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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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5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab social karena 

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 sedangkan 

perusahaan yang memiliki profit rendah tidak memiliki cukup dana untuk melakukan 

pengungkapan social. Selain itu tidak berpengaruhnya profit terhadap pengungkapan CSR 

di karenakan investor tidak tertarik terhadap pengungkapan CSR sehingga motivasi 

perusahaan untung melakukan pengungkapan CSR menjadi rendah. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan 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. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Tidak 

berpengaruhnya leverage terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial karena 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 
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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. 

 

5.2 Keterbatasa Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka penelitian ini memilii keterbatasan sebagai 

berikut : 

1. Pada penelitian ini masih terdapat problem autokorelasi sehingga masih ada data yang 

memiliki tingkat error yang tinggi.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang tergabung di indeks LQ-45 saja, 

sehingga jumlah perusahaan dan data yang digunakan hanya terbatas. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan saran untuk perusahaan dan investor 

sebagai berikut : 

3. Perusahaan hendaknya memperhatikan variabel lain yang tidak diteliti dalam melakukan 

pengungkapan corporate social responsibility, misalnya struktur kepemilikan. Hal ini 

karena berdasarkan hasil penelitian, tidak ada variabel yang mempengaruhi pengungkapan 

corporate social responsibility. 

4. Investor sebaiknya mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan, pengungkapan 

corporate social responsibility ydan membandingkannya dengan image perusahaan agar 

dapat memperoleh gambaran yang akurat tentang bagaimana keuangan perusahaan 

mendukung pengungkapan corporate social responsibility dan mempengaruhi image 

perusahaan. 


