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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan data seluruh keuangan perusahaan LQ45 

yang berkategori high profile sebagai objek penelitian. Di bawah ini merupakan 

tabel hasil pengambilan sampel penelitian dengan kriteria – kriteria yang sudah 

ditentukan oleh peneliti:  

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

 

N

o 

Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 di BEI 45 

2 Perusahaan yang tidak berkategori high profile yang 

tergabung dalam indeks LQ45 di BEI 

22 

3 

 

Perusahaan yang tidak menerbitkan secara berturut – turut 

annual report selama periode 2015 - 2019 

2 

4 Perusahaan yang tidak menerbitkan secara berturut – turut 

laporan keberlanjutan selama periode 2015 - 2019 

10 

 Jumlah sample 11 
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Berdasarkan kriteria di atas, sampel perus ahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 11 perusahaan. 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif 4.2 di bawah, terdapat variabel 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan pengungkapan CSR.  

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

 

Sumber : Data sekunder diolah, 2021 

Hasil uji statistik deskriptif yang dilakukan sepanjang periode 2015 hingga 

2019 penelitian, jumlah pengungkapan CSR dengan menggunakan standar GRI 

dengan nilai tertinggi mencapai 0,95 dilakukan oleh PT. Bukit Asam Tbk. Nilai 

terendah sebesar 0,08 oleh Indo Tambangraya Mega Tbk. Rata – rata pengungkapan 

CSR yang diperoleh sebesar 0,36 menunjukkan kemampuan perusahaan belum 

optimal dalam mengungkapkan CSR-nya.  

Descriptive Statistics 

 N Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Profitabilitas 54 -6.00 20.78 5.0591 6.37694 

Leverage 54 15.34 228.02 85.0169 52.05977 

Ukuran 

Perusahaan 
54 30.41 33.49 31.5026 .83089 

Pengungkapan 

CSR 
54 .08 .95 .3633 .20043 

Valid N (listwise) 54     
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 Nilai rata – rata profitabilitas pada tabel 4.2 sebesar 5,05 dengan nilai 

tertinggi 20,78 dan terendah sebesar -6 yang artinya perusahaan yang mampu 

menghasilkan laba dari modal yang dimiliki masih sedikit. Perusahaan yang 

menghasilkan laba tertinggi adalah Media Nusantara Citra Tbk pada tahun 2015. 

Laba yang tinggi artinya perusahaan mampu bersaing di pasar serta meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional sehingga penjualan dan laba yang 

diperoleh dapat meningkat. Sedangkan tingkat laba terendah dihasilkan oleh Aneka 

Tambang Tbk hingga mencapai -6 tahun 2015, namun mengalami peningkatan pada 

tahun – tahun berikutnya. 

 Berdasarkan tabel 4.2 nilai rata – rata leverage sebesar 85,01 dengan nilai 

tertinggi 228,02 dan nilai terendah sebesar 15,34 yang artinya sebagian besar 

perusahaan memiki tingkat leverage yang tinggi mencapai 85,01. Perusahaan 

dengan tingkat leverage yang tinggi dapat meningkatkan risiko keuangan apabila 

sumber hutang tidak dapat dikelola dengan baik. Tingkat leverage tertinggi adalah 

XL Axiata Tbk pada tahun 2019. Sedangkan tingkat leverage terendah yaitu 15,34 

oleh Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang artinya perusahaan menggunakan 

sebagian besar modalnya sendiri untuk membiayai operasional perusahaan.  

 Nilai rata – rata ukuran perusahaan berdasarkan uji statistik deskriptif 

adalah 31,5 dengan nilai tertinggi 33,49 dan terendah sebesar 30,41. Nilai ukuran 

perusahaan tertinggi adalah Astra International Tbk dengan total aset Rp. 

351,958,000,000,000 pada tahun 2019. Dan terendah adalah Indo Tambangraya 

Mega Tbk. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dari 

pengujian yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat 

dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Kolmogorov Smirnov 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan Uji 

Kolomogorov Smirnov  menunjukkan bahwa tingkat siginifikan 0,426 lebih besar 

dari 0,05. Artinya data yang peneliti gunakan dalam penelitian berdistribusi normal. 

4.3.2 Uji Multikolinearitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardi

zed 

Residual 

N 52 

Normal 

Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
.17266993 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 

Positive .122 

Negative -.107 

Kolmogorov-Smirnov Z .877 

Asymp. Sig. (2-tailed) .426 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

atau tidak antar variabel bebas dan model regresi yang tidak timbul gejala 

multikolinearitas. Hasil pengujian sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

 Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas 

antar variabel independen dengan menggunakan metode tolerance dan VIF. Model 

regresi dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih 

besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10,0. Berdasarkan tabel 4.4 pengujian 

terhadap variabel independen yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai VIF lebih kecil dari 10,0. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, leverage dan ukuran 

perusahaan tidak terjadi gejala multikolinearitas dan tahap pengujian selanjutnya 

dapat dilakukan. 

Model Collinearity 

Statistics 

Toleranc

e 

VIF 

1 

(Constant)   

Profitabilitas .723 1.383 

Leverage .704 1.421 

Ukuran 

Perusahaan 
.773 1.294 
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4.3.3 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah terdapat gejala autokorelasi. Peneliti menggunakan uji 

autokorelasi yaitu uji Durbin Watson sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

 Berdasarkan hasil uji pada tabel di atas, diketahui nilai Durbin Watson (d) 

sebesar 1,676. Jumlah sampel yang digunakan 51 (n) dan jumlah variabel 

independen yang digunakan 3 (k). Maka diperoleh nilai tabel Durbin Watson 

dengan α = 5% untuk batas atas (du) sebesar 1,6754 dan batas bawah (dl) sebesar 

1,4273. Model regresi dikatakan bebas dari gejala autokorelasi apabila memenuhi 

syarat du < d < (4 – du). Dapat disimpulkan bahwa pengujian variabel independen 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan tidak terjadi autokorelasi sehingga 

pengujian selanjutnya dapat dilakukan.   

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Model Summaryb 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .345a .119 .063 .15493 1.676 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage, 

Profitabilitas 

b. Dependent Variable: Pengungkapan CSR 



42 

 

 Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan varian dari nilai residual antara pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Dinyatakan homoskedastisitas jika hasil pengamatan tetap. Model regresi 

yang baik adalah yang Homoskesdastisitas atau tidak terjadi Heteroskesdastisitas 

(Ghozali, 2018). Tabel 4.6 merupakan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser yaitu meregresikan variabel independen terhadap nilai 

absolute residual. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

 

 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, nilai signifikansi pada variabel 

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan lebih besar daripada 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 2.030 .592  3.429 .001 

Profitabilitas -.006 .005 -.161 -1.310 .197 

Leverage .000 .000 .177 .365 .717 

Ukuran 

Perusahaan 
.001 .001 .338 .696 .490 

a. Dependent Variable: Abs_res 
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 Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pegnaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh parsial variabel 

independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi berfungsi untuk 

mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel dependen secara 

simultan terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R2) dapat menunjukkan 

kemampaun model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yaitu antara 0 dan 1. Berdasarkan tabel 4.7, besarnya adjusted R2 

adalah 0,230 yang artinya kemampuan menjelaskan untuk variabel profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan sebesar 23%. Sedangkan sisahnya (100% - 23% = 

77%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model. 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .524a .275 .230 .17798 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Leverage 
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Tabel 4.8 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021 

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, maka persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut: 

Y = 𝑎 + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y = 1,660 + 0,006 Profitabilitas + 0,003 Leverage –0,049 

Ukuran Perusahaan 

Hasil uji t untuk variabel profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility adalah sebagai berikut: 

a. Hasil uji t pada variabel profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,203 lebih besar dari 0,05 (α=5%). Dengan nilai t hitung 1,289 

lebih kecil dari t tabel 2,01063. Berdasarkan nilai tersebut hipotesis satu 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) 1.660 1.053  1.576 .122 

Profitabilitas .006 .005 .186 1.289 .203 

Leverage .003 .001 .628 4.251 .000 

Ukuran 

Perusahaan 
-.049 .034 -.203 -1.454 .152 

a. Dependent Variable: Pengungkapan CSR 
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yang menyatakan bahwa profitabiltias berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility ditolak atau tidak berpengaruh signifikan. 

b. Hasil uji t pada variabel leverage menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 (α=5%). Dengan nilai t hitung 4,251 lebih besar 

dari t tabel 2,01063. Berdasarkan nilai tersebut hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility diterima atau berpengaruh signifikan. 

c. Hasil uji t pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikansi 

sebesar 0,152 lebih besar dari 0,05 (α=5%). Dengan nilai t hitung -1,454 

lebih kecil dari t tabel 2,01063. Berdasarkan nilai tersebut hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility ditolak atau tidak 

berpengaruh signifikan. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 Hasil analisis regresi pada variabel profitabilitas yang diukur dengan Return 

On Asset (ROA) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility dengan nilai t hitung 1,289 pada 

tingkat signifikansi 0,203. Artinya profitabilitas suatu perusahaan dalam sampel 

penelitian ini tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan corporate social 

responsibility-nya. Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi 
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yang dikemukakan oleh Guthrie dan Parker (1977) dalam (Nadiah, 2013) yang 

menyatakan bahwa tingginya profitabilitas maka pengungkapan CSR juga tinggi 

guna memberikan informasi kinerja perusahaan sehingga perusahaan menerima 

legitimasi dari masyarakat. Teori legitimasi tidak berlaku pada penelitian variabel 

profitabilitas ini dikarenakan tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi tidak perlu 

memberikan informasi yang lebih bagi investor. Pengaruh profitabilitas terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility bukan dilihat dari kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba saja, namun diperlukan kesadaran manajemen 

perusahaan atas pentingnya tanggung jawab sosial.  

 Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu (Nur dan Priantinah, 

2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan ROA tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR hal ini dikarenakan ketika perusahaan 

memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) menganggap tidak 

perlu melaporkan hal-hal yang mengganggu informasi tentang sukses keuangan 

perusahaan. Penelitian ini juga mendukung Rachman & Anita Nopiyanti (2015) 

yang memiliki argumen sama dengan peneliti Nur dan Priantinah (2012). Hasil 

penelitian ini juga mendukung Saputra (2016) menyatakan bahwa profitabilitas 

bukanlah satu satunya variabel yang mempengaruhi jumlah pengungkapan 

corporate social responsibility, karena profitabilitas bukanlah satu satunya jaminan 

yang menunjukkan secara fundamental perusahaan memiliki performance yang 

baik didalam pandangan stakeholders khususnya investor.  

 Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang 

menyatakan bahwa adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR 
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oleh Sari (2012) serta Karina dan Yuyetta (2013). Sari (2012) menyatakan bahwa 

perusahaan dengan laba yang tinggi akan menjadi sorotan, untuk mengurangi 

tekanan tersebut perusahaan akan mengeluarkan biaya yang berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial. Sedangkan Karina dan Yuyetta (2013) menyatakan bahwa 

semakin besar profitabilitas perusahaan maka hal tersebut akan memicu perusahaan 

untuk melaporkan CSR dalam laporan tahunan perusahaan. 

 4.5.2 Pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

 Hasil analisis regresi pada variabel leverage yang diukur dengan Debt to 

Equity (DER) menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility dengan nilai t hitung 4,251 pada tingkat signifikansi 

0,000. Artinya leverage suatu perusahaan dalam sampel penelitian ini 

mempengaruhi tingkat pengungkapan corporate social responsibility-nya. Hasil 

penelitian ini mendukung teori legitimasi oleh Guthrie dan Parker (1977) dalam 

(Nadiah, 2013) yang menyatakan bahwa informasi yang menyajikan tingkat 

leverage suatu perusahaan dapat mengurangi keraguan para pemegang obligasi 

akan dipenuhinya hak mereka selaku kreditur. Perusahaan dengan tingkat leverage 

yang tinggi maka akan melakukan pengungkapan CSR lebih tinggi guna 

menunjukkan kepada kreditur bahwa perusahaan dapat dipercaya atau kredibel. 

Hasil penelitian ini mendukung peneliti terdahulu (Saputra, 2016) yang menyatakan 

bahwa semakin besar komposisi aliran dana yang bersumber dari hutang akan 

mendrong peningkatan jumlah pengungkaapn corporate social responsibility pada 

perusahaan high profile di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini juga 
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mendukung Rachman dan Nopiyanti (2015) serta Nur dan Priantinah (2012) yang 

menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan mengurangi pengungkapan 

corporate social responsibility apabila leverage tinggi agar tidak menjadi sorotan 

debtholders.  

 Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu yang 

menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh leverage terhadap pengungkapan CSR 

oleh Sari (2012) serta Karina dan Yuyetta (2013). Sari (2012) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki tingkat utang yang tinggi akan mendapat sorotan, namun 

tidak akan menyebabkan perusahaan menghentikan tanggung jawab sosialnya. 

Sedangkan Karina dan Yuyetta (2013) menyatakan bahwa tingkat leverage 

perusahaan hanya menggambarkan risiko keuangan perusahaan tetapi tidak 

mempengaruhi pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. 

4.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 

 Hasil analisis regresi pada variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan 

Logaritma Natural (Ln) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility dengan nilai t hitung -1,454 pada 

tingkat signifikansi 0,0,152. Artinya ukuran perusahaan pada sampel penelitian ini 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility-nya. 

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung teori legitimasi menurut Cowen et. 

al., (1987) pada (Nur dan Priantinah, 2012) menyatakan bahwa secara teoritis 

perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar 
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dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat 

mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial 

yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

akan semakin luas. Berbeda hal tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan yang besar tidak perlu memberikan informasi lebih kepada 

investor karena melalui tingkat keuntungan perusahaan yang tinggi sudah cukup 

memberikan informasi kepada investor. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh juga 

dikarenakan adanya Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 74 Ayat (1) 

tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa perseroan yang aktivitas 

operasionalnya bergerak dalam pemanfaatan sumber daya alam, wajib 

melaksanakan corporate social responsibility. Dengan adanya Undang – Undang 

tersebut, mewajibkan perusahaan baik berskala besar maupun kecil untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosialnya selama bentuk badan hukumnya adalah 

Perseroan Terbatas.  

Hasil penelitian ini mendukung Karina dan Yuyetta (2013) yang 

menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan kerelaan investor dalam 

mengungkapkan laporan suka rela semakin rendah. Namun penelitian ini tidak 

mendukung Nur dan Priantinah (2012), Sari (2012), Rachman dan Nopiyanti (2015) 

serta Saputra (2016) yang menyatakan bahwa terpadat pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap pengungkapan CSR. Nur dan Priantingan (2012) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan yang diukur dengan Total Asset berpengaruh signifikan terhadap 

pengungkapan CSR hal ini dikarenakan semakin besar suatu perusahaan maka 

biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Perusahaan akan mengungkapkan 
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CSR lebih luas guna mengurangi biaya keagenan. Sari (2012) juga memiliki 

argumen yang sama dengan Nur dan Priantinah (2012). Rachman dan Nopiyanti 

(2015) menyatakan bahwa besarnya aset perusahaan mempengaruhi pengungkapan 

CSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


