, dll).  
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2. Analisis Uji Asumsi Klasik  

 Sebelum di lakukan regresi penelitian, yang perlu di lakukan terlebih 

dahulu adalah uji asumsi klasik. Berikut ini hasil dari uji asumsi klasik :  

a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang telah 

diambil berdistribusi normal atau tidak normal. Pengujian ini menggunakan One 

Sample Kolmogrov Smirnov. Berikut adalah tabel dari hasil uji normalitas :  

Tabel 4.4  

Uji Normalitas  

  

 Unstandardized Residual  

N 245 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean 
.3260771 

  Std. Deviation .04434681 

Most Extreme 

Differences 

Absolute 
.039 

  Positive .032 

  Negative -.039 

Kolmogorov-Smirnov Z .615 

Asymp. Sig. (2-tailed) .844 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

Sumber Output SPSS 15.0  

  

 Tabel 4.4 diatas menunjukan nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.844 lebih besar 

dari  (0,05), itu  artinya  data di dalam penelitian ini  berdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

korelasi antara model regresi dengan variabel Independen. Apabila terjadi korelasi 

antar keduanya maka dapat dikatakan bahwa model regresi baik. Pengujian dalam 
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penelitian ini dapat di ketahui dengan melihat nilai Tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor. Berikut ini adalah hasil dari uji multikolinearitas yang di 

tunjukkan pada tabel 4.5 

 

 

Tabel 4.5 

Uji Multikolinearitas  

  

Mode

l   

Collinearity 

Statistics 

    Tolerance  VIF 

1 (Constant)     

  SIZE .838 1.193 

  LEV .914 1.094 

  PROFIT .925 1.081 

  LIQUID .933 1.072 

  IND .962 1.039 

  KA .943 1.061 

  UDK .809 1.236 

  UKA .920 1.087 

                                a  Dependent Variable: TBL 

        Sumber Output Spss versi 15.0 

 

 

 Berdasarkan output di atas nilai tolerance dari masing-masing variabel 

lebih dari 0,10, yaitu variabel SIZE sebesar 0.838, LEV 0.914, PROFIT 0.925, 

LIQUID 0.933, IND 0.962, KA 0.943, UDK 0.809, UKA 0.920. Nilai VIF juga 

menunjukkan tidak lebih dari 10. Kesimpulan yang bisa di ambil adalah tidak 

adanya multikoloniaritas antar keduanya, baik  variabel independen dan model 

regresi.  

c. Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan 

antar variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 
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menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka penelitian ini menggunakan 

uji Glejser. Metode yang digunakan uji glejser adalah dengan cara meregresi nilai 

absolute residual dengan variabel independen. Apabila nilai sig < 0,05 maka 

terjadi adanya heteroskedastisitas di dalam penelitian namun sebaliknya apabila 

nilai sig >0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini adalah 

hasil dari output uji heteroskedastisitas :  

 

Tabel 4.6  

Uji Glejser  

 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta B 

Std. 

Error 

1 (Constant) -.002 .016   -.143 .887 

  SIZE .001 .001 .073 1.002 .317 

  LEV .000 .000 -.064 -.918 .360 

  PROFIT .000 .000 .108 1.560 .120 

  LIQUID -8.10E-

006 
.000 -.094 -1.364 .174 

  IND 7.67E-

005 
.002 .003 .037 .970 

  KA 5.44E-

005 
.000 .112 1.649 .101 

  UDK .001 .001 .056 .763 .447 

  UKA .000 .002 .016 .235 .814 

 

a  Dependent Variable: ABS_RES 

 

 Dari Tabel di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi variabel SIZE 

sebesar  0.317 > 0,05, LEV sebesar 0.360 > 0.05, PROFIT sebesar 0.120 > 0.05, 

LIQUID sebesar 0.174 >0.05, variabel  IND sebesar 0.970 > 0.05, KA sebesar 

0.101 >0.05, UDK sebesar 0.447 > 0.05, dan variabel UKA sebesar 0.814 >0.05. 
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Kesimpulanya karena data variabel independen lebih besar dari 0.05 maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)  

1. Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

 Uji koefisien determinasi adalah suatu pengujian untuk mengetahui 

kemampuan model regresi dalam menguraikan variasi variabel independen 

dengan variabel dependen. Berikut ini hasil dari koefisien determinasi yang 

ditunjukkan pada tabel 4.7.  

 

Tabel 4.7 

Uji Koefisien Determinasi  

 

Model Summary(b) 

 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .417(a) .174 .146 .09831 1.914 

 

a  Predictors: (Constant), UKA, LIQUID, SIZE, IND, KA, LEV, UDK, PROFIT 

b  Dependent Variable: ABS_RES 

Sumber : Output Spss versi 15.0  

 

 Tabel 4.7 terlihat bahwa Adjusted R Square (R
2
) yaitu sebesar 0.121. Hal 

ini menunjukkan bahwa 14.6 % variabel Triple Bottom Line mampu menjelaskan 

variabel ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, liquiditas, jenis industri, 

kepemilikan asing, ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit. Kemudian 

sisanya sebesar 85.4 % diuraikan oleh faktor lainya. 

2. Uji Signifikansi Simultan ( Uji F)  

 Uji signifikansi simultan adalah suatu pengujian yang berguna untuk dapat 

melihat adakah pengaruh bersama-sama atau simultan antara variabel independen 
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terhadap variabel dependen dalam suatu model. Berikut ini adalah hasil output 

dari uji F. 

 

 

Tabel 4.8  

Uji Simultan (Uji F)  

 

 ANOVA(b) 

 

Mode

l   

Sum 

of 

Square

s Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression .480 8 .060 6.206 .000(a) 

  Residual 2.281 236 .010     

  Total 2.761 244       

 

a  Predictors: (Constant), UKA, LIQUID, SIZE, IND, KA, LEV, UDK, PROFIT 

b  Dependent Variable: TBL 

 

 

 Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat sig sebesar 0.001< 0.05 itu 

artinya bahwa variabel independen yaitu ukuran perusahaan, leverage, 

profitabilitas, liquiditas, jenis industri, kepemilikan asing, ukuran dewan 

komisaris, ukuran komite audit  ini secara bersama sama mempengaruhi variabel 

dependen (Triple Bottom Line).  

3. Uji Parsial (Uji t)  

 Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji hiotesis di dalam penelitian. 

Uji parsial ini di gunakan supaya mengetahui seberapa besar variabel independen 

mempengaruhi varaibel dependen secara parsial atau individual. Tabel 4.9 di 

bawah ini menunjukkan hasil dari uji parsial (uji t )  
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Tabel 4.9 

Uji Parsial (Uji t)  

Coefficients(a) 

 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s T Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta B  

1 (Constant) -.089 .100   -.091 .374 

  SIZE .014 .004 .243 3.765 .000 

  LEV -.004 .002 -.121 -1.953 .052 

  PROFIT .001 .000 .103 1.677 .095 

  LIQUID -2.52E-005 .000 -.088 -.1.440 .151 

  IND .050 .013 .229 3.793 .000 

  KA .000 .000 .038 0.623 .534 

  UDK .003 .004 .050 0.761 .447 

  UKA -.001 .011 -.003 -.048 .962 

a  Dependent Variable: TBL 

 

 Berdasarkan Tabel diatas maka persamaan regresi adalah sebagai 

 berikut :  

TBL = -0.089 + 0.014 SIZE -0.004 LEV + 0.001 PROFIT + 2.522 LIQUID+ 

0.050   IND + 0.000 KA + 0.003 UDK-0.001 UKA 

 Dari hasil diatas dapat di lihat bahwa variabel SIZE , PROFIT, ,IND, 

KA, dan UDK memiliki pengaruh kearah positif terhadap TBL untuk variabel 

LEV, LIQUID, UKA memiliki pengaruh kearah negatif terhadap TBL.  

 Dari hasil uji parsial (uji t) diatas yaitu terdapat 8 variabel akan tetapi 

hanya ada 2 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap TBL yaitu SIZE 

sebesar 0.000 < 0.05, dan IND sebesar 0.000 < 0.05. Sedangkan variabel  LEV, 

PROFIT, LIQUID, UDK, UKA tidak berpengaruh signifikan terhadap TBL. Hal 

ini dapat di lihat dari nilai variabel LEV sebesar 0.052 > 0.05, PROFIT sebesar 
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0.095 > 0.05, LIQUID sebesar 0.151 > 0.05, KA sebesar 0.534 > 0.05, UDK 

sebesar 0.447 > 0.05, dan UKA sebesar 0.962 < 0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

TABEL 4.10 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS  

KODE 

 
HIPOTESIS HASIL 

H1 
Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan triple bottom line 
Di terima 

H2 
Leverage berpengaruh negatif terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line 
Di tolak 

 

H3 
Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line 
Di tolak 

H4 
Likuiditas berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line 
Di tolak  

H5 
Jenis industri  berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line 
Di terima  

H6 
Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

luas pengungkapan triple bottom line 
Di tolak 

H7 
Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap luas pengungkapan triple bottom line 
Di  tolak  

H8 
Ukuran komite berpengaruh positif terhadap luas 

pengungkapan triple bottom line 
Di tolak  
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D. Pembahasan (Interpretasi) 

 1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengkapan Triple Bottom 

Line 

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan triple bottom line artinya 

penelitian ini menerima hipotesis pertama (H1). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan Kartawijaya (2011), Sembiring 

(2005), Marfuah dan Cahyono (2011), Febrina dan Suaryana (2011) yang 

menyimpulkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap TBL . Namun 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Veronica 

(2009), Budiman (2015).  

  Teori agensi ini dapat mendukung penelitian ini yaitu semakin besar 

aktivitas perusahaan makan akan menimbulkan agency cost yang besar. Semakin 

besar perusahaan tentu akan semakin besar konflik yang terjadi antara agent 

dengan principal dan menimbulkan masalah yang komplek seperti tekanan 

politik. Oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut, yang perlu di lakukan 

adalah dengan mengungkapkan triple bottom line.  

  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan triple 

bottom line dapat disebabkan karena ukuran perusahaan sangat mempengaruhi 

pengungkapan triple bottom line. Menurut Aulia dan Kartawijaya (2011) ukuran 

perusahaan terbagi menjadi dua yaitu perusahaan besar dan perusahaaan yang 

kecil, umumnya perusahaan yang besar akan mengungkapkan triple bottom line 

dengan jumlah yang besar. Perusahaan yang besar tentu akan mendapatkan 
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sorotan publik, oleh karena itu cara yang dilakukan adalah dengan 

mengungkapkan triple bottom line dengan begitu perusahaan dapat membuktikan 

bahwa mereka peduli akan lingkungan sekitarnya dan supaya tidak mendapatkan 

sorotan dari stakeholder dan juga masyarakat (Sembiring, 2005).  Perusahaan 

yang besar tentunya memiliki masalah kegiatan usaha yang kompleks, dan 

menimbulkan dampak yang juga besar bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, 

perusahaan besar mau tidak mau harus mengungkapkan lebih luas triple bottom 

line dari pada perusahaan yang kecil. Perusahaan yang besar yang berbentuk 

Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan untuk mengungkapkan terkait dengan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-

undang mengenai triple bottom line yaitu UU No 47 Tahun 2012.Perusahaan yang 

besar umumnya memiliki sumber daya manusia yang banyak, sehingga pihak 

manajemen akan melakukan pengawasan kepada SDM semakin besar. Program 

yang berkaitan dengan SDM yaitu merupakan pengungkapan triple bottom line. 

Hal ini menunjukkan bahwa program pengungkapan triple bottom line akan 

semakin banyak dilakukan oleh perusahaan (Sembiring, 2005).  

2. Pengaruh Leverage terhadap Luas Pengungkapan Triple Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya penelitian ini 

menolak hipotesis kedua (H2). Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

oleh Aulia dan Kartawijaya (2011), Tasya (2016), Wijaya (2012), Rawi dan 

Muchlish (2010), (Yanti dan Rasmini, 2015), (Intan dan Sari, 2016), dan Reni dan 

Anggraini (2006) yang menghasilkan ukuran leverage tidak berpengaruh negatif 
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terhadap triple bottom line. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Marfuah dan Cahyono (2011), (Nugroho dan Purwanto, 

2013). 

  Dalam menjalankan bisnisnya, tentu perusahaan akan mempunyai 

hutang kepada kreditor. Namun ketika perusahaan memiliki tingkat leverage yang 

tinggi maupun rendah, perusahaan akan tetap melakukan berbagai upaya supaya 

perusahaan dapat bertahan, sehingga hal yang dilakukan adalah dengan 

mengungkapkan TBL, hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan nama baik 

bagi investor maupun masyarakat. Tingkat leverage yang tinggi ataupun rendah 

tidak menjamin untuk mengungkapkan TBL secara lebih luas. Pada data yang 

peneliti lampirkan dalam lembar lampiran menunjukkan bahwa terdapat beberapa 

perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang rendah akan tetapi 

mengungkapan TBL secara lebih luas. Selain itu terdapat juga perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi mengungkapkan TBL secara lebih sempit. Dari 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya tingkat leverage 

tidak mempengaruhi pengungkapan TBL secara lebih luas. Lebih lanjut 

dinyatakan bahwa meskipun jumlah utang perusahaan besar, namun jika 

perusahaan memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang besar terhadap 

lingkungan sosialnya maka perusahaan tersebut akan tetap melakukan 

pengungkapan TBL (Intan dan Sari, 2016). 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Luas Pengungkapan Triple Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya penelitian ini 
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menolak  hipotesis ketiga (H3). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh  Yuliana dkk  (2008), Aulia dan Kartawijaya (2011), (Marfuah dan  

Cahyono, 2011),  (Nugroho dan Purwanto, 2013), Febrina dan Suaryana (2011),  

dan Reni dan Anggraini, (2006) yang menghasilkan profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap TBL. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Tasya (2016), Raharja (2017), Fatoni dkk (2016), 

Kurniawati (2013), Nurkhin (2009), dan  Rindawati dan Asyik (2015). 

  Dalam menjalankan bisnis, pasti setiap perusahaan akan mendaptkan 

keuntungan yang besar maupun kecil. Pada saat perusahaan mengalami penurunan 

dalam kelangsungan bisnisnya, maka perusahaan akan melakukan bergai upaya 

supaya perusahaan dapat bertahan. Kelangsungan bisnis perusahaan menurun 

tentunya akan berdampak kepada profitabilitas yang juga ikut turun. Ketika 

tingkat profitabilitas turun maka perusahaan akan dinilai investor buruk dalam 

menjalankan bisnisnya. Upaya perushaan untuk mendapatkan citra baik adalah 

dengan melakukan pengungkapan TBL. Oleh karena itu besar kecilnya 

profitabilitas tidak dapat mempengaruhi pengungkapan TBL.  

4. Pengaruh Likuiditas terhadap Luas Pengungkapan Triple Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa likuiditas  tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya penelitian ini  

menolak hipotesis keempat (H4). Suatu perusahaan yang memiliki rasio likuditas 

yang tinggi tidak menjamin perusahaan tersebut akan melakukan pengungkapan 

TBL secara lebih luas. Hal ini sesuai dengan penelitian yang di lakukan oleh 

Raharja (2017), Fatoni dkk (2016), Ekowati (2012), Yanti dan Rasmini (2015), 



17 
 

dan Nugroho dan Purwanto (2013) yang menghasilkan likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap triple bottom line. Namun penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh  Aulia dan Kartawijaya (2011). 

  Setiap perusahaan tentunya memiliki rasio likuiditas yang harus dijaga. 

Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan kuat atau tidaknya kondisi keuangan 

perusahaan dalam jangka pendek. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio 

likuiditas yang tinggi ataupun rendah, akan tetap mengungkapkan TBL. Hal ini 

dikarenakan  rasio likuiditas adalah rasio yang hanya bedampak pada jangka 

pendek perusahaan, sedangkan pengungkapan TBL berhubungan dengan 

kelangsungan jangka panjang perusahaan. Dalam sampel penelitian juga 

mendapatkan hasil bahwa beberapa perusahaan dengan likuiditas tinggi 

mendapatkan indeks pengungkapan TBL rendah dan ada beberapa perusahaan 

dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah namun mendapatkan index 

pengungkapan TBL yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

tingkat likuiditas suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

triple bottom line.  

5. Pengaruh Jenis Industri terhadap Luas Pengungkapan Triple Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa jenis industri  

berpengaruh positif terhadap pengungkapan triple bottom line artinya penelitian 

ini mendukung hipotesis kelima (H5). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aulia dan Kartawijaya (2011), Reni dan Anggraini (2006), 

Sembiring (2005), Yuliana dkk (2008),  dan Nugroho dan Purwanto (2013) yang 

menghasilkan jenis industri berpengaruh positif terhadap TBL. Namun berbeda 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012), Subiantoro dan 

Mildawati (2015), dan Murwaningsari (2009).  

Teori legitimasi  dapat mendukung penelitian ini yaitu perusahaan akan 

melakukan aktivitas perusahaan yang sesuai dengan harapan masyarakat tentunya 

sesuai dengan norma yang ada. Perusahaan dengan kategori high profile memiliki 

risiko politik yang besar dan memiliki tingkat kompetensi yang tinggi sehingga 

perusahaan dengan kategori high profile ini akan memperhatikan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan supaya mendapat legitimasi dari masyarakat terkait dengan 

kegiatan operasional dan untuk mengurangi tekanan dari para aktivitas sosial dan 

lingkungan.  

  Berpengaruhnya variabel jenis industri ini di sebabkan karena jenis 

industri berkategori high profile akan lebih mengungkapkan triple bottom line di 

bandingkan dengan low profile. Hal ini dikarenakan Perusahaan yang termasuk 

industri high profile akan mendapatkan pengawasan yang lebih jika di 

dibandingkan dengan perusahaan low profile. Selain itu perusahaan industri high 

profile merupakan industri yang memiliki dampak yang besar terhadap 

lingkungan sekitarnya, serta memiliki visibilitas konsumen, resiko politik, dan 

tingkat kompetisi yang tinggi dibandingkan dengan industri low profile sehingga 

industri high profile akan lebih luas mengungkapkan informasi TBL hal ini 

dilakukan agar tidak mendapatkan tekanan dari para stakeholder dan masyarakat 

(Sembiring, 2005).  
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6. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan Triple Bottom 

Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kepemilikan 

asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya 

penelitian ini menolak hipotesis keenam (H6). Suatu perusahaan yang memiliki 

kepemilikan asing yang tinggi tidak menjamin perusahaan tersebut melakukan 

pengungkapan TBL secara lebih luas. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Nugroho dan Purwanto, 2013), dan (Viantoni, 2015) yang 

menghasilkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap TBL. Berbeda 

dengan penelitian yang di lakukan oleh Tamba (2011). 

  Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple 

bottom line hal ini di sebabkan karena perusahaan yang didalamnya tidak terdapat 

kepemilikan asing umumnya sudah memiliki citra sebagai perusahaan yang 

memiliki tata kelola yang baik, sehingga ada atau tidaknya kepemilikan asing 

didalam perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan triple bottom line. Hal ini 

terjadi karena, perusahaan menginginkan agar perusahaan dapat bertahan. Upaya 

yang dilakukan untuk dapat bertahan adalah dengan mengungkapkan TBL secara 

lebih luas, supaya perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 

Perusahaan yang didalamnya terdapat kepemilikan asing pun belum tentu 

memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dalam mengungkapkan TBL. Oleh karena 

itu ada atau tidaknya kepemilikan asing di dalam perusahaan dapat mempengaruhi 

pengungkapan TBL secara lebih luas. 
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7. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Luas Pengungkapan Triple 

Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya 

penelitian ini menolak hipotesis keetujuh (H7). Hal ini sesuai dengan penelitian 

yang di lakukan oleh Nuryaman (2009), Tasya (2016), Arief dan Kurnia (2008), 

Febrina dan Suaryana (2011) yang menghasilkan ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap triple bottom line. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yuliana dkk (2008).  

  Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

triple bottom line, itu artinya banyak atau sedikit dewan komisaris di dalam 

perusahaan tidak dapat memengaruhi pengungkapan triple bottom line, melainkan 

karena ketundukan perusahaan terhadap regulasi pemerintah.  

 Pada sampel yang digunakan, peneliti menemukan bahwa jumlah dewan 

komisaris pada setiap perusahaan beragam. Terdapat beberapa perusahaan dengan 

jumlah dewan komisaris yang lebih banyak, namun perusahaan tersebut 

mendapatkan indeks pengungkapan TBL rendah. Sebaliknya, beberapa 

perusahaan dengan jumlah dewan komisaris yang sedikit mendapatkan indeks 

pengungkapan TBL lebih tinggi. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa ketika 

jumlah dewan komisaris perusahaan lebih banyak tidak menjamin bahwa 

perusahaan akan lebih luas melakukan pengungkapan TBL. Perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan komisaris yang sedikit tentu tetap mempunyai keinginan 
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untuk mengungkapkan TBL supaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan 

mendapatkan citra baik bagi perusahaan.  

8. Pengaruh Ukuran Komie Audit terhadap Luas Pengungkapan Triple 

Bottom Line  

  Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple bottom line artinya penelitian ini 

tidak menolak hipotesis kedelapan (H8). Hal ini sesuai dengan penelitian yang di 

lakukan oleh Aliniar dan Wahyuni (2017), Budiman (2015), Pradana (2017), yang 

menghasilkan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap triple bottom line. 

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho dan Purwanto, 

2013). 

  Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan triple 

bottom line, itu artinya banyak atau sedikit komite audit di dalam perusahaan 

tidak dapat memengaruhi pengungkapan triple bottom line. Perusahaan yang 

didalamnya lebih banyak komite audit di dalam perusahaan tidak menjamin akan 

mengungkapkan TBL secra lebih luas karena komite audit hanya melakukan 

kegiatan rutin seperti pengelolaan keuangan, tanpa menganalisis sejauhmana 

pihak manajer melaksanakan pengungkapan TBL. Perusahaan yang memiliki 

komite audit yang sedikit tentu tetap mempunyai keinginan untuk 

mengungkapkan TBL supaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan 

mendapatkan citra baik bagi perusahaan. Oleh karena itu besar kecilnya komite 

audit di dalam perusahaaan tidak mempengaruhi pengungkapan TBL.  

 


