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ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas
terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Rasio profitabilitas
diproksikan melalui ROA dan ROE. Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh
profitabilitas sebagai variabel independen terhadap pengungkapan CSR sebagai variabel
dependen. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar dalam LQ45di Bursa
Efek Indonesia periode 2010 – 2014. Sampel dipilih dengan menggunakan metode
purposive sampling dan diperoleh 60 data yang telah memenuhi kriteria sampel. Data
penelitian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil dari
penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara
profitabilitas melalui ROA terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan ROE memiliki
pengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Kata kunci : Profitabilitas, ROA, ROE, Pengungkapan Corporate Social
Responsibility, GRI

1. PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi isu yang

semakin menarik perhatian bagi bisnis, politik, dan lingkungan masyarakat (Brammer

dan Palevin, 2004). CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan

interaksinya dengan stakeholders, yang melampaui tanggung jawabnya terhadap hukum

(Darwin, 2004). Karena pertumbuhan perusahaan dan tujuan utama dari perusahaan

adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan, pada

saat itu juga kesenjangan sosial dan merusak lingkungan sekitarnya dapat terjadi. Untuk

mengurangi dampak negatif, perusahaan harus bertanggung jawab dan memperhatikan

dampak ekonomi, sosial dan lingkungan yang terjadi karena pelaksanaan kegiatan ini,

terutama dampak di daerah sekitar perusahaan beroperasi (Alifa dan Pramuka, 2016).

Pemerintah Republik Indonesia juga mendorong perusahaan yang beroperasi di

Indonesia untuk melaksanakan dan melaporkan kegiatan CSR yaitu dengan menerbitkan

UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya

ditetapkan oleh PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perseroan Terbatas.
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Perusahaan yang melakukan pertanggungjawaban sosial perlu disampaikan

kepada stakeholder. Oleh karena itu, perlu adanya pengungkapan atas

pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan. Pengungkapan pertanggung

jawaban sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan

perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan setiap aktivitas atau operasional

perusahaan memiliki dampak sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Salah

satu media yang dadapat digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan

pertangungjawaban ekonomi, sosial, dan lingkungannya adalah dengan menyusun

sustainability report.

Pengungkapan CSR disinyalir dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu

diantaranya adalah profitabilitas. Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa suatu

perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi seharusnya melaksanakan tanggung

jawab sosial perusahaan secara transparan. Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh

Meek, Roberts, dan Gray (1995) yang mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki

profit lebih besar harus lebih aktif dalam melaksanakan CSR. Hal ini menunjukkan

bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh terhadap luas pengungkapan CSR yang

dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas dan pengungkapan CSR memiliki keterkaitan

satu sama lain. Profitabilitas yang tinggi memicu para stakeholder untuk meningkatkan

kepentingan dan harapan mereka akan transparansi yang seharusnya dilakukan oleh

perusahaan. Pengungkapan CSR adalah bentuk implementasi perusahaan untuk

memenuhi harapan dari para stakeholder yang ingin mendapatkan informasi lebih

terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat

dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan

maka pengungkapan CSR akan cenderung semakin besar.

Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen yang ditunjukkan melalui

laba yang dihasilkan selama mengelola kekayaan perusahaan (Soelistyoningrum, 2011).

Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio profitabilitas yang akan menunjukkan

seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan bagi

perusahaan melalui rasio-rasio seperti ROA (Return on Assets), ROE (Return on

Equity), dan NPM (Net Profit Margin) (Brigham and Houston, 2010).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR telah

banyak dilakukan sebelumnya. Menurut penelitian empiris yang dilakukan oleh
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Waddock dan Graves (1997); Tsoutsoura (2004); Mulyadi dan Anwar (2012); serta

Vintila and Duca (2013) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas yang diuji dengan

menggunakan rasio-rasio seperti ROA, ROE, dan NPM memberikan pengaruh positif

terhadap pengungkapan CSR perusahaan. Sementara hasil berbeda ditunjukkan oleh

penelitian empiris yang dilakukan oleh Anggraini (2006); Reverte (2008); Lungu dan

Dascalu (2011); dan Alikhani dan Maranjory (2013) dengan menggunakan rasio-rasio

yang sama menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan

CSR suatu perusahaan.

Dengan adanya inkonsistensi hasil yang terjadi pada penelitian empiris terkait

pengaruh tingkat profitabilitas terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan maka

peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian kembali dengan menganalisis dan

menemukan bukti empiris tentang pengaruh dari kedua variabel tersebut. Penelitian ini

mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ebiringa et al. (2013);

dan Tsoutsoura (2004). Penelitian Ebiringa et al. (2013) meneliti tentang pengaruh dari

ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan pada

perusahaan gas dan oil di Nigeria tahun 2011. Penelitian Ebiringa et al. (2013)

menggunakan profitabilitas sebagai variabel independen dan pengungkapan CSR

sebagai variabel dependen. Hasil penelitian Ebiringa et al. (2013) menyatakan bahwa

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR perusahaan gas dan oil di

Nigeria. Menurut Ebiring et.al (2013) semakin banyak profit yang dihasilkan suatu

perusahaan maka pengungkapan CSR-nya akan semakin meningkat dan begitu pula

sebaliknya. Penelitian lain yang juga merupakan acuan dari penelitian ini adalah

penelitian yang dilakukan oleh Tsoutsoura (2004). Penelitian Tsoutsoura (2004)

membahas tentang corporate social responsibility dengan financial performance yang

dilakukan pada 500 perusahaan S&P. Tsoutsoura (2004) menggunakan ROA dan ROE

sebagai proksi dari financial performance dan dianggap sebagai variabel independen,

sedangkan CSR berperan sebagai variabel dependen. Sementara penelitian Hossain et

al. (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di

Bangladesh. Penelitian Hossain et al. (2006) menggunakan profitabilitas sebagai salah

satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dan diproksikan melalui rasio

NPM. Peneliti melakukan penelitian yang sama yaitu menguji pengaruh profitabilitas

terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian
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yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian Ebiringa et al. (2013) yang menguji

pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan CSR. Pengembangan penelitian

terhadap penelitian Ebiringa et al. (2013) dilakukan dengan menggabungkan penelitian

dari kedua penelitian lain, yaitu Tsoutsoura (2004) dan Hossain et al. (2006). Penelitian

ini mengambil dua rasio pengukuran yang menggambarkan variabel profitabilitas dari

penelitian Tsoutsoura (2004) yaitu ROA dan ROE, serta mengambil perusahaan yang

terdaftar dalam LQ45di Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 sebagai sampel

penelitian.

2. REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

Menurut Gray et al (1996:46) bahwa dasar pemikiran teori ini adalah sebuah

organisasi atau perusahaan akan berlanjut keberadaannya apabila masyarakat menyadari

bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori

legitimasi menganjurkan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa kinerja

perusahaan dapat diterima oleh masyarakat. Legitimasi masyarakat merupakan faktor

kunci bagi perusahaan agar dapat mengembangkan perusahaan di masa yang akan

datang. Hal tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memposisikan diri di tengah

lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi organisasi menurut O’Donovan

(2002) merupakan sumber potensial bagi organisasi agar dapat bertahan hidup.

Legitimasi organisasi adalah sesuatu yang diinginkan dan dicari oleh perusahaan dari

masyarakat atau sesuatu yang diberikan masyarakat kepada organisasi. Teori legitimasi

secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menjelaskan

bahwa perusahaan bersedia menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar

tujuan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat sehingga kelangsungan hidup

perusahaan dapat terjamin (Reverte, 2009).

Legitimasi organisasi dilihat sebagai sesuatu yang dicari perusahaan untuk dapat

bertahan hidup (going concern). Perusahaan mengupayakan pengakuan atau legitimasi

baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat untuk dapat

bertahan hidup. Menurut Hidayati dan Murni (2009) untuk memperoleh legitimasi dari

investor, perusahaan dapat meningkatkan return saham bagi investor. Untuk

memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuan dalam
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mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan

senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan. Untuk mendapatkan legitimasi dari

pemerintah, perusahaan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh pemerintah. Untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan

melakukan aktivitas sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial.

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau

nilai hasil akhir operasional perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2004).

Menurut Husnan (2001) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam

menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan keefektifan yang dicapai manajemen

perusahaan ketika melakukan kegiatan operasional perusahaan (Saleh, 2004).

Profitabilitas sangat penting digunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup

perusahaan serta menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di

masa depan. Oleh sebab itu, perusahaan atau badan usaha akan senantiasa

meningkatkan profitabilitas karena semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan

maka semakin meningkat kinerja perusahaan dalam mengelola aset serta semakin tinggi

pula keberlangsungan hidup perusahaan tersebut Profitabilitas suatu perusahaan akan

mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan

peurusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk

menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas

yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi

perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas

pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar

penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa

menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio

profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang

diperoleh dari penjualan dan investasi.
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Corporate Social Responsibility

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR)

adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan

perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan

stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin,

2004)

Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa corporate social responsibility

merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan

ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berekepentingan dan terhadap

masyarakat secara keseluruhan. Menurut Lako (2011: 11) CSR didefiniskan sebagai

suatu proses pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait

dampak sosial dan lingkungan dari tindakan – tindakan ekonomi perusahaan terhadap

kelompok – kelompok tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder

perusahaan.

European Commission seperti dikutip Darwin (2008) juga mendefinisikan lagi

tentang CSR sebagai “a concept whereby companies integrate social and environmental

concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on

a voluntary basis”. Sedangkan menurut CSR Asia seperti dikutip Darwin (2008) definisi

CSR adalah “a company’s commitment to operating in an economically, socially and

environmentally sustainable manner whilst balancing the interests of diverse

stakeholders.” Definisi ini memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya adalah

komitmen perusahaan terhadap 3 (tiga) elemen, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) menyatakan bahwa

pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut

Sustainability Reporting. Sustainability Reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan

ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh terhadap kinerja organisasi dan produknya di

dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pengungkapan

adalah pemberian informasi yang ditujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki tujuan agar perusahaan dapat

menyampaikan tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan oleh perusahaan dalam
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periode tertentu. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut

sebagai social disclosure, corporate social reporting, merupakan proses

mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi

terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara

keseluruhan (Sudana dan Arlindania, 2011). Selain itu menurut Deegan (2002) dalam

Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang

sebagai sarana yang digunakan oleh menajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan

masyarakat yang lebih luas untuk mempengaruhi persepsi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bagian dari strategi bisnis

perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan untuk

mendapatkan nilai positif dan legitimasi dari masyarakat. Teori The Economist

Intelligence Unit menunjukkan bahwa 80% eksekutif dan investor dari berbagai

perusahaan 15 menjadikan tanggung jawab sosial sebagai pertimbangan utama dalam

pengambilan keputusan mereka. Pengungkapan informasi tanggung jawab sosial yang

dilakukan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keunggulan kompetitif perusahaan,

mematuhi peraturan yang berlaku, memenuhi harapan masyarakat, dan untuk menarik

investor. Tanggung jawab sosial dapat diungkapkan perusahaan dalam media laporan

tahunan perusahaan yang berisi laporan tanggung jawab sosial perusahaan selama kurun

waktu satu tahun berjalan.

Global Reporting Initiative (GRI) adalah badan yang aktif mengeluarkan

pedoman bagi perusahaan terkait dengan pengungkapan lingkungan hidup. Indikator

kinerja dalam standar GRI dibagi menjadi tiga komponen utama yaitu ekonomi,

lingkungan hidup, dan sosial. Pedoman GRI merupakan pedoman yang paling sering

digunakan sebagai acuan dalam pelaporan aktivitas CSR saat ini. GRI menyediakan

rangkaian indikator kinerja yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman

bagi perusahaan yang ingin mempublikasikan aktivitas CSR (Fisher, 2006).

Pengaruh ROA terhadap Pengungkapan CSR

Perusahaan ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan jumlah aktiva

yang dimiliki secara keseluruhan. ROA disebut sebagai earning power karena rasio ini

menggambarkan keuntungan dari setiap satu rupiah aset yang digunakan. Melalui rasio
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ini akan dapat mengetahui apakah perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan

aktivanya dalam kegiatan operasional perusahaan ataukah tidak. Sehingga, semakin

tinggi nilai dari rasio ini maka keadaan suatu perusahaan dikatakan semakin baik.

Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang solid akan memiliki lebih banyak

sumber daya untuk berinvestasi dalam domain kinerja sosial (Tsoutsoura, 2004).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dengan proksi ROA memiliki

pengaruh terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Waddock dan Graves (1997); Tsoutsoura (2004); Vintila and Duca

(2013), Anggraini (2008); Rahajeng (2010); dan Wardhani (2012) sepakat menyatakan

bahwa ROA sebagai salah satu rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap

pengungkapan CSR yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai

profit yang diperoleh perusahaan dan dinyatakan melalui rasio ROA maka akan

semakin banyak pula pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Tingkat profitabilitas perusahaan dengan proksi ROA berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR.

Pengaruh ROE terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan

ROE adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba bersih untuk pengembalian ekuitas pemegang saham. ROE

merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas dari

sisi ekuitas. Semakin tinggi nilai dari ROE maka kinerja perusahaan dapat dikatakan

baik karena rasio yang meningkat mengartikan bahwa kinerja manajemen bagus dalam

mengelola sumber dana pembiayaan operasional secara efektif untuk menghasilkan laba

bersih. Menurut Helfert (2000), ROE selalu menjadi perhatian oleh para pemegang

saham karena melalui rasio ini para pemegang saham akan tahu berapa banyak

keuntungan yang diperoleh sesuai dengan modal saham yang telah mereka investasikan

kepada pihak manajemen. Secara teoritis, nilai ROE yang semakin bagus juga

mencerminkan kinerja keuangan yang bagus pula dari perusahaan kepada para

stakeholders-nya dan nantinya para stakeholders tentu akan mendorong perusahaan

untuk lebih banyak memberikan kontribusi yang positif dan melaporkan segala aktivitas

sosialnnya secara transparan ke dalam sebuah pengungkapan CSR yang lebih detail dan
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lebih lengkap. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dengan proksi

ROE memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Waddock and Graves (1997); Tsoutsoura (2004); Lungu

dan Dascalu (2011); Mulyadi dan Anwar (2012); serta Haryanto dan Yunita (2013)

yang secara bersama-sama menyatakan bahwa ROE sebagai salah satu rasio

profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang dilakukan sehingga

hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai profit yang diperoleh perusahaan

dengan proksi ROE maka akan semakin banyak pula pengungkapan CSR yang

dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Tingkat profitabilitas perusahaan dengan proksi ROE berpengaruh terhadap

pengungkapan CSR.

Kerangka berpikir adalah model berfikir tentang bagaimana teori berhubungan

dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal penting. Dalam penelitian

ini kerangka berfikir akan digambarkan melalui model analisis sebagai berikut :

Gambar 1. Model Analisis

3. METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan indeks LQ45 yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 sampai dengan 2014 sebanyak 87

perusahaan. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan secara purposive

sampling, dengan metode penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai

dengan tujuan penelitian. Alasan penggunaan metode purposive sampling didasarkan

ROA

PENGUNGKAPAN
CSR

ROE
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pada pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji

(Indriantoro dan Supomo, 2002: 131). Adapun kriteria yang digunakan untuk

menyeleksi sampel penelitian adalah : (1) Perusahaan yang termasuk dalam indeks

LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2014, (2) Perusahaan yang listing

secara berturut-turut dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 –

2014, (3) Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan berakhir 31

Desember selama periode 2010 – 2014, (4) Perusahaan sampel yang melakukan

pengungkapan Corporate Social Responsibility dalam laporan tahunan atau pada

laporan berkelanjutan secara berturut – turut periode 2010 – 2014, (5) Perusahaan yang

memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah ada

dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti (Uma Sekaran, 2006). Sumber data

sampel perusahaan dalam penelitian ini diperoleh dari annual report, sustainability

report dan laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010

– 2014 yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan

indeks LQ45 yang telah menjadi sampel, dalam penelitian ini data yang digunakan

untuk pengaruh ROA dan ROE terhadap pengungkapan CSR menggunakan panel

berdasarkan penentuan sampel yang telah ditentukan sebelumnya, data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 dan cross section sebanyak 12 perusahaan.

Dalam penelitian ini pengungkapan CSR akan dihitung dengan menggunakan

Corporate Social Disclosure Index (CSDI) berdasarkan GRI yang digunakan dalam

penelitian ini diperoleh dari website www.globalreporting.org. Pada GRI terdiri dari 3

fokus pengungkapan, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai dasar suistainbility

reporting, dan ketiga fokus pengungkapan tersebut dipecah lagi menjadi 6 indikator

(Ajilaksana, 2011: 45) dalam Rosiliana (2014) yaitu : indikator kinerja ekonomi,

indikator kinerja lingkungan, indikator kinerja tenaga kerja, indikator kinerja hak asasi

manusia, indikator kinerja sosial, dan indikator kinerja produk. Dalam penelitian ini,

menggunakan 79 item pengungkapan yang terdiri dari indikator kinerja ekonomi (9

item), lingkungan (30 Item), tenaga kerja (14 item), hak asasi manusia (9 item), sosial (8

item), dan produk (9 item). Perhitugan CSDI dilakukan dengan menggunakan variabel

dummy yaitu dengan menggunakan pendekatan dikotomi, dimana setiap item CSR
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dalam instrumen penelitian diberi nilai 1 jika diungkapkan, dan nilai 0 jika tidak

diungkapkan. Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh

keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSDI adalah sebagai

berikut :

Keterangan :

CSDIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j

Nj : Jumlah item untuk perusahaan j

Σxij : Dummy Variable, 1 = jika item diungkapkan, 0 = jika item tidak diungkapkan.

Dengan demikian, 0 < CSDIt < 1

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ROA dan ROE. ROA merupakan

rasio profitabilitas perusahaan yang dibutuhkan investor sebagai informasi dari kinerja

perusahaan. Semakin besar ROA semakin baik penilaian investor terhadap kinerja

keuangan perusahaan (Wardani, 2015: 37). ROE adalah salah satu rasio profitabilitas

yang membandingkan laba bersih dengan total stakeholder equity perusahaan (Gitman,

2006). Rumus perhitungan ROA dan ROE yaitu :

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan metode analisis regresi

berganda. Statistik deskriptif dalam penelitian ini nilai maksimum, minimum, nilai rata-

rata (mean), dan deviasi standar dari data yang diolah. Hasil analisis deskriptif berguna

untuk mendukung interpretasi terhadap analisis dengan teknik lainnya (Ghozali, 2006).

Sementara analisis regresi berganda dilakukan terhadap model yang diajukan untuk

memprediksi pengaruh profitabilitas sebagai variabel independen terhadap

pengungkapan CSR sebagai variabel dependen. Persamaan regresi berganda dalam

penelitian ini sebagai berikut :



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume IX No. 2 / November / 2017

12

CSRDIj = β0 + β1ROA + β2ROE  + εi 

Keterangan :

CSRDIj : corporate social responsibility index

ROA : return on asset

ROE : return on equity

εit   : error term

Uji asumsi klasik harus dipenuhi untuk mengetahui bahwa metode analisis regresi

benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Untuk

memenuhi semua asumsi klasik, maka dilakukan beberapa pengujian diantaranya uji

multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan maka diperoleh sebanyak 12 perusahaan

sehingga jumlah data yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 60 data. Berikut ini

adalah daftar nama perusahaan yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini :

Astra Agro Lestari Tbk. (AALI), Astra International Tbk. (ASII), Bank Negara

Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), Bank

Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), Indocement Tunggal Perkasa Tbk. (INTP), Jasa

Marga (Persero) Tbk. (JSMR), Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGAS),

Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA), Semen Gresik (Persero) Tbk.

(SMGR), Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), United Tractors Tbk.

(UNTR).

Selanjutnya ditampilkan data ROA untuk 12 perusahaan yang menjadi sampel

dalam penelitian ini :
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Tabel 1. ROA Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2010 – 2014

No Kode
ROA Rata-

Rata2010 2011 2012 2013 2014

1. AALI 0.2393 0.2448 0.2029 0.1272 0.1414 0.19112

2. ASII 0.1507 0.1373 0.1248 0.1042 0.0937 0.12214

3. BBNI 0.0165 0.0194 0.0211 0.0234 0.0260 0.02128

4. BBRI 0.0284 0.0321 0.0339 0.0341 0.0302 0.03174

5. BDMN 0.0252 0.0243 0.0264 0.0226 0.0314 0.02598

6. INTP 0.2101 0.1984 0.2093 0.1884 0.1826 0.19776

7. JSMR 0.0625 0.0615 0.0620 0.0436 0.0381 0.05354

8. PGAS 0.2014 0.1975 0.2342 0.2049 0.1203 0.19166

9. PTBA 0.2292 0.2684 0.2286 0.1588 0.1363 0.20426

10. SMGR 0.0370 0.0346 0.0362 0.0339 0.1624 0.06082

11. TLKM 0.1591 0.1501 0.1649 0.1586 0.1522 0.15698

12. UNTR 0.1305 0.1270 0.1144 0.0837 0.0803 0.10718

Nilai Minimal 0.0165 0.0194 0.0211 0.0226 0.0260 0.02112

Nilai Maksimal 0.2393 0.2684 0.2342 0.2049 0.1826 0.20426

Rata – Rata 0.1242 0.1246 0.1216 0.0986 0.0996 0.1137
Sumber : data diolah

Rata – rata nilai Return On Asset (ROA) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu

sebesar 12,46% atau 0,1246, sedangkan nilai rata – rata terendah terdapat pada tahun

2012 sebesar 9,86% atau 0,0986. PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. memiliki

Return On Asset (ROA) yang lebih inggi dibanding perusahaan lainnya, disebabkan

oleh pendapaatan sebelum pajak yang tinggi dan penjualan yang meningkat seperti

penjualan produk, sehingga rasio profitabilitas PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

juga ikut meningkat yang membuat total asset pun meningkat. PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. memiliki Return On Asset (ROA) yang sangat rendah

dibanding perusahaan lainnya, disebabkan oleh pendapatan sebelum pajak yang rendah

dan penjualan yang menurun yang menurun seperti penjualan produk, sehingga rasio

profitabilitas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. juga ikut menurun yang

membuat total assetnya menurun.
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Tabel 2. ROE Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2010 – 2014

No Kode
ROE Rata-

Rata2010 2011 2012 2013 2014

1. AALI 0.2917 0.2965 0.2691 0.1853 0.2214 0.2528

2. ASII 0.3448 0.2779 0.2532 0.2100 0.1838 0.25394

3. BBNI 0.1239 0.1535 0.1619 0.1900 0.1775 0.16136

4. BBRI 0.3128 0.3028 0.2880 0.2692 0.2482 0.2842

5. BDMN 0.1617 0.1335 0.1433 0.1318 0.1733 0.14872

6. INTP 0.2466 0.2289 0.2453 0.2181 0.2128 0.23034

7. JSMR 0.1530 0.1427 0.1569 0.1139 0.1064 0.13458

8. PGAS 0.4660 0.3560 0.3887 0.3278 0.2523 0.35816

9. PTBA 0.3140 0.3782 0.3421 0.2455 0.2329 0.30254

10. SMGR 0.1598 0.1685 0.1870 0.2120 0.2229 0.19004

11. TLKM 0.3573 0.2537 0.2741 0.2621 0.2490 0.27924

12. UNTR 0.2401 0.2145 0.1781 0.1346 0.1255 0.17856

Nilai Minimal 0.1239 0.1335 0.1433 0.1139 0.1064 0.13458

Nilai Maksimal 0.4660 0.3782 0.3887 0.3278 0.2523 0.35816

Rata – Rata 0.2643 0.2422 0.2406 0.2084 0.2005 0.2312

Sumber : data diolah

Tabel 2 menunjukkan rata–rata Return On Equity (ROE) pertahun pada

perusahaan-perusahaan indeks LQ45 yang tertinggi terjadi pada tahun 2010, yaitu

sebesar 26,43% atau 0,2643. Sedangkan rata – rata ROE terendah terjadi pada tahun

2014, yaitu sebesar 20,05% atau 0,2005 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

memiliki Return On Equity (ROE) yang tinggi dibanding perusahaan lainnya,

disebabkan oleh pendapatan sesudah pajak yang meningkat dan penjualan yang

meningkat, sehingga rasio profitabilitas juga ikut meningkat yang membuat total asset

pun meningkat. Semakin tinggi Return On Equity (ROE) maka akan semakin baik

kinerja keuangan perusahaan. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. memiliki Return On

Equity (ROE) yang sangat rendah dibanding perusahan lainnya, disebabkan oleh

pendapatan sesudah pajak dan penjualan menurun, sehingga rasio profitabilitas juga ikut

menurun yang membuat toatak asset pun menurun. Semakin rendah Return On Equity

(ROE) maka akan semakin tidak baik kinerja keuangan perusahaan.
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Tabel 3. CSDI Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2010 – 2014

No Kode
CSDI Rata-

Rata2010 2011 2012 2013 2014

1. AALI 0.92 0.92 0.85 0.75 0.70 0.83

2. ASII 0.72 0.78 0.78 0.30 0.27 0.57

3. BBNI 0.41 0.42 0.62 0.23 0.29 0.39

4. BBRI 0.56 0.19 0.91 0.56 0.43 0.53

5. BDMN 0.32 0.30 0.34 0.37 0.37 0.34

6. INTP 0.54 0.28 0.96 0.99 0.58 0.67

7. JSMR 0.30 0.30 0.99 0.30 0.29 0.44

8. PGAS 0.99 0.81 0.95 0.46 0.53 0.75

9. PTBA 1.00 1.00 1.00 0.56 0.51 0.81

10. SMGR 0.97 1.00 0.99 0.62 0.58 0.83

11. TLKM 1.00 0.72 0.92 0.37 0.35 0.67

12. UNTR 0.99 0.25 0.99 0.38 0.38 0.60

Nilai Minimal 0.30 0.19 0.34 0.23 0.27 0.34

Nilai Maksimal 1.00 1.00 1.00 0.99 0.70 0.83

Rata - Rata 0.73 0.58 0.86 0.49 0.44 0.62
Sumber : data diolah

Tabel 3 menunjukkan rata – rata pengungkapan CSR tertinggi terjadi pada tahun

2012 yaitu sebesar 86% yang berarti perusahaan mengungkapkan sebanyak 68 item

pengungkapan CSR dari 79 item pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh

perusahaan perusahaan indeks LQ45. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2014

dengan rata – rata CSR sebesar 44% yang berarti hanya 35 item pengungkapan CSR

dari 79 item pengungkapan CSR diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan indeks

LQ45. PT. Astra Argo Lestari Tbk. Dan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. memiliki

tingkat CSDI yang tinggi dibanding perusahaan lainnya karena kedua perusahaan

tersebut mampu mengungkapkan CSR dengan baik sampai dengan 66 item

pengungkapan dari 79 item pengungkapan. Sedangkan PT. Bank Danamon Indonesia

Tbk. memiliki tingkat CSDI yang sangat rendah dibanding perusahan lainnya karena

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. hanya mengungkapkan CSR dengan nilai 27 item

pengungkapan dari 79 item pengungkapan yang seharusnya diungkapkan.

Uji Asumsi Klasik

Model regresi dalam penelitian ini telah terbebas dari masalah asumsi klasik.

Model regresi telah memenuhi syarat-syarat lolos dari uji asumsi klasik, yaitu
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terdistribusi secara normal, variabel tidak mengandung multikolinearitas, autokorelasi,

dan heteroskedasitas.

Tabel 4. Hasil Uji One Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

ROA ROE CSDI

N 60 60 60

Normal

Parametersa,b

Mean .1137 25.7082 .6193

Std. Deviation .07629 6.91167 .27923

Most Extreme

Differences

Absolute .173 .115 .151

Positive .173 .115 .138

Negative -.101 -.091 -.151

Kolmogorov-Smirnov Z 1.336 .890 1.170

Asymp. Sig. (2-tailed) .056 .406 .129

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4 menunjukan hasil uji normalitas dengan menggunakan metode

Kolmogrov-Smirnov. Hasil uji normalitas menunjukan bahwa besarnya nilai

Kolmogrov-Smirnov untuk CSDI sebesar 1.170; ROA sebesar 1.136; dan ROE sebesar

0.890. Pada uji normalias ini, nilai signifikan harus melebihi 0,05. Nilai signifikan

CSDI 0,151 > 0,05, ROA 0,173 > 0,05 dan ROE 0,085 > 0,05 maka data terdistribusi

normal.

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan VIF (Variance Inflaction Factor). Nilai cut off yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≥ 0,10 dan nilai VIF ≤ 10. 

Variabel ROA dan ROE menunjukkan nilai toleran yang lebih dari 0,10 (tolerance ≥

0,10), yaitu berada pada nilai 0,923. Selain itu, hasil VIF masing-masing variabel

(ROA, ROE) juga memperlihatkan nilai yang kurang dari 10 (VIF ≤ 10), yakni 

mempunyai nilai 1,083. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi

terbebas dari gangguan multikolinearitas antar variabel independen. Hasil uji

mulitkolinieritas diuraikan pada tabel 5.
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Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std.

Error Beta

Toleran

ce VIF

1 (Consta

nt)

.337 .124 2.72

2

.009

ROA 1.738 .436 .475 3.98

7

.000 .923 1.08

3

ROE .003 .005 .081 .681 .499 .923 1.08

3

a. Dependent Variable: CSDI

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, maka dilakukan uji Durbin Watson (DW

Test) seperti yang diuraikan pada tabel 6, yaitu dengan membandingkan nilai Durbin-

Watson (DW) hasil pengujian dengan tabel Durbin Watson. Diketahui bahwa nilai tabel

Durbin Watson pada α = 5%, n = 60, k-1 = 3-1 = 2 (dimana n merupakan jumlah sampel 

dan k merupakan jumlah variabel yang diuji) adalah dl = 1,514 dan du = 1,652.

Sementara nilai Durbin Watson (dw) dalam uji autokorelasi yang dilakukan adalah

senilai 1,892. Nilai dw sebesar 1,892 lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel

Durbin Watson batas atas (du) yang bernilai 1,652. Nilai dw juga berada di antara du

dan (4-du), yakni 1,514 < 1,892 < 4 - 1,652 = 2,348, sehingga dapat disimpulkan bahwa

bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif (Ho diterima) dan mengindikasikan

tidak terjadi autokorelasi pada semua model pengujian hipotesis.
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Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Mode

l R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the

Estimate

Durbin-

Watson

1 .503a .253 .227 .24546 1.892

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

b. Dependent Variable: CSDI

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau

homokedasitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, pada penelitian ini

menggunakan uji scatterplot. Pada hasil uji scatterplot pada gambar 2 menunjukkan

bahwa dari grafik scatterplot tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada pola yang jelas

dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan model

analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk memprediksi

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen
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dalam penelitian ini adalah pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang

diproksikan melalui indeks pengungkapan CSR (CSRDI) dan variabel independen

dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas perusahaan yang diproksikan melalui

nilai ROA dan ROE.

Tabel 6. Hasil Uji Signifikansi F (F Test)

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regressio

n

1.166 2 .583 9.675 .000a

Residual 3.434 57 .060

Total 4.600 59

a. Predictors: (Constant), ROE, ROA

b. Dependent Variable: CSDI

Dari tabel 6, dapat terlihat bahwa secara umum model tersebut adalah signifikan

dengan asumsi α = 5%. Hal ini dikarenakan nilai sig, yaitu (0,000) < α (0,05), dapat 

diartikan bahwa secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel

dependen. Dengan kata lain, variabel ROA dan ROE secara bersama-sama

mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR perusahaan.

Tabel 7. Hasil Uji Estimasi Pengaruh ROA dan ROE terhadap Pengungkapan
CSR (CSRDI)

Coefficientsa

Model

Unstandardize

d Coefficients

Standardi

zed

Coefficien

ts
t Sig. Hasil

B

Std.

Error Beta

1 (Consta

nt)

.337 .124 2.72

2

.009

ROA 1.738 .436 .475 3.98

7

.000
Positf signifikan

ROE .003 .005 .081 .681 .499 Postif tidak

signifikan
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a. Dependent Variable: CSDI

Berdasarkan hasil yang dilakukan maka didapatkan persamaan regresi untuk

mengetahui pengaruh tingkat profitabilitas perusahaan (ROA dan ROE) terhadap

pengungkapan CSR dapat disusun sebagai berikut :

CSRDI = 0,337 + 1,738 ROA + 0,003 ROE + εit.

Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien

determinasi (R2). Nilai koefisien determinasi (R2) yang ditunjukkan dari nilai adjusted

R-Square dari model regresi digunakan untuk mengetahui besarnya variabel dependen

(pengungkapan CSR perusahaan) yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel

independennya (ROA dan ROE).

Tabel 8. Hasil Analisis Koefsisien Determinasi

Mode

l R

R

Square

Adjusted R

Square

1 .503a .253 .227

Pada tabel 8 didapatkan hasil pengujian yang menunjukkan bahwa R2 sebesar

0,227 atau 22,7%. Jadi, dapat diartikan bahwa 22,7% besarnya pengungkapan CSR

perusahaan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh tingkat profitabilitasnya yang

diproksikan melalui rasio ROA dan ROE. Sedangkan sisanya sebesar 77,3%

menandakan bahwa besarnya pengungkapan CSR perusahaan dijelaskan oleh variabel

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini dan error.

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh ROA

terhadap pengungkapan CSR. Hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima berdasarkan

hasil uji regresi linier berganda yang telah dilakukan. Hal ini menandakan bahwa ROA

berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa

pengaruh dari ROA terhadap pengungkapan CSR perusahaan mempunyai arah yang

positif sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin besar nilai ROA yang

dihasilkan maka semakin banyak pengungkapan CSR yang nanti dilakukan oleh

perusahaan dalam laporan tahunannya. Hasil dari hipotesis pertama (H1) tersebut
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membuktikan persepsi dari Tsoutsoura (2004) yang menyatakan bahwa perusahaan

dengan keuntungan sumber daya yang tinggi akan lebih banyak berinvestasi pada

dominan kerja sosial.

Pengaruh positif dari nilai ROA yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap

pengungkapan CSR yang dilakukan dapat dijelaskan dengan menggunakan legitimacy

theory. Penggunaan legitimacy theory untuk menjelaskan pengaruh dari nilai

profitabilitas yang diproksikan melalui ROA terhadap pengungkapan CSR. Menurut

Deegan (2004) dalam perspektif teori legitimasi, dinyatakan bahwa suatu perusahaan

akan secara sukarela melaporkan segala aktivitasya jika itu memang yang diharapkan

oleh komunitas untuk menjamin operasi perusahaan berada dalam batas dan norma yang

berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, pengungkapan CSR yang dilakukan oleh

perusahaan dapat diartikan sebagai alat bagi perusahaan untuk berperilaku dalam

koridor-koridor yang secara sosial dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat.

Pengungkapan CSR juga merupakan bentuk usaha dari perusahaan untuk menciptakan

keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma

perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat sehingga tidak memicu timbulnya

legitimacy gap (Rinaldy, 2011). Pada akhirnya pengaruh dari ROA terhadap

pengungkapan CSR berdasarkan teori legitimasi dapat dijelaskan dalam sebuah

argumentasi bahwa dengan melalui nilai ROA yang tinggi, perusahaan dapat

mempunyai peluang untuk membentuk suatu kontrak sosial dengan masyarakat yakni

dengan melaksanakan dan melaporkan segala kegiatan CSR dalam sebuah

pengungkapan CSR sebagai bentuk upaya untuk menciptakan keselarasan antara sistem

nilai perusahaan dengan sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini bertujuan

untuk mendapatkan legitimasi atau reaksi positif bagi perusahaan sebagai upaya untuk

mendapatkan kepercayaan publik yang mengarah pada kekuatan perusahaan dalam

jangka panjang.

Hasil dari penelitian ini juga didukung oleh penelitian lain yang mempunyai hasil

sama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Waddock & Graves (1997); Tsoutsoura

(2004); Vintila & Duca (2013); Anggraeni (2008); dan Rahajeng (2010). Dengan

demikian, berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dan didukung oleh hasil

empiris yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ROA sebagai

proksi dari nilai profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dinyatakan kuat
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berpengaruh terhadap pengungkapan CSR berdasarkan hasil penelitian yang telah

dilakukan.

Selanjutnya hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh

ROE terhadap pengungkapan CSR. Adapun hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam

penelitian ini ternyata tidak dapat dikonfirmasikan oleh data. Hasil penelitian

menyimpulkan bahwa ROE berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Hasil hipotesis kedua (H2) ini tidak mampu mendukung teori dan juga pernyataan

yang dikemukakan oleh Hackston dan Milne (1996) yang menyatakan bahwa

perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi maka perusahaan tersebut akan

memberikan pengungkapan CSR secara lebih banyak.
Pengaruh tidak signifikan dari nilai ROE terhadap pengungkapan CSR perusahaan

yang dihasilkan dalam penelitian ini mengisyaratkan bahwa perusahaan dengan nilai

profitabilitas tinggi belum tentu mengungkapan CSR dengan lebih banyak (Donovan &

Gibson, 2000). Argumentasi lain yang mendukung pernyataan bahwa nilai ROE

berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR disinyalir karena adanya

motif dari para pemegang saham (shareholder) yang ingin memperoleh kemakmuran

sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Hal ini dapat dipicu dari tingginya nilai ROE

yang dihasilkan oleh perusahaan akan memberikan indikasi bagi pemegang saham

tentang tingkat pengembalian investasi yang diperuntukkan bagi mereka akan

mempunyai nilai yang besar. Para pemegang saham selaku pihak yang mendapatkan

keuntungan dari perusahaan jelas menginginkan laba yang tinggi tanpa harus berpikir

panjang tentang hal-hal lain yang akan mempengaruhi laba tersebut seperti adanya

tambahan biaya untuk mengungkapkan informasi sosial (CSR) yang nantinya dapat

mengakibatkan kerugian kompetitif (competitive disadvantage) (Belkaoui & Karpik,

1989). Oleh karena itu, nilai ROE yang tinggi tidak akan memicu perusahaan untuk

lebih banyak melaporkan hal-hal lain seperti pelaksanaaan CSR melalui sebuah

pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan (Sembiring, 2005).

5. KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas terhadap

pengungkapan CSR pada perusahaan perusahaan yang terdaftar dalam LQ45di Bursa

Efek Indonesia periode 2010 – 2014. Profitabilitas diproksikan melalui rasio ROA dan
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ROE. Pengungkapan CSR perusahaan diukur berdasarkan indeks GRI (Global

Reporting Initiative) Guidelines.

Hasil penelitian menemukan bukti bahwa profitabilitas dengan proksi ROA

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan profitabilitas dengan

proksi ROE berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai ROA yang dimiliki oleh

perusahaan maka semakin banyak pengungkapan CSR yang dilakukan. Namun, nilai

ROE yang tinggi tidak akan memicu perusahaan untuk lebih banyak melaporkan hal-hal

lain seperti pelaksanaaan CSR melalui sebuah pengungkapan CSR dalam laporan

tahunan perusahaan.
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