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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data keuangan 

perusahaan LQ-45 selama tahun 2011 hingga 2014 secara berturut-turut. 

Berdasarkan kriteria–kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, pengambilan sampel 

penelitian dapat digambarkan pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

perusahaan 

Perusahaan yang masuk dalam indeks LQ-45 di BEI 

periode 2011-2014. 

78 

Saham-saham LQ-45 yang tidak masuk secara berturut-

turut untuk periode 2011-2014 

(55) 

Perusahaan keuangan yang masuk dalam indeks LQ-45 (5) 

Total Perusahaan Sampel 18 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka perusahaan yang akan digunakan untuk sampel 

penelitian berjumlah 18 perusahaan. 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, maka didalam tabel 4.2 berikut akan 

ditampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N), 

rata-rata sampel (mean), serta standar deviasi untuk masing-masing variabel. Hasil analisis 

deskriptif data  dapat dilihat pada tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROE 72 4,6200 125,8100 27,597639 24,4838324 

DER 72 ,1500 1,9900 ,745139 ,4658265 

CSR 72 ,2917 ,7917 ,591725 ,1056907 

Total Assets 72 7,E12 2,E14 4,40E13 4,808E13 

Valid N (listwise) 72     

 
Sumber : Data sekunder diolah, 2016 

 

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa nilai rata–rata pengungkapan corporate social 

responsibility adalah sebesar 0,5917 poin. Sedangkan standar deviasi pengungkapan corporate 

social responsibility adalah sebesar 0,105 poin. Nilai rata-rata pengungkapan corporate social 

responsibility sebesar 0,5917, ini berarti bahwa rata-rata perusahaan sampel mengungkapkan CSR 

nya sebanyak 59,2% dari total keseluruhan poin, yaitu 28 poin dari total 47 kriteria pengungkapan 

CSR. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata – rata, menunjukkan bahwa variasi data 

variabel pengungkapan corporate social responsibility kecil. Nilai minimum adalah nilai terkecil 

0,29 dari 100 data dan nilai maksimum adalah 0,79 nilai terbesar dari 72 data, sedangkan variasi 

data kecil berarti selisih dari maksimum dan minimum secara statistik dianggap kecil. 

Nilai rata–rata profitabilitas yang diproksi dengan return on equity (ROE), adalah sebesar 

27,59%. Sedangkan standar deviasi profitabilitas adalah sebesar 24,48%. Nilai rata-rata 

profitabilitas sebesar 27,59% ini menggambarkan bahwa perusahaan sampel rata-rata mampu 

menghasilkan keuntungan sebesar 27,59% dari total modalnya. Nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dari nilai rata – rata, menunjukkan bahwa variasi data variabel profitabilitas kecil. Nilai 

minimum adalah nilai terkecil dari 72 data yaitu 4,62% dan nilai maksimum adalah nilai terbesar 

dari 72 data yaitu 125,81%, sedangkan variasi data kecil berarti selisih dari maksimum dan 

minimum secara statistik dianggap tidak besar. 
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Nilai rata-rata ukuran perusahaan adalah sebesar 44.044.819.510.000. Standar deviasi yang 

lebih besar dari rata-rata, menunjukkan variasi data variabel ukuran perusahaan besar. Nilai 

minimum adalah nilai terkecil dari 72 data adalah 6,791,859,000,000 dan nilai maksimum adalah 

nilai terbesar dari 72 data adalah 236,029,000,000,000, sedangkan variasi data besar berarti selisih 

dari maksimum dan minimum secara statistic dianggap besar. 

Nilai rata–rata leverage yang diproksi dengan debt to equity ratio (DER) adalah sebesar 

0,7451 kali. Sedangkan standar deviasi leverage adalah sebesar 0,465 kali. Nilai rata-rata leverage 

sebesar 0,7451 kali, artinya adalah perusahaan memiliki hutang sebesar 74,51% dari total 

modalnya, yang artinya perusahaan memiliki hutang lebih kecil dari modalnya saat ini. Nilai 

standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata – rata, menunjukkan bahwa variasi data variabel 

leverage yang kecil. Nilai minimum adalah nilai terkecil dari 72 data adalah 0,15 kali dan nilai 

maksimum adalah nilai terbesar dari 72 data adalah 1,99 kali, sedangkan variasi data kecil berarti 

selisih dari maksimum dan minimum secara statistic dianggap kecil. 

 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik. Untuk mendapatkan 

model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas serta data yang dihasilkan harus berdistribusi normal. 

4.3.1 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen), Jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel variabel ini tidak ortogonal.  Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011).  Untuk 

mengetahui ada tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai Tolerance 
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dan lawannya Variance Inflation Faktor (VIF)  yang terdapat pada masing-masing variabel seperti 

terlihat pada tabel 4.3 dibawah ini :  

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

   
ROE ,646 1,548 
Size ,661 1,513 
DER ,732 1,365 

a. Dependen Variabel : CSR 

 

Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinieritas jika mempunyai nilai tolerance 

diatas 0,1 dan nilai VIF  dibawah 10, Default SPSS bagi angka tolerance adalah di atas 0,10, 

artinya bahwa semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan model regresi harus 

mempunyai tolerance di atas 0,10. Apabila ternyata lebih rendah dari 0,10 maka dapat dikatakan 

terjadi multikolinieritas. Sedangkan pada variable inflation faktor (VIF), pada umumnya 

ditemukan kurang dari 10. Artinya apabila variabel tersebut lebih dari 10 maka mempunyai 

persoalan multikolinieritas (korelasi yang besar di antara variabel bebas) dengan variabel bebas 

yang lainnya (Ghozali, 2011:57).  

Berdasarkan tabel koefisien di atas menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan 

dan leverage terhadap Pengungkapan corporate social responsibility, nilai toleransi lebih besar 

dari nilai default yang ditentukan sebesar 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF juga menunjukkan di 

bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi persyaratan 

ambang toleransi dan nilai VIF, artinya bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility tidak terjadi multikolinieritas, sehingga 

dapat dilakukan pada pengujian selanjutnya. 
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4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda akan disebut heteroskedastisitas.  Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi  

heterokedastisitas (Ghozali, 2011).  Berikut hasil pengujian heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser dengan cara meregresikan variabel bebas dengan nilai absolute dari 

unstandardized residuals, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,028 ,280  ,099 ,921   

ROE -6,150E-5 ,000 ,026 ,173 ,863 ,646 1,548 

DER ,012 ,018 -,096 ,649 ,518 ,661 1,513 

Size ,004 ,009 ,061 ,432 ,667 ,732 1,365 

a. Dependent Variable: abs 

 

 

 

Berdasarkan hasil uji Glejser, terlihat bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. 

 

4.3.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan 

variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2001:83). Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji Statistik yang 

dapat digunakan dalam uji normalitas adalah Uji Kolmogorov Smirnov, secara multivarians 
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pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi diatas 0,05 (Ghozali, 2011). Hasil pengujian normalitas 

terlihat pada tabel 4.5 berikut. 

 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 72 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,10157095 

Most Extreme Differences Absolute ,072 

Positive ,072 

Negative -,055 

Kolmogorov-Smirnov Z ,607 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,855 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

  

 

Sampel hasil pada tabel 4.5 tersebut nampak nilai signifikansi yang lebih besar 0,05 

(0,855>0,05) hal ini menunjukan bahwa data residual terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut menunjukkan hasil dengan data yang berdistribusi normal, 

sehingga sampel tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, Dengan 

demikian variabel independen tersebut dapat digunakan untuk memprediksi Pengungkapan 

corporate social responsibility. 

4.3.4 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah ada tidaknya autokorelasi  dalam suatu 

model regresi. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.  Model  regresi  

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 
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yang  baik  adalah yang bebas dari autokorelasi ( Ghozali, 2011). Untuk mengetahui ada tidaknya 

autokorelasi digunakan uji  Durbin Watson. Berikut adalah hasil uji Durbin Watson.  

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,276a ,076 ,036 ,1037873 1,560 

a. Predictors: (Constant), Size, DER, ROE 

b. Dependent Variable: CSR 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2016 

 Berdasarkan hasil yang ditunjukkan  pada tabel 4.6 diatas, Nilai Durbin-Watson 

penelitian ini adalah 1,560. Karena D-W model berada di luar D-W tabel yaitu dU=1,7054 dan 4-

dU=2,2946 dengan n (jumlah sampel) = 72 dan k (jumlah variabel bebas) = 3. Maka terdapat 

adanya autokorelasi dalam model regresi. 

4.4 Analisis Regresi Berganda 

Dari hasil perhitungananalisis regresi bergandaantara profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibilitydapat diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 4.7 

Hasil PerhitunganAnalisis Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,031 ,493  ,064 ,949 

ROE -,001 ,001 -,175 -1,208 ,231 

DER -,007 ,033 -,031 -,219 ,827 

Size ,019 ,016 ,161 1,183 ,241 
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Persamaan Regresi Berganda : 

Y = -0,175ROE+0,161SIZE-0,031DER 

Dari persamaan regresi bergandatersebut di atas menunjukkan bahwa: 

a. b1 (nilai koefisien regresi profitabilitas) sebesar -0,175 mempunyai arti jika rasio 

profitabilitas meningkat, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka 

pengungkapan corporate social responsibility akan menurun. 

b. b2 (nilai koefisien regresi ukuran perusahaan) sebesar 0,161 mempunyai arti jika ukuran 

perusahaan meningkat, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka 

pengungkapan corporate social responsibility akan meningkat. 

c. b3 (nilai koefisien regresi leverage) sebesar -0,031 mempunyai arti jika leverage 

meningkat, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka pengungkapan 

corporate social responsibility akan menurun. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji hipotesis tentang koefisien regresi, yaitu untuk 

mengetahui apakah persamaan regresi yang diperoleh tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak. 
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Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,031 ,493  ,064 ,949 

ROE -,001 ,001 -,175 -1,208 ,231 

DER -,007 ,033 -,031 -,219 ,827 

Size ,019 ,016 ,161 1,183 ,241 

 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2016. 

4.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Hipotesis 1 yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ditolak (H1 ditolak) karena berdasarkan hasil perhitungan yang 

telah dilakukan, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,231 < 0,10 dengan nilai t=-1,208. Tidak 

berpengaruhnya profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab social karena pelaksanaan 

aktivitas sosial dan pengungkapan tanggung jawab sosial sangat tergantung dari kesadaran 

manajemen perusahaan, bukan dari kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan.  

Rata-rata ROE dari 72 subjek penelitian ini adalah sebesar 27,5%. Hal ini menunjukan 

bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan 

profit dari modal yang di investasikan. Akan tetapi tingginya profit pada perusahaan tidak di 

imbangi dengan tingginya tingkat pengungkapan CSR. Corporate Social Responsibility 

merupakan suatu aktivitas yang masih persifat sukarela sehingga pelaksanaan nya sangat 

tergantung dari kesadaran dari pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu profitabilitas 

perusahaan tidak dapat menentukan tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR. Terdapat 

pula perusahaan yang mampu menghasilkan profit yang tinggi namun kurang tanggap terhadap 

masalah sosial, hanya akan menganggap bahwa pengungkapan sosial akan meningkatkan biaya 

sehingga perusahaan kurang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, tidak berpengaruh 

nya profitabilitas  terhadap tanggung jawab sosial dapat di sebabkan karena minat investor 
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terhadap perusahaan yang memiliki profit tinggi menyebabkan perusahaan hanya berfokus pada 

kinerja keuangan untuk memenuhi kepuasan shareholder tanpa memperdulikan lingkungan. Hal 

tersebut menyebabkan rendahnya motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung 

jawah sosial. Perusahaan yang bertipe seperti ini hanya menganggap usaha untuk membangun 

lingkungan merupakan suatu pemborosan sehingga tidak melakukan usaha pengungkapan social. 

Di pihak lain, perusahaan yang memiliki profit rendah tidak memiliki cukup dana untuk melakukan 

pengungkapan social sehingga tidak melakukan pengungkapan sosial. Adanya dua perusahaan 

dengan profit tinggi dan rendah yang sama-sama tidak melakukan pengungkapan mengindikasikan 

bahwa pengungkapan social tidak dipengaruhi oleh profitabilitas. 

Hal ini didukung dengan argumentasi bahwa ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang 

tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak perlu melaporkan hal-hal yang dapat 

mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Sebaliknya, pada saat tingkat 

profitabilitas rendah, mereka berharap para pengguna laporan akan membaca“good news” kinerja 

sosial dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nur dan Priantinah (2012) dan Nadiah (2013)yang 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

 

4.5.2 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Hipotesis 2 yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility ditolak (H2 ditolak). Karena berdasarkan hasil 

perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,241 > 0,05 dengan nilai 

t=1.1783. Hal ini menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi yaitu 

perusahaan besar akan mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih tinggi agar perusahaan tetap 
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mendapatkan respon yang positif dari pihak lain, sehingga aktivitas usaha dapat berjalan dengan 

lancar. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

dapat di sebabkan karena perhatian manajemen yang masih kurang terhadap lingkungan social. 

Perusahaan-perusahaan besar tentunya tidak dapat terlepas dari tuntutan atas performa persahaan. 

Salah satu tolak ukur performa perusahaan adalah melalui kinerja keuangan. Beberapa perusahaan 

hanya berfokus untuk menngoptimalkan kinerja kuangan sehingga melupakan tujuan utama 

mereka yaitu memenuhi kebutuhan stakeholder bukan hanya shareholder. Tidak berpengaruhnya 

ukuran perusahaan juga karena adanya Undang-Undang No 40 2007 tentang Perseroan Terbatas 

yang mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Undang-undang 

tersebut menjadikan perusahaan besar ataupun kecil akan mengungkapkan tanggung jawab sosial 

dalam laporan keuangannya, selama bentuk badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nadiah (2013) dan Karina dan Yuvetta (2014) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

 

4.5.3 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Hipotesis 3 yang menyatakan leverage berpengaruh negative terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility dapat ditolak (H3 ditolak). Karena berdasarkan hasil perhitungan 

yang telah dilakukan, diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,827 > 0,05 dengan nilai t=--0,219. Hal 

ini menunjukkan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki utang yang tinggi akan mempunyai resiko yang lebih besar, 

sehingga akan menurunkan kepercayaan pihak lain atas kemampuan perusahaan dalam 

mengembalikan dana..Tidak berpengaruhnya leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial karena pelaksanaan aktivitas sosial dan pengungkapan tanggung jawab sosial sangat 
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tergantung dari kesadaran manajemen perusahaan. Selain itu juga karena adanya ketergantungan 

perusahaan di Indonesia terhadap sumber dana utang. Hal ini tercermin dari deskripsi sebelumnya 

yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata leverage 74.5%. Nilai di atas 50% menunjukkan bahwa 

sebagian besar perusahaan LQ-45 di Indonesia yang go public di BEI menggunakan sumber dana 

operasional berasal dari hutang. Jika di lihat dalam sudut pandang investasi, investor cederung 

tidak memperhatikan tanggung jawab social yang di lakukan oleh perusahaan. Investor melihat 

gambaran umum perusahaan melalui kinerja keuangan perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan 

berusahaan berfokus untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan menyebabkan rendahnya 

motivasi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab social sehingga dapat di simpulkan bahwa 

tidak berpengaruhnya leverage terhadap tanggung jawab sosial juga karena tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan pemegang saham yang diwujudkan dengan 

meningkatkan laba perusahaan. Untuk tujuan tersebut, perusahaan akan berupaya untuk 

meningkatkan efisiensi biaya operasional guna meningkatkan laba. Agar laba yang dilaporkan 

tinggi maka manajer harus mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan 

informasi sosial. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sari (2012), Nadiah (2013) dan Karina dan Yuvetta (2014) 

myang menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 
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