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MOTTO 

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 

(QS. Al Baqarah: 286) 

 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan. 

(QS. Al Insyirah: 5-6) 

 

Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 

orang-orang sabar. 

(Q.S. Al Baqarah:153) 

 

Siapa yang bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu maka akan mendapatkan apa 

yang diinginkannya. 

(Man Jadda Wajada). 

 

Setiap orang punya jatah gagal, habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih muda. 

(Dahlan Iskan) 

 

Suatu hari aku ingin menjadi sesuatu yang berharga bagi orang lain.  

(Pain)  

 

Untuk mencapai tujuan akhirmu, kamu harus bersabar 

(Tobi) 

 

Aku tak sendiri, ada teman-teman.  

(Chouji) 
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ABSTRAK 

Muhammad Khoirul Nafarsani NIM 1322100771. Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Widya Dharma Klaten. “Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) dan 

Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Kategori LQ45 yang Listing di BEI Tahun 

2017”. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan 

struktur kepemilikan saham terhadap pengungkapan CSR. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2017. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dan 

diperoleh 30 perusahaan sebagai sampel. Metode analisis data yang digunakan 

yakni analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan (size) berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) sedangkan struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR). 

 

Kata kunci:   ukuran perusahaan (size), struktur kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing, corporate 

social responsibility (CSR). 
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ABSTRACT 

Muhammad Khoirul Nafarsani NIM 1322100771. Faculty of Economics Widya 

Dharma Klaten. "Effect of company size (Size) and structure of shares ownership of 

Corporate Social Responsibility (CSR) in category LQ45 company Listing on IDX 

year 2017". 

 The research aims to test the influence of company size and the structure of 

stock ownership of CSR disclosures. The population in this study was the entire 

LQ45 company listed at IDX in 2017. The sampling technique was done by using 

purposive sampling method and obtained 30 companies as samples. Data analysis 

method used is multiple regression analysis. The results of this study stated that the 

size of the company (size) affects the disclosure of corporate social responsibility 

(CSR) while the structure of managerial ownership, institutional ownership, and 

foreign ownership does not affect the disclosure of corporate social responsibility 

(CSR). 

 

 Keywords: company size (size), structure of managerial ownership, 

institutional ownership, and foreign ownership, corporate social 

responsibility (CSR). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan 

eksternalnya. Ada hubungan resiprokal (timbal balik) antara perusahaan dengan 

masyarakat. Perusahaan dan masyarakat adalah pasangan hidup yang saling 

memberi dan membutuhkan. Kontribusi dan harmonisasi keduanya akan 

menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Dua aspek penting harus 

diperhatikan agar tercipta kondisi sinergis antara keduanya sehingga keberadaan 

perusahaan membawa perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Aspek ekonomi, perusahaan harus berorientasi mendapatkan 

keuntungan dan dari aspek sosial, perusahaan harus memberikan kontribusi secara 

langsung kepada masyarakat. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung 

jawab dalam perolehan keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan 

tanggung jawab sosial dan lingkungannya. 

Setelah berlakunya UU Nomor 40 tahun 2007 yang mengatur tentang 

Perseroan Terbatas, Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia tidak lagi 

bersifat sukarela. Pada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: 

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang danatau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (TJSL). (2) TJSL merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak 

1 
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melaksanakan kewajiban dikenai sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Munculnya aturan dari pemerintah tersebut, maka CSR seolah telah 

menjadi fenomena yang jamak di perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

Pada prinsipnya CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan dari 

perusahaan untuk bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan atau 

ekologis kepada masyarakat, lingkungan serta para pemangku kepentingan 

(stakeholder). CSR adalah pernyataan umum yang menunjukan kewajiban 

perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam kegiatan usaha 

untuk menyediakan dan memberikan kontribusi kepada para pamangku 

kepentingan internal dan eksternal. Tujuan dilakukannya pengungkapan ini adalah 

sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada stakeholder atas segala 

aktivitas CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Daniri (2008) 

mengungkapkan CSR adalah sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak 

berpijak pada kondisi keuangan saja (single bottom line), namun perusahaan juga  

diharapkan untuk berpedoman pada triple bottom lines yaitu memperhatikan 

masalah sosial dan lingkungan sosial. Hal ini juga memicu timbulnya kesadaran 

masyarakat terhadap pentingnnya CSR. Kesadaran tersebut memberikan 

pemahaman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan 

diri sendiri sehingga teralienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan 

masyarakat tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib 

melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. 

CSR adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas 

tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam 

masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Ardian, 2013). Selain itu, 
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tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu elemen pengungkapan 

dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Salah 

satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan 

lingkungan melalui laporan tahunan (annual report) perusahaan. Mengungkapkan 

CSR perusahaan nantinya dapat memperoleh legitimasi sosial sehingga perusahaan 

dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui 

respon positif masyarakat dan para pelaku pasar saham (Rakhmawati, 2011). 

Segala bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak serta 

merta menjadi beban bagi perusahaan.Apabila ditelaah lebih dalam, CSR 

mempunyai tujuan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Darwin 

(2004) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR bertujuan untuk menjalin 

hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan 

stakeholder lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan CSR, 

meluruskan visi, misi dan prinsip perusahaan terkait denganpraktik dan aktivitas 

bisnis internal perusahaan, mendorong perbaikan terus berkesinambungan sebagai 

wujud manajemen risiko dan untuk melindungi reputasi, serta untuk meraih 

keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam 

hal modal, tenaga kerja, supplier dan pangsa pasar. 

Sari (2008) dalam Ariya (2014) mengungkapkan bahwa CSR merupakan 

informasi tambahan dalam laporan keuangan atas dasar kebijakan manajemen 

perusahaan. Namun, standar akuntansi Indonesia belum mewajibkan perusahaan 

untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan, akibatnya yang terjadi di dalam praktik 

perusahaan hanya sukarela mengungkapkannya. 
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Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari jumlah karyawan, 

total aktiva, total penjualan, atau peringkat indeks. Ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi luas pengungkapan informasi dalam laporan keuangan mereka. 

Pelaksanaan CSR tidak dapat terlepas dari penerapan good corporate 

governace (GCG), tujuan pelaksanaan GCG untuk mendorong timbulnya 

kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor 

GCG yang berpengaruh terhadap CSR adalah stuktur kepemilikan. Beberapa 

penelitian memberikan hasil yang signifikan terkait pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap pengungkapan CSR. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi, dimana 

perusahaan dengan kepemilikan institusional dan kepemilikan asing yang besar 

akan memiliki tanggung jawab yang besar juga untuk dapat mengungkapkan 

aktivitasnya (Rosmasita, 2007 dalam Aghasi, 2017). 

Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan timbul karena adanya 

perbedaan proporsi saham yang dimiliki oleh investor. Perusahaan dapat dimiliki 

oleh seorang individu, karyawan, dalam perusahaan (manajerial), masyarakat luas, 

pemerintah, maupun pihak asing. Perbedaan terkait proporsi saham tersebut akan 

berpengaruh terhadap kelengkapan pengungkapan pada laporan tahunan 

perusahaan. Apabila banyak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, 

maka pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan juga semakin detail (Tamba 

& Chairi, 2011 dalam Aghasi, 2017). 

LQ45 merupakan suatu forum yang didalamnya berisi perusahaan-

perusahaan yang saham-sahamnya memiliki tingkat likuiditas dan kapitalisasi 



5 
 

pasar yang tinggi. Perusahaan yang masuk kategori LQ45 harus memenuhi 

beberapa kriteria yaitu saham perusahaan harus masuk dalam rangking 60 besar 

total transaksi saham di pasar reguler selama 12 bulan terakhir, saham merupakan 

jajaran teratas dalam peringkat berdasarkan kapitalisasi pasar selama 12 bulan 

terakhir, saham tercatat di Bursa Efek Indonesia selama minimal 3 bulan.  

Pentingnya pengungkapan CSR telah melahirkan beberapa penelitian 

terdahulu terkait pengungkapan CSR, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

Ariyani (2014) yang mengungkapkan hasil penelitian bahwa dewan komisaris, tipe 

industri dan kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

CSR. Rakhmawati (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan, tipe industri, ukuran perusahaan, perusahaan BUMN dan Non 

BUMN terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya pengaruh antara struktur kepemilikan, tipe industri, ukuran 

perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Nur (2012) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengungkapan CSR di Indonesia. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR 

sedangkan ukuran perusahaan, dewan komisaris dan leverage berpengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. Puspitasari (2009) melakukan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR. Hasil penelitian 

menunjukan faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, tipe 

industri dan ukuran industri berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial. 
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Sembiring (2005) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan 

yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan, profile, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. 

Aghasi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan saham terhadap pengungkapan CSR dengan hasil penelitian 

menunjukan bahwa kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahan manufaktur. Sedangkan 

kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham asing berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan manufaktur. 

Penelitian tentang pengungkapan laporan keuangan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena akan 

memberikan gambaran tantang sifat perbedaan keluasan pengungkapan tentang 

tipe-tipe dan jumlah informasi yang disediakan perusahaaan dengan karakteristik 

tertentu (Marwanta, 2011 dalam Ariyani, 2014). 

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan 

pengembangan penelitian dengan menggabungkan masing-masingpenelitian yang 

dilakukan peneliti terdahulu dengan variabel yang sudah diteliti sebelumnya. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul penelitian :PENGARUH 

UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN 

SAHAM TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY(CSR) PADA PERUSAHAAN KATEGORI LQ45 YANG 

LISTING DI BEI TAHUN 2017. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut ini. 

1. Apakah ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan? 

2. Apakah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan saham manajerial berpengaruh terhadap tanggung jawab 

sosial perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan saham institusional terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

3. Untuk menguji pengaruh struktur kepemilikan saham manajerial terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

4. Untuk menguji pengaruhstruktur kepemilikan saham asing terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

menambah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi terutama mengenai 

pengungkapan CSR pada perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Perusahaan kategori LQ45 yang listing di BEI 

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran tentang 

pentingnya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan sebagai dasar 

pembuatan kebijakan perusahaan atau pengambilan keputusan. 

b) Bagi Investor dan Kreditur 

Menurut hasil penelitian diharapkan mendapatkan informasi yang 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana di 

perusahaan yang tepat dan memiliki kualitas tanggung jawab sosial yang 

baik. 

c) Bagi Penulis 

Digunakan untuk mengetahui beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan. 

d) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kemampuan dalam 

menganalisis laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 
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para civitas akademika (mahasiswa, alumni, karyawan kampus, dosen, 

dekan) khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pengungkapan CSR. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, 

kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Asing 

Terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility. Dan perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 30 perusahaan kategori 

LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Setelah menganalisis 

dan melakukan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagaI berikut ini. 

1. Adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. 

2. Tidak adanya pengaruh kepemilikan instirusional terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 

3. Tidak adanya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility 

4. Tidak adanya pengaruh kepemilikan asing terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penlitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan 

dan pengembangan dalam penlitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan-

keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut ini. 
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1. Penelitian ini hanya mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan corporate social responsibility dalam laporan keuangan 

tahunan. 

2. Periode pengamatan yang relatif pendek yaitu 1 periode (tahun 2017). 

C. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan keterbatasan penelitian diatas maka dapat 

memberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Bagi perusahaan disarankan untuk memperhatikan pengungkapan CSR karena 

semakin tingginya bentuk pertanggungjawaban tersebut maka akan semakin 

meningkatnya citra perusahaan menjadi lebih baik sehingga akan lebih mudah 

menarik minat para investor.   

2. Bagi investor diharapkan untuk lebih memperhatikan pengungkapan CSR 

perusahaan sebagai tempat untuk investasi agar dapat mengambil keputusan 

investasi yang menguntungkan kedua belah pihak. 

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

lebih akurat dan lebih baik lagi dengan memperpanjang periode penelitian, dan 

diharapkan menambahkan variabel independen. 
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