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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 

1. Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Setiap perusahaan 

mengharapkan mendapat profit yang maksimal. Profit merupakan alat ukur 

utama kesuksesan perusahaan. Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim 

(2012: 81) “profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal 

saham tertuntu”. Sedangkan menurut Sutrisno (2014: 16) “profitabilitas 

adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

semua modal yang bekerja didalamnya”. Profitabilitas menurut Sofyan 

(2015: 219) “yaitu mengGambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain 

sebagainya”. Berdasarkan pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa 

profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aset ataupun dengan modal 

sendiri.Rasio profitabilitas berkaitan dengan teori sinyal. 

Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul 

Halim (2012: 81) sebagai berikut : 

a. Profit Margin 

Profit margin merupakan rasio yang menghitung sejauh mana 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. Profit margin yang tinggi menandakan 
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kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada penjualan 

(Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 81). 

               
           

         
 

 

b. Return On Asset (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu 

(Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 82). 

                     
           

          
 

 

c. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal tertentu. 

Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham dan terkait dengan keuntungan perusahaan terhadap sumber 

pembiayaan modal (Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 82). 

                      
           

           
 

 

2. Leverage 

Beberapa perusahaan membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaannya, sumber dana tersebut dapat berupa pinjaman dari 

kreditur maupun dari penjualan saham ke publik. Sumber dana yang 

diperoleh dari kreditur menimbulkan kewajiban perusahaan untuk melunasi 

pinjaman dan bunga kepada kreditur. Leverage merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauah mana aset perusahaan dibiayai dengan 

hutang. Artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan 

dibanding dengan aset perusahan. Apabila perusahaan tidak memiliki 

leverage atau rasio hutangnya 0,maka perusahaan beroperasi sepenuhnya 
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menggunakan modal sendiri tanpa menggunakan hutang. Leverage berkaitan 

dengan stakeholder theory. 

Menurut Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim (2012: 84) 

menjelaskan bahwa leverage adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Menurut Kasmir (2012: 

196) menjelaskan bahwa leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Berdasarkan 

pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa leverage adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya dalam jangka panjang 

terutama apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Jenis jenis rasio 

leverage menurut Mamduh M Hanafidan Abdul Halim (2012: 84) adalah 

sebagai berikut : 

a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset (Total Debt to Total Asset 

Ratio) 

Rasio total hutang terhadap total aset merupakan rasio hutang yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total 

asset. Dengan kata lain seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang 

atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aset. Rasio ini dihitung dengan membagi total kewajiban dengan total aset 

(Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 84). 

                                       
            

          
 

 

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (Total Debt to Equity Ratio (DER)) 

Rasio hutang terhadap ekuitas (DER) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini dihitung dengan 

membandingkan antara seluruh hutang, termasuk hutang lancar dengan 

seluruh ekuitas (Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 85). 

                                    
            

             
 

 

c. Times Interest Earned Ratio (TIE) 

Times Interest Earned Ratio (TIE) merupakan rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan laba sebelum bunga 

pajak. Rasio ini menghitung besaran laba sebelum bunga dan pajak yang 
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tersedia untuk menutup beban tetap bunga (Mamduh M Hanafi dan Abdul 

Halim, 2012: 85). 

    
                               

     
 

 

d. Fixed Charge Coverage 

Fixed Charge Coverage merupakan rasio yang menghitung 

kemampuan perusahaan dalam membayar beban tetap termasuk sewa 

(Mamduh M Hanafi dan Abdul Halim, 2012: 85) 

                    
               

                
 

 

3. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan pada dasarnya adalah pengelompokan perusahaan 

kedalam beberapa kelompok, diantaranya perusahaan besar, menengah dan 

kecil. Skala perusahaan yaitu ukuran yang dipakai untuk mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan berdasarkan total aset (Kartina, 2015). Rasio ini 

berkaitan dengan stakeholder theory dan teori sinyal. Kategori ukuran 

perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional sebagai berikut : 

 

a) Perusahaan Besar 

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih 

besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan 

lebih dari Rp 50 Milyar per tahun. 

b) Perusahaan Menengah 

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 

1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih 

dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar per tahun. 

c) Perusahaan Kecil 

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling 

banyak Rp 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil 

penjualan minimal Rp 1 Milyar per tahun. 

Perusahaan besar mempunyai kelebihan dibanding perusahaan 

berskala kecil. Pertama dapat meningkatkan kemudahan perusahaan 

memperoleh dana dari pasar modal, kedua ukuran perusahaan menentukan 
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kekuatan tawar-menawar (barging power) dalam kontrak keuangan, dan 

ketiga dalam biaya dan return perusahaan besar lebih banyak memperoleh 

laba (Sawir, 2012: 23). Ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan total 

asset menunjukkan bahwa semakin besar aset total yang dimiliki oleh 

perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kondisi yang 

relative lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang hanya memiliki total aset yang sedikit 

(Halimatus dan Maswar, 2015). Selain pengukuran diatas ukuranperusahaan 

dapat diukur dengan pertumbuhan aset.Ukuran perusahaan dalam penelitian 

ini diukur dengan tingkat pertumbuhan aset. 

Semakin cepat pertumbuhan aset semakin besar kebutuhan dimasa 

yang akan datang, sedemikian mungkin perusahaan menahan pendapatan, 

bukan membayarkan sebagai dividen (Devi dan Mulyo, 2013). Tingkat 

pertumbuhan aset dapat dihitung dengan rumus : 

                  
                                     

                   
 

 

4. Corporate Social Responsibilty 

Pengungkapan corporate social responsibility pada laporan tahuan 

entitas bisnis berdampak positif, yaitu manfaat jangka panjang bagi 

perusahaan kedepannya. Pengungkapan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited (belum 

diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). 

Sejak tanggal 23 september 2007, pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (corporate social responsibility disclosure) mulai 

diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat 2c Nomor 40 tahun 

2007, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang hidup dari ekstraksi 

sumber daya alamyang menyatakan bahwa semua perseroan wajib untuk 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak ada 

lagi sebutan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat 

sukarela, namun pengungkapan yang wajib hukumnya. 

Konsep pelaporan CSR digagas dalam Global Reporting Initiative 

(GRI). 
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Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis organisasi 

yangtelah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan 

kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus 

melakukan perbaikandan penerapan di seluruh dunia 

(www.globalreporting.org). Pada tahun 2016, standar GRI memiliki versi 

terbaru yaitu GRI G-4. Fitur yang ada di GRI G-4 menjadikan pedoman ini 

lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi 

mereka yang baru dalam pelaporan keberlanjutan sektor apapun dan 

didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya 

(www.globalreporting.org). Dalam standar GRI G-4, indikator kinerja dibagi 

menjadi tiga komponen utama yaitu ekonomi, lingkungan, dan social dengan 

total indikator mencapai 91 item. Indikator-indikator yang terdapat di dalam 

GRI yang digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) 

3.  Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 

4. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance 

indicator) 

5. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance 

indicator) 

6. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance 

indicator) 

 

5. Teori Stakeholders 

Stakeholder theory merupakan teori yang menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

internal, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder, 

karena merekalah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan 

perusahaan. Masing-masing stakeholder memiliki kekuatan untuk membatasi 

pemakaian sumber ekonomi yang terdiri dari modal dan tenaga kerja, 

kemampuan untuk mengatur perusahaan atau kemampuan untuk 

mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan (Freeman dan Reed, 2009: 4). Pencetus stakeholder theory adalah 

Friedman pada tahun 1962. 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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Para kelompok stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda 

terhadap perusahaan. Kepentingan stakeholder yang berbeda-beda dapat 

mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan dan akan berdampak pada 

kegiatan operasional serta kebijakan pengungkapan informasi yang diberikan 

oleh perusahaan. Stakeholder theory akan mempertimbangkan kepentingan 

stakeholder dari sisi etika (normatif), yaitu bagaimana perusahaan dapat 

mensejahterakan stakeholder dan dari sisi positif (manajerial), yaitu 

bagaimana perusahaan mempertimbangkan kepentingan stakeholder sebagai 

bagian dari masyarakat dan pengaruhnya terhadap strategi perusahaan 

(Deegan, 2014:81). Pengungkapan (disclosure) dalam stakeholder theory dari 

sisi normatif merupakan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh 

perusahaan karena dari sisi normatif etika, manajer seharusnya mengelola 

perusahaan untuk mensejahterakan kepentingan stakeholder, sedangkan dari 

sisi positif stakeholder theory lebih mengarah kepada organisasi 

(organization centered), yaitu organisasi merupakan bagian dari sistem sosial 

yang luas, sehingga pengungkapan merupakan penyajian suatu informasi 

mengenai strategi penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka 

mengelola kelompok stakeholder jika perusahaan ingin dapat tetap bertahan 

(Deegan,2014:82). 

Stakeholder theory mempertimbangkan kepentingan stakeholder yaitu 

bagaimana perusahaan dapat mensejahterakan stakeholder. Sehingga 

hubungan stakeholder theory dengan corporate social responsibility adalah 

untuk memberikan pengaruh kelangsungan perusahaan yang berdampak pada 

kegiatan operasional dan tanggung jawab manajemen perusahaan terhadap 

stakeholder karena stakeholderlah yang membantu perusahaan dalam 

pencapaian nilai perusahaan. Teori ini dapat menjelaskan hubungan leverage 

dengan tanggung jawab sosial (Noor Laila dan Andri, 2014). 

 

6. Teori Sinyal 

Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 

untuk memberikan sebuah informasi. Menurut Jogiyanto (2012: 392) teori 

sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan 

memberikan sinyal pada stakeholder, sinyal ini berupa informasi kepada 

stakeholder mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Perusahaan yang berkualitas baik dengan 
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sengaja akan memberikan sinyal pada publik, dengan demikian publik 

diharapkan dapat membedakan mana perusahaan berkualitas baik dan 

perusahaan yang kurang berkualitas. Pencetus dari teori sinyal yaitu George 

Akerlof ditahun 1970. 

Menurut Sharpe (2012: 11) teori sinyal menyebutkan bahwa 

manajemen perusahaan yang bertindak sebagai agen memiliki dorongan 

untuk memberikan informasi kepada pihak eksternal sebagai mekanisme 

untuk mengurangi asimetri informasi guna mendapatkanrespon pasar maka 

perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasiyang 

menggambarkan perusahaan mampu menjadi tempat berinvestasi yang 

berpotensi bagi investor yang akan menanamkan modalnya. Agar investor 

dapat tertarik untuk menanamkan modal maka perusahaan harus memberikan 

sinyal, sinyal ini selain berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan 

oleh manajemen untuk merealisasikan kepentingan stakeholder dapat juga 

berupa promosi atau informasi lain seperti laba atau rugi yang dialami 

perusahaan, beban atau biaya yang dikeluarkan perusahaan, atau data-data 

keuangan lainnya sebagai pendorong atau nilai tambah tersendiri bagi 

perusahaan itu dengan kata lain perusahaan yang melaporkan luas tanggung 

jawab sosial dalam laporan tahunan dapat digunakan sebagai alat pemacu 

untuk mendapatkan respon yang lebih dari pihak eksternal. Tanggung jawab 

sosial yang dikeluarkan perusahaan ini dapat meningkatkan ekspektasi para 

investor terhadap perusahaan dan diharapkan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan di mata publik karena perusahaan dianggap memberikan prospek 

masa depan yang menjanjikan sehingga berimbas terhadap harga saham yang 

semakin tinggi.  

Teori sinyal berhubungan dengan tanggung jawab sosial karena 

informasi yang bersifat sukarela dapat digunakan sebagai nilai tambah dan 

dapat digunakan sebagai media penyampaian sinyal-sinyal positif yang 

ditunjukkan pada stakeholder mengenai kondisi perusahaan.Teori ini dapat 

menjelaskan hubungan profitabilitas dengan tannggung jawab sosial. 

2.2. Peneliti Terdahulu 

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan 
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dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun 

perbedaan dalam objek yang akan diteliti. 

 

1. Gagat Agus Wasito, dkk (2016) 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh corporate 

governance, profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Jumlah data 32 dan mengambil dari 16 perusahaan sampel 

tahun 2013 ke 2014. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut Corporate 

Governance tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan, likuiditas memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan, solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan negative 

terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variabel independen 

profitabilitas yang menjelaskan pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada 

sampel 

penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014 sedangkan untuk penelitian saat 

ini hanya menggunakan perusahaan di sektor pertambangan dengan periode 

2017-2020. 

 

2. Siti Munsaidah, dkk (2016) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menguji 

pengaruh firm size, umur, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan 

perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2014. Dari 49 perusahaan yang terdaftar, hanya 30 perusahaan yang 

memenuhi kriteria sampel penelitian yang telah ditetapkan. Tehnik analisis 

data dilakukan dengan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis menggunakan 

analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 17.0 for windows. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa firm size, umur, profitabilitas, leverage, 

pertumbuhan perusahaan secara simultan berpengaruh positif signifikan 

terhadap tanggung jawab sosial. Sedangkan pengujian koefisien determinasi 

menunjukan bahwa firm size, umur, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan 

mempunyai pengaruh 16,1% terhadap tanggung jawab sosial pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas dan leverage yang menjelaskan pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada 

sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan 

Perusahaanpropertidan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada Tahun 2010-2014sedangkan untuk penelitian saat ini hanya 

menggunakan perusahaan di sektor pertambangan dengan periode 2017-

2020. 

 

 

3. Mega Sekarwigati, dkk (2019) 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan 

dan Kinerja Keuangan pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan. Sebagai sampel Penelitian ini menggunakan perusahaan 

pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

2016. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel adalah 14 perusahaan 

dengan 3 tahun pengamatan. Hasil pengujian secara simultan, Ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa realisasi praktik pengungkapan CSR rendah dan besar 

atau kecilnya perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSRnya. 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 

tinggi belum tentu mengungkapkan informasi CSR secara luas. Likuiditas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR. Terdapat persamaan antara 

peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas dan ukuran perusahaan yang menjelaskan pengaruh terhadap 

CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada 

sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

Pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

2016 sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di 

sektor pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

4. Rina Mudjiyanti, dkk (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas dan 

profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSR). Variabel independen digunakan dalam penelitian ini adalah likuiditas 

dan profitabilitas, sedangkan variabel terikatnya adalahtanggung jawab sosial 
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perusahaan (CSR). Dalam penelitian menggunakan sampel perusahaan di 

sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2015. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode 

pengambilan sampel dan diperoleh sampel observasi sebanyak 67. Analisis 

teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari analisis membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh 

negatif terhadap korporasi tanggung jawab sosial dengan nilai signifikansi 

0,024. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial 

perusahaan dengan nilai signifikansi 0,005. Terdapat persamaan antara 

peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas yang menjelaskan pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2015 sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan 

perusahaan di sektor pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

5. Ivon Nurmas Ruroh, dkk (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

leverage, size, dan risiko minimalisasi untuk mengungkapkan tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap perusahaan pertambangan yang terdaftar 

diBEI periode 2015-2016.Sampel diambil dengan menggunakan metode 

sampling yaitudipilih dengan kriteria yang telah ditentukan dan didapatkan 

sampel sebanyak 19 orangperusahaan.Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yaitu laporan tahunan pertambangan perusahaan yang terdaftar di 

BEI periode 2015-2016.Penelitian ini menggunakan linier berganda, teknik 

analisis regresi dan menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran 
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perusahaan, laverage, dan risk minimization berpengaruh terhadap Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang menjelaskan 

pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada 

sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

pertambangan yang terdaftar diBEI periode 2015-2016 sedangkan untuk 

penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di sektor pertambangan 

dengan periode 2017-2020. 

 

6. Rizky Amalia Wardhani, dkk (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh agresivitas 

pajak, size dan profitabilitas dengan tanggung jawab sosial perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalahagresivitas 

pajak, ukuran dan profitabilitas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel 

kontrol yaitu leverage, intensitas modal danrasio pasar terhadap buku. 

Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesiaselama 2014-2015. Sampel penelitian dipilih dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 153 perusahaan. Data kemudian dianalisis 

menggunakan regresi kuadrat terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

agresivitas pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

tanggung jawab sosial perusahaan.Hasil ini sesuai dengan teori legitimasi. 

Tapi, profitabilitas tidak perbengaruh terhadap tanggung jawab sosial 
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perusahaan. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti 

terdahulu yang terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas dan ukuran perusahaan yang menjelaskan pengaruh terhadap 

CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselama 2014-2015 

sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di sektor 

pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

7. Rindu Kurnia Putri (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk size, profitabilitas, laverage, likuiditas, 

dan kepemilikan berbasis menguji pengaruh tanggung jawab sosial 

perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

tersebut Tahun 2012 sampai dengan 2014 dimana jumlah sampel yang 

digunakan sebanyak 25 perusahaan. Teknik pengambilan sampel dimana 

jumlah observasi yang diperoleh penelitian ini adalah 75 (25x3). Data yang 

digunakan dalam hal ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia Bertukar. 

Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan 

bantuan software SPSS versi 20,0. Penelitian ini menggunakan uji asumsi 

klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi, 

dan uji multikolinearitas. Sementara uji hipotesis turun dengan uji. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semua mandiri. Terdapat persamaan 

antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada : 
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1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaanyang menjelaskan pengaruh 

terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselama 2012-2014 

sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di sektor 

pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

8. I Gusti Agung Arista Pradnyani, dkk (2015) 

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dimaksudkan agar dunia 

usaha meminimalisir dampak buruk terhadap aspek sosial dan lingkungan 

yang ditimbulkan selama menjalankan seluruh aktivitasnya. Penelitian ini 

menguji CSR yang dipengaruhi variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, 

leverage, dan ukuran dewan komisaris. Enam puluh enam sampel perusahaan 

dipilih melalui purposive sampling. Metode observasi non participant 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pengujian ini 

memiliki hasil profitabilitas dan ukuran dewan komisaris dinyatakan 

berpengaruh positif terhadap CSR. Uji yang dilakukan juga menyatakan 

adanya variabel yang tidak berpengaruh yaitu ukuran perusahaan yang 

dikarenakan seluruh perusahaan yang diteliti baik perusahaan dengan total 

aset yang besar maupun kecil sama-sama mengungkapkan CSR. Leverage 

juga tidak berpengaruh terhadap CSR diindikasikan karena manajemen lebih 

mengoptimalkan laba agar tidak menjadi perhatian debtholders. Terdapat 

persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak 

pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 
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profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang menjelaskan 

pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

Manufakturyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2013 

sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di sektor 

pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

9. Christine Herawati Limbong (2019) 

Tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pengungkapan Corporate Social Responsibility 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2017 yang berjumlah 

44 perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 

sampling berjumlah 32 perusahaan. Data diolah menggunakan metode uji 

statistik regresi linier berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 

berpengaruh secara simultan terhadap Corporate Social Responsibility. 

Secara parsial profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap corporate social responsibility. Sedangkan 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate social 

responsibility. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 

profitabilitas, laverage, dan ukuran perusahaan yang menjelaskan 

pengaruh terhadap CSR. 
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2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sampel penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaselama 2014-2017 

sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan perusahaan di sektor 

pertambangan dengan periode 2017-2020. 

 

10. Savina Maya Trinanda, dkk (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan jasa sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016. Pengukuran tanggung 

jawab sosial perusahaan didasarkan pada kategori Global Reporting Indeks 

(GRI) versi 3.0 yang dilihat dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan.Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Dari 44 perusahaan 

yang terdaftar, hanya 35 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

penelitian yang telah ditetapkan. Teknik analisis data dilakukan dengan uji 

asumsi klasik, Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda dengan bantuan SPSS 25.0 for windows. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara parsial size dan leverage berpengaruh positif 

signifikan terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure, sedangkan 

profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan 

bahwa secara parsial size dan leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure. 

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang 

terletak pada : 

1. Kesamaan variable yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan variable independen 
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profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan yang menjelaskan 

pengaruh terhadap CSR. 

2. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis 

untuk menguji beberapa variable independen/bebas terhadap 

dependen/terikat. 

3. Kesamaan teknis analisis data yaitu menggunakan metode regresi 

berganda 

 

Perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak 

pada sample penlitian, pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan 

Jasa Sektor Property dan Real Estate Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016sedangkan untuk penelitian saat ini hanya menggunakan 

perusahaan di sektor pertambangan dengan periode 2017-2020. 
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N

o 
Judul Penulis 

Publishe

r 

Tah

un 
Variabel 

Teknik 

Analisis 
Hasil 

1 Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Profitabilitas, 

Likuiditas dan 

Solvabilitas 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclousure 

Gagat Agus 

Wasito, 

Eliada 

Herwiyanti, 

Widya 

Hayu 

Warmmes

wara 

Kusumastat

i 

 

Jurnal 

Bisnis 

dan 

Akuntans

i Vol. 18, 

No. 1, 

Juni 

2016, 

Hlm 1-10 

 

2016 Variabel 

Independen : 

Corporate 

governance, 

profitabilitas, 

likuiditas, 

solvabilitas 

Variabel 

Dependen : 

CSR 

 Sampel 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

yanag 

terdaftar di 

BEI tahun 

2013-2014 

dengan 

kriteria 

perusahaan : 

- Terdaftar di 

BEI selama 

2013-2014 

- Tidak 

mengalami 

kerugian 

laba negatif 

- Mempublish 

- Corporate 

Governance&pro

fitablitas tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR 

- Likuiditas 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap CSR 

- Solvabilitas 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CSR 
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laporan 

keuangan 

tahun 2013-

2014 yang 

telah diaudit 

& berakhir 

pada 31 

Desember 

- Terdaftar 

sebagai 

peserat 

corporate 

Governance 

Perception 

Index Versi 

The 

Indonesia 

Institute for 

Corporate 

Governance 

selama 2013-

2014 

 Tehnik 
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analisis data 

dilakukan 

dengan uji 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n analisis 

regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 

SPSS 

2 Analisis 

Pengaruh Firm 

Size, Age, 

Profitabilitas, 

Leverage dan 

Growth 

Perusahaan 

terhadap 

Corporate 

Siti 

Munsaidah, 

Rita 

Andini, 

Agus 

Supriyanto 

Journal 

Of 

Accounti

ng, 

Volume 

2 No 2 

Maret 

2016 

2016 Variabel 

Independen: 

Firm size, umur, 

profitabilitas, 

leverage,pertumb

uhan perusahaan. 

Variabel 

 Sampel yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

seluruh 

perusahaan 

yang 

bergerak di 

- Firm size 

berpengaruh 

positif terhadap 

CSR 

- Umur 

berpengaruh 

negatif terhadap 

CSR 

- Profitabilitas 
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Social 

Responsibility 

(CSR) Pada 

Perusahaan 

Property dan 

Real Estate 

yang 

Terdaftardi BEI 

pada Tahun 

2010 – 2014 

Dependen: 

CSR 

bidang 

property dan 

real estate 

yang 

terdaftar di 

BEI selama 

periode 2010 

sampai 2014 

 Tehnik 

analisis data 

dilakukan 

dengan uji 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n analisis 

regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 

SPSS 

berpengaruh 

positif 

- Leverage 

berpengaruh 

negatif 

- Pertumbuhan 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 
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3 Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

dan Likuiditas 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 

Mega 

Sekarwigati

, Bahtiar 

Effendi 

Jurnal 

Akuntans

i dan 

Keuanga

n, 

Volume 

I, Nomor 

1, April 

2019, 

hlm 16-

33 

2019 Variabel 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

Profitabilitas, 

Likuiditas 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

 Sampel 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

dengan 

kriteria: 

- Terdaftar di 

BEI yang 

masuk dalam 

sector 

pertambanga

n periode 

2014- 2016 

- Menerbitkan 

annual report 

periode 

2014- 2016 

- Menyediaka

n informasi 

mengenai 

pelaksanaan 

CSR 

- Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CSR 

- Profitabilitas tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR 

- Likuiditas 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap CSR 
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- Menyajikan 

data 

perusahaan 

yang 

lengkap 

sesuai 

dengan 

variable 

yang diteliti 

 Tehnik 

analisis data 

dilakukan 

dengan uji 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n analisis 

regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 
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SPSS 

4 Pengaruh 

Likuiditas Dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pada 

Perusahaan 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Rina 

Mudjiyanti, 

Salis Saevy 

Maulani 

Jurnal 

Akuntans

i dan 

Sistem 

Teknolog

i 

Informas

i Vol 13, 

No 3 

Septemb

er 2017: 

342 – 

346 

2017 Variabel 

Independen: 

Likuiditas,profita

bilitas 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

 Sampel pada 

penelitian 

ini adalah 

perusahaan 

manufaktur 

sektor 

barang 

konsumsi 

yang 

terdaftar di 

BEI periode 

2013-2015. 

 Tehnik 

analisis data 

dilakukan 

dengan uji 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n analisis 

- Likuiditas  
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regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 

SPSS 

5 Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaaan 

dan Risk 

Minimization 

Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility(

CSR) 

Ivon 

Nurmas 

Ruroh, Sri 

Wahjuni 

Latifah 

Jurnal 

Akademi

k 

Akuntans

i 2018 

Volume 

1, No 1 

Hal 42-

53 

2018 Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

risk minimization 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

 Sampel 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

perusahaan 

dengan 

kriteria : 

- Perusahaan 

pertambanga

n yang 

terdaftar di 

BEI dan 

menerbitkan 

laporan 

tahunan 

lengkap 

pada periode 

2015- 2016 

Profitabilitas, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan risk 

minimization 

berpengaruh 

terhadap CSR 
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- Mengungka

pkan 

informasi 

mengenai 

CSR dalam 

laporan 

tahunannya 

periode 

2015-2016 

 Tehnik 

analisis data 

dilakukan 

dengan uji 

asumsi 

klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunaka

n analisis 

regresi 

berganda 

dengan 

bantuan 
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SPSS 

6 Pengaruh 

Agresivitas 

Pajak, Ukuran 

Perusahaan dan 

Profitabilitas 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizky 

Amalia 

Wardhani, 

Dul Muid 

Diponeg

oro 

Journal 

Of 

Accounti

ng Vol 6, 

Nomor 3, 

Tahun 

2017, 

Hal 1-10 

2017 Variabel 

Independen: 

Agresivitas pajak, 

ukuran 

perusahaan, 

profitablitas 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

Sampel dalam 

penelitian ini 

yaitu 

perusahaan 

dengan kriteria 

: 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI pada 

tahun 2014 – 

2015 

Menerbitkan 

laporan 

tahunan pada 

tahun 2014 – 

2015 

Terdapat 

pengungkapan 

CSR dalam 

Agresivitas pajak 

dan ukuran 

perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signfikan 

terhadap CSR 

Profitablitas tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR 
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laporan 

tahunannya 

Tidak 

mengalami 

kerugian 

Menggunakan 

satuan mata 

uang rupiah 

Tehnik analisis 

data dilakukan 

dengan uji 

asumsi klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 
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7 Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Likuiditas, dan 

Basis 

Kepemilikan 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pada 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia (Bei) 

Rindu 

Kurnia 

Putri 

JOM 

Fekon 

Vol 4, 

No 1 

(Februari

) 2017 

2017 Variabel 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, 

likuiditas, basis 

kepemilikan 

 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

Sampel dalam 

penelitian ini 

yaitu 

perusahaan 

dengan kriteria 

: 

Perusahaan 

pertambangan 

yang terdaftar 

di BEI selama 

tahun 2012-

2014 

Menerbitkan 

laporan 

tahunan 

lengkap yang 

menyediakan 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, likuiditas, 

basis kepemilikan 

memiliki pengaruh 

terhadap CSR. 
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Periode Tahun 

2012-2014 

informasi 

tentang 

pelaksanaan 

CSR dan 

memiliki data 

lengkap terkait 

variabel-

variabel yang 

digunakan 

pada tahun 

2012 – 2014 

Perusahaan 

yang 

mengalami 

delisting 

periode 2012 - 

2014 

Tehnik analisis 

data dilakukan 

dengan uji 

asumsi klasik, 

pengujian 
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hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 

8 Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Ukuran Dewan 

Komisaris Pada 

Pengungkapan 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Perusahaan 

I Gusti 

Agung 

Arista 

Pradnyani, 

Eka 

Ardhani 

Sisdyani 

E-Jurnal 

Akuntans

i 

Universit

as 

Udayana, 

11.5 

(2015)38

4-397 

2015 Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

laverage, ukura 

perusahaan dan 

ukuran dewan 

komisaris 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

Sampel dalam 

penelitian ini 

yaitu 

perusahaan 

dengan kriteria 

: 

Perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI periode 

penelitian 

tahun 2011-

2013, 

Perusahaan 

manufaktur 

Ukuran perusahaan 

dan leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap CSR, 

Profitabilitas dan 

ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh 

terhadap CSR pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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yang tidak 

mempublikasik

an laporan 

tahunan 

periode 2011-

2013, 

Perusahaan 

manufaktur 

yang laporan 

tahunannya 

tidak 

dinyatakan 

dalam rupiah 

dari tahun 

2011-2013, 

Perusahaan 

manufaktur 

yang 

mempublikasik

an laporan 

tahunan tidak 

lengkap 
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Teknik analisis 

data yang 

dilakukan 

analisis 

deskriptif, uji 

asumsi klasik, 

regresi linier 

berganda, Uji 

F, Uji t dan 

koefisiensi 

determinan ® 

9 Analisis Faktor 

– Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

pada 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang Terdaftar 

Christine 

Herawati 

Limbong 

Jurnal 

Ecobism

a Vol 6 

No.2 

2019 

2019 Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

umur perusahaan 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

Sampel dalam 

penelitian ini 

yaitu 

perusahaan 

dengan kriteria 

: 

Perusahaan 

pertambangaan 

yang listing di 

BEI pada 

tahun 2014 – 

Secara parsial 

profitabilitas, 

ukuran perusahaan, 

dan umur 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

CSR 

Leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 
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di Bei 2017 

Menerbitkan 

laporan 

keuangan yang 

telah diaudit 

secara 

konsisten 

selama periode 

pengamatan 

(2014-2017) 

Menerbitkan 

laporan 

tahunan 

lengkap 

selama tahun 

2014 -2017 

Tehnik analisis 

data dilakukan 

dengan uji 

asumsi klasik, 

pengujian 

csr 

Secara simultan 

profitabilitas, 

leverage, ukuran 

perusahaan dan 

umur perusahaan 

berpengaruh 

terhadap CSR 
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hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 

1

0 

Analisis 

Pengaruh Size, 

Profitabilitas 

dan Leverage 

Terhadap 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Disclosure 

(Studi Empiris 

Pada 

Perusahaan Jasa 

Sektor Property 

dan Real Estate 

yang Terdaftar 

di Bursa Efek 

Savina 

Maya 

Trinada, 

M.Yahdi, 

Noviansyah 

Rizal 

Progress 

Conferen

ce Vol. 

1, No. 1, 

Hal 292 -

304, 

Agustus 

2018 

2018 Variabel 

Independen: 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

leverage 

Variabel 

Dependen: 

CSR 

Sampel dalam 

penelitian ini 

yaitu 

perusahaanjasa 

sektor property  

danreal 

estatedengan 

kriteria : 

terdaftar di 

BEI dan 

sahamnya aktif 

selama tahun 

2016 

Menerbitkan 

laporan 

Secara simultan 

variabel ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

leverage tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

CSR 

Secara parsial 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap CSR 

Secara parsial 

profitabilitas dan 
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Indonesia 

Tahun 2016) 

tahunan 

selama 2016 

Menyediakan 

informasi 

mengenai 

pelaksanaan 

CSR selama 

periode 2016 

Tehnik analisis 

data dilakukan 

dengan uji 

asumsi klasik, 

pengujian 

hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi 

berganda 

dengan 

bantuan SPSS 

leverage 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap CSR. 
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2.3. Hubungan Antar Variabel 

 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan (laba) perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

kondisi keuangan yang baik juga akan mendapat tekanan yang lebih kuat dari 

lingkungan perusahaan untuk lebih luas dalam mengungkapkan CSR secara 

luas. Pengungkapan mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan 

mencerminkan suatu pendekatan perusahaan dalam melakukan adaptasi 

dengan lingkungan yang dinamis dan bersifat multidimensi. Hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan profitabilitas 

perusahaan telah diyakini mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial 

memerlukan gaya manajerial yang sama dengan yang dilakukan pihak 

manajemen untuk membuat suatu perusahaan memperoleh keuntungan 

(Sembiring, 2003). Dikaitkan dengan teori agensi, perolehan laba yang 

semakin besar akan membuat perusahaan mengungkapkan informasi sosial 

yang lebih luas. 

 

2. Pengaruh Leverage terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Leverage adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi 

cenderung ingin melaporkan laba lebih tinggi agar dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang (Rindu Kurnia, 2017). 

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio leverage 

(utang/ekuitas) yang tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi. 

Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan pemegang saham terhadap 

dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Kreditur memerlukan 

pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan sebagai informasi untuk 

mengevaluasi risiko secara benar (Marie et al., 2006).  

 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan Corporate 

Social Responsibility 
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Ukuran perusahaan merupakan skala yang berfungsi untuk klasifikasi 

besar kecilnya entitas bisnis. Perusahaan yang memiliki tingkat entitas bisnis 

tinggi mendorong para investor untuk menginvestasikan saham kepada 

perusahaan dan jika saham perusahaan tinggi membuat pengungkapan CSR 

nya meningkat, karena pendorong pengungkapan CSR adalah kepemilikan 

saham perusahaan yang tinggi.  

2.4. Kerangka Konseptual 

Berikut kerangka konseptualdalam penelitian yaitu menguji pengaruh 

variable independen terhadap variable dependen. 

  

 

      

H1 

  

  

 H2 

  

H3 

 

 

 

 

H4 

 

 

 

Gambar 2.1 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan lebih luas cenderung 

lebih banyak menarik perhatian investor karena para investor dapat 

memprediksi risiko-risiko yang ada dalam perusahaan tersebut.Berdasarkan 

telaah pustaka dan penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa tingkat 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada laporan tahunan 

perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti profitabilitas, leverage, 

dan ukuran perusahaan. 

Corporate 

Social 

Responsibi

lity (CSR) 

(Y) 

 

 

Profitabilitas 

(X1) 

Laverage 

(X2) 

Ukuran 

Perusahaan 

(X3) 
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Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi sudah pasti akan 

memberikan informasi yang lebih banyak pada pihak eksternal. Perusahaan 

dengan tingkat leverage tinggi juga akan lebih banyak memberikan informasi 

pada pihak eksternal karena untuk menghilangkan keraguan pemegang saham 

terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur. Perusahaan dengan 

ukuran yang lebih besar cenderung lebih banyak melakukan tanggung jawab 

perusahaan karena cenderung memiliki public demand akan informasi yang 

lebih tinggi disbanding perusahaan kecil, 

2.5. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori 

maka diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI. 

H2 : Leverage berpengaruh terhadap CSR pada perusahaan yang terdaftar 

BEI. 

H3 : Ukuran Perusahaan terhadap CSR pada perusahaan yang terdaftar 

BEI. 

H4 : Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan berpengaruh secara 

simultan terhadap CSR pada perusahaan yang terdaftar di BEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


