
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek / Subjek Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dengan alasan perusahaan 

perbankan lebih detail dalam mengungkapkan mengenai profil direktur utama, 

selain itu juga perusahaan perbankan mengungkapkan kompensasi yang 

diberikan kepada jajaran direksi. Penelitian ini menggunakan periode penelitian 

tahun 2014-2017. 

 Pada penelitian ini menggunkan objek perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan beberapa 

ketentuan. Adapun pengambilan sample menggunakan kriteria seperti berikut 

ini : 

 

TABEL 4.1. 

Sampel penelitian 

No Kriteria Sample Jumlah 

1 Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2014-2017 
172 

2 Perusahaan yang tidak mengungkapkan profil direktur utama (32) 

3 Perusahaan yang tidak mengungkapkan kompensasi untuk 

jajaran tim direksi 
(36) 

4 Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan (4) 

Perusahaan yang terpilih menjadi sample 100 

 



A. Uji Kualitas Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

 Uji statistik deskriptif memberikan gambaran penelitian yang terdiri 

dari mean, standar deviasi, serta maksimum dan minimum. Berikut ini tabel 

uji statistik deskriptif pada penelitian ini : 

 

TABEL 4.2. 

Uji Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Max Mean Std. Deviasi 

CSR 

Disclosure 
100 0,033000 0,351600 0,14603700 0,058801144 

Kompensasi 100 1917500 353807000 46148487,61 67971951,943 

CEO Age 100 44 65 55,70 5,608 

CEO Power 100 0 1 0,83 0,378 

CEO 

Incoming 
100 0 1 0,13 0,378 

CEO 

Deaparting 
100 0 1 0,13 0,378 

ROA 100 -0,112275 0,470446 0,01195783 0,049702783 

Laverage 100 0,054783 5,970731 0,78880445 0,588893206 

Size 100 8,174214 12,935974 10,43891005 0,785597935 

 

  Berdasarkan model CSR disclosure di atas yang menunjukkan data 

sebanyak 100 perusahaan, variabel dependen CSR disclosure memiliki 

nilai minimal sebesar  0,033000 yaitu pada perusahaan Bank Bumi Arta 

Tbk pada tahun 2014, yang berarti perusahaan tersebut mengungkapkan 

CSR sebesar 3% dari 91 item pengungkapan yang ada. Sedangkan nilai 



maksimum pengungkapan CSR adalah sebesar 0,351600 yaitu ada pada 

perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk pada tahun 2017, yang berarti 

perusahaan tersebut melakukan pengungkapan CSR sebesar 35% dari 91 

item yang ada pada tahun 2017. Sedangkan nilai rata-rata variabel 

dependen CSR disclosure adalah sebesar 0,14603700 artinya perusahaan 

perbankan secara rata-rata mengungkapkan CSR sebesar 14,6%, dan 

memiliki nilai standar deviasi sebesar 0,058801144. 

   Untuk variabel Kompensasi menunjukkan memiliki nilai minimum 

sebesar Rp 1.917.500 (dalam ribuan) yaitu perusahaan PT Bank 

Nationalnobu Tbk pada tahun 2014 yang artinya menujukkan 

bahwasannya kompensasi yang diberikan kepada jajaran tim direksi 

perusahaan tersebut terendah dari pada perusahaan perbankan lainnya. 

Sedangkan nilai maksimum yaitu perusahaan Bank Central Asia Tbk 

sebesar Rp 353.807.000 (dalam ribuan) pada tahun 2017 yang berarti 

perusahaan tersebut memberikan kompensasi kepada tim jajaran direksi 

lebih tinggi dari pada perusahaan perbankan lainnya dalam sample 

penelitian ini. Adapun rata- rata variabel kompensasi sebesar 46148487,61 

dan nilai standar deviasinya sebesar 67971951,943. 

   Untuk variabel CEO Age memiliki nilai minimum 44 yaitu pada 

direktur utama perusahaan Bank Victoria International Tbk tahun 2014 

dan  Bank CIMB Niaga Tbk tahun 2015 yang artinya 2 sampel tersebut 

memiliki CEO termuda di bandingkan dengan sampel perbankan yang 

menjadi sample penelitian ini. Sedangkan untuk CEO tertua berumur 65 



tahun yaitu terdapat pada PT Bank Yudha Bhakti Tbk tahun 2014 dan 

Bank Victoria International Tbk tahun 2017 yang berarti perusahaan 

perusahaan tersebut memiliki CEO tertua dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan lainnya di dalam penelitian ini. Untuk nilai rata-

rata variabel CEO age adalah 55,70 yang artinya perusahaan perbankan di 

Indonesia memiliki direktur utama berusia 56 tahun. 

 Variabel CEO power memiliki nilai rata-rata sebesar 0,83 hal ini 

menunjukan bahwasanya CEO perusahaan-perusahaan perbankan sebesar 

83% telah memiliki pengalaman dalam melakukan kepemimpinan 

perusahaan dan pernah menjabat sebagai CEO sebelumnya baik di 

perusahaannya atau perusahaan sebelumnya selama 4 tahun kebelakang. 

Sedangkan untuk 17%  perusahaan perbankan memiliki CEO yang belum 

berpengalaman menjadi CEO dan belum memiliki pengalaman 

kepemimpinan selama 4 tahun sebelumnya.  

 Untuk variabel CEO incoming diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,13 

hal ini menggambarkan bahwasannya pada perusahaan perbankan di 

Indonesia pada tahun 2014-2017 terjadi pengangkatan jabatan CEO yang 

baru saja terjadi dan membuat kebijakan tersebut sebesar 13%. Sedangkan 

87% perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2014-2017 tidak 

terjadi pengangkatan jabatan CEO yang baru saja terjadi dan membuat 

kebijakan pada tahun tersebut.  



 Untuk variabel CEO departing diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,13 

yang artinnya pada perusahaan perbankan di Indonesia tahun 2014-2017 

terdapat direktur utama yang keluar atau berhenti menjadi direktur utama 

sebesar 13%. Sedangkan untuk 87% perusahaan perbankan di Indonesia 

pada tahun penelitian tidak terjadi pengangkatan direktur utama 

menggantikan direktur yang lama.  

 Sedangkan variabel kontrol ROA memiliki nilai minimum yaitu 

sebesar -0,112275 pada sampel perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk 

pada tahun 2017 yang berarti sampel perusahaan pada tahun 2017 

memiliki tingkat efektifitas aset yang rendah dalam menghasilkan laba 

perusahaan yaitu sebesar -11,23% atau -0,112275. Sedangkan untuk nilai 

maksimum variabel kontrol ROA adalah sebesar 0,470446 pada sampel 

PT Bank Panin Syariah Tbk. Tahun 2014 yang berarti sampel perusahaan 

ini pada tahun 2014 memiliki tingkat efesiensi aset dalam menghasilkan 

laba yang tinggi sebesar 47,04% atau 0,470446. Untuk nilai rata-rata 

variabel ROA adalah sebesar 0,01195783 dan nilai standar deviasi sebesar 

0,049702783. 

 Sedangkan variabel kontrol leverage memiliki nilai minimal sebesar 

0,054783 yaitu pada sampel Bank Victoria International Tbk pada tahun 

2014 yang berarti perusahaan dalam melakukan pembiayaan aset 

menggunakan hutang yaitu sebesar 5,4% yang berarti rendah dalam 

melakan pinajaman guna membiayayai aset atau aset yang dimiliki yang 

menggunakan pembiayaan hutang adalah sebesar 5,4%. Sedangkan nilai 



maksimum variabel kontrol leverage adalah sebesar 5,970731 yaitu pada 

sampel perusahaan PT Bank Panin Syariah tbk tahun 2014 yang berarti 

aset yang dimiliki berasal dari pembiayaan hutang sebesar 59,70%. Untuk 

nilai rata-rata variabel kontrol laverage adalah sebesar 0,78880445 dan 

nilai standar deviasi sebesar 0,588893206. 

 Yang berikutnya adalah variabel kontrol Size yang memiliki nilai 

minimal sebesar 8,174214 yaitu pada sampel perusahaan PT Bank Panin 

Syariah Tbk pada tahun 2014 yang berarti perusahaan adalah perusahaan 

yang kecil jika dilihat dari total asetnya pada tahun 2014. Sedangkan nilai 

maksimum variabel kontrol size adalah sebesar 12,935974 yaitu pada 

sampel perusahaan PT Bank Panin Syariah Tbk pada tahun 2017 yang 

berarti sampel perusahaan ini memiliki nilai perusahaan yang besar jika 

dilihat pada total asetnya pada tahun 2017. Untuk nilai rata-rata variabel 

kontrol size adalah 10,43891005 dan nilai standar deviasinya adalah 

0,785597935. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-

variabel yang ada berdistribusi normal atau tidak. Untuk mengetahuinya 

adalah dengan syarat sig > 0,05. Berikut ini adalah hasil uji normalitas 

dalam penelitian ini : 

 



TABEL 4.3. 

Hasil Uji Normalitas 

Model N 
Kolmogorov 

Smirnov 

Asymp. Sig 

(2-tailed) 
Kesimpulan 

CSR 

Disclosure 
100 0,982 0,290 

Berdistribusi 

Normal 

 

 Dari tabel di atas diperoleh nilai asymp sig 2-tailed sebesar 0,290 

yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwasannya data tersebar normal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. 

Regresi yang baik adalah yang memiliki korelasi antar variabel 

independen yang rendah. Dasar pengambilan keputusan yaitu jika nilai 

VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 



TABEL 4.4. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Tolerance VIF Kesimpulan 

Kompensasi 0,245 4,075 
Non 

Multikolinieritas 

CEO Age 0,945 1,058 
Non 

Multikolinieritas 

CEO Power 0,883 1,133 
Non 

Multikolinieritas 

CEO 

Incoming 
0,883 1,132 

Non 

Multikolinieritas 

CEO 

Departing 
0,950 1,053 

Non 

Multikolinieritas 

ROA 0,235 4,253 
Non 

Multikolinieritas 

Laverage 0,266 3,754 
Non 

Multikolinieritas 

Size 0,236 4,246 
Non 

Multikolinieritas 

 

 

 Dari tabel diatas model CSR Disclosure diketahui variabel 

kompensasi memiliki nilai VIF sebesar 4,075 dengan nilai tolerance 

sebesar 0,245, variabel CEO Age memiliki nilai VIF sebesar 1,058 

dengan nilai tolerance sebesar 0,945, variabel CEO Power memiliki 

nilai VIF sebesar 1,133 dengan nilai tolerance sebesar 0,883, variabel 

CEO Incoming memiliki nilai VIF sebesar 1,132 dengan nilai tolerance 

sebesar 0,883, Variabel CEO Departing memiliki nilai VIF sebesar 

1,053 dengan nilai tolerance sebesar 0,950, variabel kontrol ROA 

memiliki nilai VIF sebesar 4,253 dengan nilai tolerance sebesar 0,235, 

variabel kontrol leverage memiliki nilai VIF sebesar 3,754 dengan nilai 



tolerance sebesar 0,266 dan variabel kontrol Size memiliki nilai VIF 

sebesar 4,246 dengan nilai tolerance sebesar 0,236. Hasil ini 

menunjukkan bahwa kedelapan variabel memiliki nilai tolerance > 0,10 

dan nilai VIF < 10 maka dapat dikatakan bahwa model penelitian bebas 

dari multikolinieritas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi 

dengan uji Durbin Watson (d) dengan ketentuan jika du < d < 4 – du 

maka tidak terjadi autokorelasi. Berdasar pada penelitian ini tabel 

berikut merupakan hasil uji autokorelasi : 

 

TABEL 4.5. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model N 
Durbin 

watson (DW) 

Nilai 

DU 
Keterangan 

CSR 

Disclosure 
100 1,407 1,8498 Autokorelasi 

 

 Pada tabel diatas model CSR Disclosure menunjukkan bahwa nilai 

DW sebesar 1,407 dan nilai dU yang dapat dilihat pada tabel Durbin 

Watson α = 5% sebesar 1,8498 maka dapat disimpulkan bahwa uji 



autokorelasi berada pada daerah 1,8498 > 1,407 < 4 – 1,8498 artinya 

terdapat autokorelasi. Karena terdapat auto korelasi pada data penelitian 

ini, maka data di regresi menggunakan aplikasi eviews dan 

menggunakan uji hac newey-west test.  

 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji yang digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan lain. Berikut tabel hasil uji 

Heterokedastisitas : 

TABEL 4.6. 

Uji Heterokedastisitas 

Model Variabel Sig. Keterangan 

CSR  

Disclosure 

Kompensasi 0,062 Homoskedastisitas 

CEO Age 0,211 Homoskedastisitas 

CEO Power 0,075 Homoskedastisitas 

CEO 

Incoming 

0,941 Homoskedastisitas 

CEO 

Departing 

0,749 Homoskedastisitas 

ROA 0,229 Homoskedastisitas 

Laverage 0,083 Homoskedastisitas 

Size 0,007 Heterokedastisitas 



 

 Berdasarkan tabel diatas untuk model CSR Disclosure nilai Sig 

variabel kompensasi sebesar 0,062, nilai Sig variabel CEO Age sebesar 

0,211, nilai Sig variabel CEO Power adalah 0,075, nilai Sig variabel 

CEO Incoming adalah 0,941, nilai Sig variabel CEO departing adalah 

0,749, nilai Sig variabel kontrol ROA 0,229, nilai sig variabel kontrol 

leverage 0,083 dan nilai sig variabel kontrol Size 0,007. Maka, dapat 

dikatakan bahwa ketujuh variabel tersebut memiliki nilai sig > 0,05 yang 

berarti bebas dari heteroskedastisitas, namun variabel size memiliki 

nilai sig < 0,05 yang berarti terdapat heteroskedastisitas sehingga 

nantinya data di regresi menggunakan aplikasi eviews dan menggunakan 

uji hac newey-west test. 

 

B. Uji Hipotesis 

 Hasil pengujian hipotesis disajikam pada tabel 4.7 berikut ini : 

 

TABEL 4.7. 

Hasil Uji Hipotesis 

Model Variabel B T Prob Keterangan 

CSR 

Disclosure 

(Constant) -0,3306 -2,9748 0,0038  

Kompensasi -0,0092 -1,4096 0,1621 Tidak Terdukung 

CEO Age 0,0007 1,0853 0,2806 Tidak Terdukung 

CEO power -0,0023 -0,2384 0,8121 Tidak Terdukung 



CEO 

Incoming 

-0,0042 -0,3209 0,7490 Tidak Terdukung 

CEO 

Departing 

-0,0207 -1,6415 0,1041 Tidak Terdukung 

Leverage 0,0203 1,3858 0,1692 Variabel Kontrol 

ROA 0.0924 0,5395 0,5908 Variabel Kontrol 

Size 0.0472 6,0503 0,0000 Variabel Kontrol 

Adjusted R Square : 0.380 

 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

 Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk melihat 

kemampuan variabel independen (Kompensasi jajaran direksi, umur, 

power, incoming, departing direktur utama) dalam menjelaskan variasi 

perubahan variabel dependen (CSR disclosure). Nilai R2 akan berkisar 

antara 0-1, semakin mendekati 1 berarti semakin kuat pengaruh 

perubahan variabel-variabel independen terhadap perubahan variabel 

dependen. Karena pada data sebelumnya terjadi autokorelasi dan 

heterokedastisitas maka pengujian ini menngunakan aplikasi eviews. 

Berdasarkan tabel 4.7 model CSR Disclosure memiliki nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R2) sebesar 0.380, artinya variabel-variabel 

independen yaitu kompensasi jajaran direksi, umur, power, incoming, 

departing direktur utama dan variabel-variabel kontrol yaitu size, 

leverage, dan profitabilitas (ROA) dalam menjelaskan variasi 

perubahan variabel dependen yaitu CSR Disclosure sebesar 38% dan 

sisanya 62% (100% - 38%) dijelaskan oleh faktor lain. 

 



2. Uji T  

 Uji t adalah uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen (kompensasi jajaran direksi, umur, power, 

incoming, departing direktur utama) dalam menjelaskan variabel 

dependen (CSR Disclosure). Pada penelitian ini uji t menggunakan 

aplikasi e views dengan menggunakan uij hac newey-west test karena 

terdapat auto dan heterokedastisitas sehingga nantinya data akan 

dikoreksi standar erornya. Berdasarkan tabel 4.7 persamaan regresi CSR 

disclosure adalah sebagai berikut : 

 

CSRD =  -0,3306 - 0,0092 KP + 0,0007 CA - 0,0023 CPW - 0,0042 CI 

  - 0,0207 CD + 0,0203 leverage + 0.0924 ROA + 0.0472 Size 

 

Berdasarkan uji hipotesis di atas, adapun hasil pengujian masing – 

masing variabel independen diperoleh sebagai  berikut : 

a. Pengujian H1 Kompensasi Tim Jajaran Direksi 

 Berdasarkan tabel 4.7 untuk model CSR Disclosure yang 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel kompensasi tim jajaran 

direksi terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,0092 dengan arah negatif dan nilai sig 

sebesar 0,1621 lebih besar dari 0,05 artinya variabel kompensasi 

tim jajaran direksi tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hal 

ini tidak sesuai dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwa 



kompensasi tim jajaran direksi berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa H1 

ditolak. 

 

b. Pengujian H2 CEO Age 

 Dilihat dari 4.7, untuk model CSR Disclosure yang 

digunakan untuk melihat pengaruh variabel CEO Age terhadap 

variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai koefisien regresi 

sebesar 0,0007 dengan arah positif dan nilai sig sebesar 0,2806 atau 

lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO Age tidak 

berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa CEO Age berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR. Maka, dapat diambil 

kesimpulan bahwa H2 ditolak. 

 

c. Pengujian H3 CEO Power 

 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan pengaruh variabel CEO 

power terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,0023 dengan arah negatif dan nilai sig 

sebesar 0,8121 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO 

Power tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hal ini tidak 

sesuai dengan hipotesis 3 yang menyatakan bahwa CEO Power 



berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Maka, dapat 

diambil kesimpulan bahwa H3 ditolak. 

 

d. Pengujian H4a CEO incoming dan H4b CEO departing 

 Berdasa tabel di atas, dapat disimpulkan pengaruh variabel 

CEO incoming terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 

0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,0042 dengan arah negatif dan 

nilai sig sebesar 0,7490 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya 

variabel CEO incoming tidak berpengaruh terhadap CSR 

Disclosure. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis 4a yang 

menyatakan bahwa CEO incoming berpengaruh negatif terhadap 

pengungkapan CSR. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa H4a 

ditolak. 

 Begitu juga dengan variabel CEO departing terhadap 

variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai koefisien regresi 

sebesar 0,0207 dengan arah negatif dan nilai sig sebesar 0,1041 atau 

lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO departing tidak 

berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hal ini tidak sesuai dengan 

hipotesis 4b yang menyatakan bahwa CEO departing berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR. Maka, dapat diambil 

kesimpulan bahwa H4b ditolak. 

 

 



e. Pengujian Variabel Kontrol 

 Pada penelitian ini menggunkan 3 variabel kontrol. Variabel 

kontrol tersebut adalah Leverage, ROA, dan Size. Berdasarkan 

tabel pengujian diatas variabel kontrol yang pertama leverage 

dengan alpha 0,05. Diperoleh Nilai koefisien regresi sebesar 0,0203 

dengan arah positif dan nilai sig sebesar 0,1692 atau lebih besar dari 

0,05 yang artinya variabel kontrol Leverage tidak berpengaruh 

terhadap CSR Disclosure.  

 Yang kedua adalah variabel kontrol ROA. Berdasarkan tabel 

pengujian diatas variabel kontrol ROA dengan alpha 0,05. 

Diperoleh Nilai koefisien regresi sebesar 0.0924 dengan arah positif 

dan nilai sig sebesar 0,5908 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya 

variabel kontrol ROA tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. 

 Selanjutnya adalah variabel kontrol Size. Berdasarkan tabel 

pengujian diatas variabel kontrol size dengan alpha 0,05. Diperoleh 

nilai koefisien regresi sebesar 0.0472 dengan arah positif dan nilai 

sig sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel 

kontrol size berpengaruh positif signifikan terhadap CSR 

Disclosure. 

 

 

 

 



C. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Kompensasi jajaran tim direksi terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSRD) 

 Berdasarkan tabel di atas variabel kompensasi jajaran tim direksi 

terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai koefisien 

regresi sebesar 0,0092 dengan arah negatif dan nilai sig sebesar 0,1621 

lebih besar dari 0,05 artinya variabel kompensasi tim jajaran direksi 

tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hasil ini menolak hipotesis 

yang pertama. Yang berarti besar kecilnya kompensasi yang diberikan 

kepada jajaran tim direksi tidak mempengaruhi pengungkapan CSR 

perusahan, dengan alasan dalam pemberian kompensasi kepada jajaran 

tim direksi tidak ada unsur pertimbangan mengenai CSR sehingga 

jajaran tim direksi kurang memperhatikan mengenai pengungkapan 

CSR tersebut. Dalam penilaian kompensasi yang diberikan kepada tim 

jajaran direksi dinilai dari kinerja perusahaan seperti keuntungan, 

penjualan, dan pertumbuhan ekonomi perusahaan sehingga tidak ada 

unsur CSR membuat tim jajaran direksi kurang memperhatikannya 

dikarenakan kurang adanya imbalan yang sepadan dengan adanya 

pengunkapan CSR yang baik.  

 Hal ini berkaitan dengan teori keagenan yaitu munculnya konflik 

kepentingan, dimana pemegang principal yang sekaligus pemilik 

menginginkan pengembalian yang lebih besar dan cepat atas investasi 

yang mereka tanamkan, sedangkan manajer menginginkan 



kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atas 

kinerja nya menjalankan perusahaan. Sehubungan dengan teori tersebut 

dapat dikatakan, kompensasi yang diberikan masih belum bisa 

menyelaraskankepentingan peusahaan dengan pengungkapan CSR 

perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian McGuire et al 

(2003). Bahawasannya kompensasi terhadap CEO tidak berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 

 

2. Umur Direktur Utama Terhadap Pengungkapan CSR 

 Dilihat dari tabel di atas, yang digunakan untuk melihat pengaruh 

variabel CEO Age terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,0007 dengan arah positif dan nilai sig 

sebesar 0,2806 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO Age 

tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Hal ini menolak hipotesis 

yang ke dua yaitu umur direktur utama berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. Ini disebabkan karena dalam melakukan 

pengungkapan CSR umur tidak menggambarkan kebijaksanaan dalam 

pengunggkapan CSR, namun umur dapat mempengaruhi kebijakan 

dalam pengambilan keputusan untuk hal aktivitas operasi, sedangkan 

dalam pengungkapan CSR umur tidak mempengaruhi. Direktur utama 

yang sudah tua ingin perusahaan dapat berinvestasi dengan bagus 

namun CSR bukan termasuk investasi yang diharapkan oleh direktur 

utama sehingga mereka lebih berfokus ke investasi jangka panjang 



lainnya selain CSR. Sedangkan direktur utama yang berusia muda 

mereka lebih berfikir untuk mendapatkan keuntungan dan track record 

yang bagus dalam mengelola perusahaan sehingga mereka kurang 

memikirkan mengenai CSR. Sehingga hal ini membuat umur direktur 

utama tidak mempengaruhi CSR. Hasil ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Fabrizi et al., (2014) yang memberikan hasil 

bahwasannya umur tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

 

3. Power Direktur Utama terhadap Pengungkapan CSR 

 Dari tabel di atas, dapat disimpulkan pengaruh variabel CEO power 

terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai koefisien 

regresi sebesar 0,0023 dengan arah negatif dan nilai sig sebesar 0,8121 

atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO Power tidak 

berpengaruh terhadap CSR Disclosure sehingga hipotesis yang kedua 

yaitu CEO power berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

ditolak. Hal ini menunjukan bahwasannya power atau pengalaman 

direktur utama tidak mempengaruhi CEO dalam melakukan 

pengungkapan CSR namun CEO yang berpengalaman memimpin suatu 

perusahaan berpengalaman dalam mengambil keputusan dalam hal 

aktivitas operasi perusahaan, sedangkan dalam pengungkapan CSR 

power CEO atau pengalaman direktur utama tidak mempengaruhi, 

artinya pengalaman atau power yang dimiliki direktur utama selama 

menjabat sebagai direktur utama minimal 4 tahun tidak mempengaruhi 



kebijakan yang diambil mengenai pengungkapan CSR namun 

sebaliknya jika mereka memimpin perusahaan sebagai direktur utama 

atau CEO minimal 4 tahun maka akan meningkatkan kualitas 

kebijakansanaan mereka dalam hal pengambilan keputusan dan dalam 

hal kebijakan untuk aktivitas operasi utama perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Fabrizi et al., (2014) yang menyatakan bawasannya 

power CEO tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. 

 

4. Incoming dan Departing CEO terhadap Pengungkapan CSR 

 Berdasa tabel di atas, dapat disimpulkan pengaruh variabel CEO 

incoming terhadap variabel CSR Disclosure dengan alpha 0,05. Nilai 

koefisien regresi sebesar 0,0042 dengan arah negatif dan nilai sig 

sebesar 0,7490 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel CEO 

incoming tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure, artinya hipotesis 

4a yaitu CEO incoming berpengaruh negatif terhadap pengungkapam 

CSR ditolak.  

 Untuk variabel CEO departing terhadap variabel CSR Disclosure 

dengan alpha 0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,0207 dengan arah 

negatif dan nilai sig sebesar 0,1041 atau lebih besar dari 0,05 yang 

artinya variabel CEO departing tidak berpengaruh terhadap CSR 

Disclosure, hal ini menolak hipotesis 4b yaitu CEO Departing 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 



 Hipotesis 4a dan 4b ditolak karena ketika CEO akan keluar atau baru 

masuk di dalam perusahaan mereka membuat kebijakan yang 

berhubungan dengan investasi jangka pendek seperti penjualan 

sedangkan CSR merupakan investasi jangka panjang yang bukan 

merupakan investasi yang langsung berdampak dengan perusahaan, 

sehingga direktur utama tidak memperhatikan CSR dan 

pengungkapannya mereka lebih berfokus pada aktivitas operasi 

perusahaan dan juga investasi jangka panjang yang berdampak langsung 

terhadap perusahaan seperti obligasi dan lainnya. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Fabrizi et al., (2014) yang menyatakan bahwa 

incoming dan departing CEO tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR. 

 

5. Pengaruh Leverage, ROA dan Size terhadap Pengungkapan CSR 

 Pada penelitian ini menggunakan variabel kontrol Leverage, ROA 

dan Size. Berdasarkan hasil tabel di atas variabel kontrol Leverage 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,0203 dengan arah positif dan 

nilai sig sebesar 0,1692 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel 

kontrol Leverage tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure artinya  

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya 

tidak mempengaruhi pengungkapan CSR oleh perusahaan. Penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian mahandika & Salim, (2013) dan 

Pradipta, Azizah, & Topowijoyo, (2016). 



 Variabel kontrol yang kedua yaitu ROA dari hasil pengujian di atas 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.0924 dengan arah positif dan 

nilai sig sebesar 0,5908 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya variabel 

kontrol ROA tidak berpengaruh terhadap CSR Disclosure. Artinya total 

jumlah aset perusahaan yang dimiliki yang digunakan untuk 

memperoleh laba tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

Peusahaan dengan nilai efektifitas aset yang baik tidak menjamin dalam 

pengungkapan CSR. Hasil ini sejalan dengan penelitian Dewi & Khafi, 

(2018) 

 Variabel kontrol yang ketiga yaitu Size, dari hasil pengujian di atas 

diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0.0472 dengan arah positif dan 

nilai sig sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya variabel 

kontrol size berpengaruh positif signifikan terhadap CSR Disclosure. 

Yang artinya total aset peusahaan yang dimilliki berpengaruh positif 

siginifikan terhadap pengungkapan CSR, semakin tinggi total aset yang 

dimiliki perusahaan maka semakin bagus pula pengungkapan CSR oleh 

perusahaan. Begitu juga sebaliknya semakin kecil total asetnya maka 

semakin rendah pula pengungkapan CSR perusahaan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian (Fatoni et al., 2016). 


