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MOTTO 

 Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan  

kesiapan. 

 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 

untuk menyelesaikanya. 

 Jadi diri sendiri, cari jati diri, dam dapatkan hidup yang mandiri optimis, 

karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar  sesekali liat 

kebelakang untuk melanjutkan perjalanan yang tiada berujung 

 Sesungguhnya sesudah kesulitas akan datang kemudahan. Maka kerjakanlah 

urusanmu dengan sungguh sungguh dan hanya kepada allah kamu berharap 

 (QS. ASY-SYARRH : 6-8) 

 Dalam kerendahan hati ada ketinggi budi. Dalam kemiskinan harta ada 

kekayaan jiwa. Dalam kesempitan hidup ada kekuasaan ilmu. 
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ABSTRAK 

 

Lailiya Hidayati, 1022100563, 2014, “PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, 
PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP LUAS 

PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB  SOSIAL PADA LAPORAN 

TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2011” Universitas Widya Dharma Klaten. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji (1) pengaruh tingkat likuiditas 

terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan 

perusahaan pada (2) pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial dalam laporan tahunan perusahaan (3) pengaruh profitabilitas terhadap luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan (4) pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode penelitian yaitu tahun 2011. Sampel dalam penelitian ini 

diambil dengan menggunakan metode proportional random sampling. Berdasarkan 

metode proportional random sampling diperoleh sampel sebanyak 60 perusahaan. 

 Hipotesis diuji menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa leverage, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak 

terbukti berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggungjawab sosial dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

 

Kata kunci: Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), leverage 

(DER), likuiditas (CR), profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat banyak 

perusahaan beralih menggunakan mesin-mesin teknologi yang canggih dalam 

kegiatan usahanya. Penggunaan mesin-mesin teknologi yang canggih 

membuat penurunan terhadap kualitas hidup masyarakat karena dengan 

adanya mesin-mesin tersebut maka tenaga manusia saat ini tidak banyak 

dibutuhkan, selain itu perkembangan teknologi juga akan menimbulkan 

kerusakan dan polusi pada lingkungan, seperti polusi udara, polusi tanah dan 

polusi terhadap air. Saat ini perusahaan dituntut untuk memperhatikan 

keadaan masyarakat dan juga keadaan lingkungan disekitarnya tidak hanya 

berfokus pada laba yang akan dihasilkan, karena suksesnya perusahaan tidak 

hanya tergantung pada faktor internal perusahaan tetapi juga tidak terlepas 

adanya dukungan dari lingkungan sekitar.  

Tanggung jawab sosial atau yang lebih dikenal dengan istilah corporate 

sosial responsibility (CSR) merupakan informasi yang sering diminta untuk 

diungkapkan. Menurut Guthrie dan Mathews (1985) dalam Sembiring (2006), 

tanggung jawab sosial perusahaan dapat digambarkan sebagai ketersediaan 

informasi keuangan atau non keuangan yang berkaitan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat 

dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. Selain 

itu penerapan corporate sosial responsibility (CSR) diharapkan dapat 
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meningkatkan etika bisnis yang menjadi pedoman dan tidak hanya berfokus 

pada tujuan pencapaian laba yang sebesar-besarnya saja. 

Penerapan corporate sosial responsibility yang baik diharapkan 

perusahaan dapat memberikan respon yang positif terhadap investor, karena 

dengan adanya penerapan corporate sosial responsibility investor akan 

memberikan nilai yang baik atas kinerja perusahaan yang diharapkan akan 

dapat menarik banyak investor. Hal tersebut berarti akan menguntungkan 

bagi perusahaan, karena minat investor yang tinggi terhadap perusahaan 

membuat nilai saham perusahaan akan semakin baik yang berarti perusahaan 

akan banyak mendapatkan tambahan modal untuk kegiatan operasionalnya. 

Selain untuk meningkatkan nilai perusahaan penerapan corporate sosial 

responsibility juga dapat meningkatkan citra atau nama baik perusahaan 

dimata masyarakat, sehingga masyarakat akan mendukung berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh perusahaan, meskipun dampaknya akan dirasakan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Kesadaran masyarakat terhadap peran perusahaan dalam lingkungan 

dan sosial masyarakat semakin meningkat. Saat ini masyarakat membutuhkan 

informasi mengenai sejauh mana perusahaan melaksanakan aktivitas 

sosialnya untuk memastikan bahwa hak-hak mereka telah terpenuhi. 

Saat ini penerapan corporate sosial responsibility tidak lagi bersifat 

sukarela melainkan sifatnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan, hal tersebut 

diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

diterbitkan dan mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau 

terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Undang-Undang tersebut (Pasal 66 ayat 2c) 
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mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Pelaporan tersebut 

merupakan pencerminan dari perlunya akuntabilitas perseroan atas 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga para 

stakeholders dapat menilai pelaksanaan kegiatan tersebut. Corporate sosial 

responsibility dalam undang-undang tersebut (Pasal 1 ayat 3) dikenal dengan 

istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diartikan sebagai 

komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang 

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun 

masyarakat pada umumnya. 

Penerapan corporate sosial responsibility tidak lagi dihadapkan pada 

tanggung jawab sosial yang hanya berpijak pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan (corporate value) yang digambarkan dalam kondisi 

keuangan perusahaan saja, namun tanggung jawab sosial perusahaan harus 

berpijak pada triple bottom lines, selain aspek keuangan juga ada sosial dan 

lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai 

perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan 

hanya akan terjamin jika perusahaan juga memperhatikan aspek sosial dan 

lingkungan. 

Darwin (2007) dalam Novita dan Djakman (2008) menyatakan bahwa 

pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan 

tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat 

akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor 

dan stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin 
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hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik 

dan stakeholders lainnya tentang bagaimana perusahaan telah 

mengintegrasikan corporate social responsibilty (CSR) lingkungan dan sosial 

dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Selain itu, perusahaan juga dapat 

memperoleh legitimasi dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial 

melalui pengungkapan corporate sosial responsibility dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

Darwin (2004) mengungkapkan bahwa corporate social responsibility 

terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu kinerja ekonomi, kinerja 

lingkungan, dan kinerja sosial. Pembagian corporate social responsibility 

menurut Darwin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini. 

Tabel 1.1 

Kategori Corporate Social Responsibility menurut Darwin 

Kategori Aspek 

Kinerja Ekonomi 

Pengaruh ekonomi 

secara langsung 

Pelanggan, pemasok, karyawan, penyedia 

modal, dan sektor publik 

Kinerja Lingkungan 

Hal-hal yang terkait 

dengan lingkungan 

Bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati, 

emisi, sungai, dan sampah, pemasok, produk 

dan jasa, pelaksanaan dan angkutan 

Kinerja Sosial 

Praktik kerja Keamanan dan keselamatan tenaga kerja, 

pendidikan dan training, kesempatan kerja 

Hak manusia Strategi dan manajemen, non diskriminasi, 

kebebasan berserikat dan berkumpul, tenaga 

kerja dibawah umur, kedisplinan, keamanan, dll 

Sosial Komunitas, korupsi, kompetisi, dan penetapan 

harga 

Tanggungjawab 

terhadap produk 

Kesehatan dan keamanan pelanggan, iklan yang 

peduli 

 

Penelitian ini merupakan pengembangan pada penelitian sebelumnya 

yang telah dilakukan oleh Jayanti (2011). Penelitian ini dilakukan dengan 
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perbedaan yaitu pada penelitian Jayanti (2011) menggunakan tiga variabel 

(size, profitabilitas dan leverage) sedangkan dalam penelitian ini 

menambahkan satu variabel yaitu variabel likuiditas.  

Atas dasar penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh mana 

perusahaan menunjukkan tanggung jawabnya terhadap kepentingan sosial 

dengan memberikan informasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial di dalam 

laporan tahunan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan parameter Darwin dalam menentukan informasi sosial. Peneliti 

memilih semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek karena jenis-jenis 

perusahaan tersebut banyak di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh mana 

perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial. Maka, untuk 

penelitian ini ditetapkan judul “PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, 

PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PADA 

LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR di 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011”  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah utama 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah tingkat likuiditas berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan? 



6 
 

2. Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan? 

5. Apakah tingkat likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1. Untuk menguji pengaruh tingkat likuiditas terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap luas pengungkapan tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011. 

3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011. 
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4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011. 

5. Untuk menguji pengaruh tingkat likuditas, leverage, profitabilitas dan 

ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap luas pengungkapan 

tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pengaruh 

tingkat likuiditas, leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan 

perusahaan bagi beberapa pihak sebagai berikut ini. 

1. Bagi penulis, sebagai gambaran mengenai pengaruh tingkat likuiditas, 

leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan. 

2. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan gambaran dalam 

mempertimbangkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam investasi 

tidak hanya terpaku pada aspek-aspek keuangan saja tetapi juga 

memperhatikan aspek tanggung jawab sosial perusahaan.  

3. Bagi perusahaan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

mendorong peningkatan praktek pengungkapan tanggung jawab sosial 

dalam laporan tahunan perusahaan. 
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4. Bagi penelitian selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat menambah referensi sehingga dapat dimanfaatkan dalam penelitian 

selanjutnya. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, 

likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2011. Berdasarkan hasil dan 

pembahasan pada bab sebelumnya maka peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut ini. 

1. Leverage tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggungjawab sosial pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.530>0.05 

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggungjawab sosial pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.287>0.05 

3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggungjawab sosial pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.312>0.05 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan 

tanggungjawab sosial pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia dengan nilai signifikansi sebesar 0.808>0.05 

5. Leverage likuiditas profitabiltas dan ukuran perusahaan secara simultan 

tidak berpengaruh terhadap CSR pada laporan tahunan perusahaan 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan nilai signifikansinya 

sebesar 0.244 > 0.05. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada keterbatasan yang dapat menghambat 

hasil penelitian. Adapun keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut ini. 

1. Sampel yang digunakan masih sedikit dan periode pengamatan yang 

relative pendek yaitu tahun 2011 sehingga kurang mencerminkan 

keadaan sesungguhnya.  

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 variabel yaitu 

empat variabel independen dan satu variabel dependen, sehingga 

diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat memperbanyak 

variabel. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas maka dapat 

diberikan saran sebagai berikut ini. 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih 

banyak, sehingga sampel yang digunakan dapat mewakili populasi dan 

dapat mencerminkan keadaan sesungguhnya. 

2. Periode pengamatan pada penelitian selanjutnya hendaknya lebih 

diperpanjang yaitu lebih dari satu tahun, sehingga hasil penelitian 
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mencerminkan keadaan yang sesungguhnya dan hasil penelitian akan 

lebih banyak. 

3. Penelitian mendatang dapat menambah variabel lainnya karena sangat 

dimungkinkan ada variabel lainnya yang lebih berpengaruh terhadap 

pengungkapan informasi sosial.  
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