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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh saham kepemilikan asing,

saham kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap
pengungkapan Corporate Social Responsibilty pada BUMN yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia  (BEI)  tahun  2015.  Pengumpulan  data  menggunakan  metode  purposive
sampling  pada  BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  tahun  2015.  Dari  20
BUMN terdaftar  di  BEI,  hanya  12 BUMN yang memenuhi  kriteria sampel  penelitian
yang  telah ditetapkan.  Teknik pengujian hipotesis  menggunakan analisis  regresi  linier
berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  semua  variabel
berpengaruh  tidak  signifikan  terhadap  pengungkapan  Corporate  Social  Responsibilty
BUMN, sedangkan secara parsial variabel leverage berpengaruh terhadap pengungkapan
Corporate  Social  Responsibilty BUMN, sedangkan variabel  saham kepemilikan asing,
saham kepemilikan pemerintah ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh tidak
signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial BUMN. 

Kata  kunci  :  Saham  kepemilikan  asing,  saham  kepemilikan  pemerintah,  ukuran
perusahaan,  profitabilitas,  leverage,  GRI  indeks,  Corporate  Social
Responsibility

PENDAHULUAN 
Alasan  utama  didirikannya

suatu  perusahaan  adalah  untuk
mendapatkan  laba  yang  sebesar-
besarnya  atau  mencapai  tingkat
keuntungan  yang  maksimal.  Namun,
dalam  proses  pencapaian  keberhasilan
tujuan  utama  tersebut  akan  membawa
pengaruh terhadap kemakmuran pemilik
perusahaan maupun pemegang saham. 

Berpihaknya perusahaan kepada
pemilik  modal  mengakibatkan
perusahaan  melakukan  eksploitasi
sumber daya alam dan masyarakat sosial
secara  tidak  terkendali.  Hal  itu
mengakibatkan  kerusakan  lingkungan
alam yang  pada  akhirnya  mengganggu
kehidupan manusia. Pemilik modal yang
hanya  berorientasi  pada  laba  material,
membuat mereka mengalami penurunan
kondisi  sosial  karena  telah  merusak
keseimbangan  kehidupan  dengan  cara
menstimulasi  pengembangan  potensi

ekonomi  yang  dimiliki  manusia  secara
berlebihan  yang  tidak  memberi
kontribusi  bagi  peningkatan
kemakmuran mereka.

Ketika  beberapa  perusahaan
menjadi  semakin  berkembang  pesat,
terjadilah  kesenjangan  sosial  dan
kerusakan  lingkungan  sekitarnya.
Sehingga  harus  ada  pula  kesadaran
untuk  mengurangi  dampak  negatif
tersebut.  Di sinilah konsep dan praktik
corporate  social  responsibility (CSR)
perlu direalisasikan.

Tidak hanya berkutat pada aspek
normatif,  saat  ini  CSR  telah  diatur
dalam  beberapa  regulasi  yang  sifatnya
mengikat  agar  ’perusahaan  tertentu’
wajib  melaksanakan  tanggungjawab
sosialnya.  Terdapat  proses  panjang
berkaitan  dengan  sejarah  munculnya
peraturan  terkait  CSR  atau  program
yang  pada  mulanya  identik  dengan
istilah  Community  Development (CD),
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Program  Kemitraan  dan  Bina
Lingkungan (PKBL).

Corporate Social Responsibility
(Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan)
sering  dianggap  inti  dari  etika  bisnis,
yang  berarti  bahwa  perusahaan  tidak
hanya mempunyai kewajiban-kewajiban
ekonomi  dan  legal  (artinya  kepada
pemegang  saham  atau  shareholder)
tetapi  juga  kewajiban-kewajiban
terhadap  pihak-pihak  lain  yang
berkepentingan  (stakeholder)  yang
jangkauannya  melebihi  kewajiban-
kewajiban di  atas (ekonomi dan legal).
Tanggung jawab sosial  dari perusahaan
(Corporate  Social  Responsibility)
merujuk  pada  semua  hubungan  yang
terjadi antara sebuah perusahaan dengan
semua  stakeholder,  termasuk
didalamnya  adalah  pelanggan  atau
customers, pegawai, komunitas, pemilik
atau  investor,  pemerintah,  supplier
bahkan  juga  kompetitor.  Global
Compact  Initiative menyebut
pemahaman  ini  dengan  3P  (profit,
people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak
hanya mencari laba (profit),  tetapi juga
mensejahterakan  orang  (people),  dan
menjamin  keberlanjutan  hidup  planet
ini.  Pengembangan  program-program
sosial perusahaan dapat berupa bantuan
fisik,  pelayanan  kesehatan,
pembangunan  masyarakat  (community
development),  outreach,  beasiswa  dan
sebagainya.

Corporate Social Responsibility
menjadi  salah  satu  bentuk  inovasi
pengembangan  hubungan  antara
perusahaan  dan  masyarakat,  baik
masyarakat  sebagai  konsumen  maupun
sebagai  lingkungan  eksternalnya.
Komitmen dunia usaha untuk bertindak
secara etis, beroperasi secara legal, dan
berkontribusi  untuk  peningkatan
ekonomi,  peningkatan  kualitas  hidup
karyawan,  serta  sekaligus  peningkatan
kualitas  lokal  dan  masyarakat  secara
lebih luas merupakan konsep Corporate
Social Responsibility.

Perkembangan  CSR  untuk
konteks Indonesia dapat dilihat dari dua
perspektif  yang  berbeda.  Pertama,
pelaksanaan  CSR  memang  merupakan

praktik  bisnis  secara  sukarela
(discretionary  business  practice)  yang
berarti  pelaksanaan  CSR  lebih  banyak
berasal  dari  insiatif  perusahaan  dan
bukan merupakan aktivitas yang dituntut
untuk  dilakukan  perusahaan  oleh
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.

Status  perusahaan  sebagai
perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara)  juga  mempengaruhi  luas
pengungkapan  tanggung  jawab  sosial
perusahaan.  Perusahaan  BUMN  lebih
luas  dalam  mengungkapkan  tanggung
jawab  sosial  perusahaan  (Corporate
Social Responsibility Disclosure) karena
perusahaan  BUMN  sebagian  besar
sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau
negara  atau  rakyat.  Dalam  melakukan
kegiatan  operasionalnya,  BUMN
diawasi  langsung  oleh  Dewan
Perwakilan  Rakyat  yang  merupakan
representasi dari rakyat.

Tujuan  penelitian  ini  adalah
untuk  mengkaji  Pengaruh  saham
kepemilikan  asing,  saham  kepemilikan
pemerintah,  size,  profitabilitas  dan
leverage  terhadap  pengungkapan
corporate  social  responsibility  pada
bumn  yang  terdaftar  di  bursa  efek
indonesia (BEI) tahun 2015

TINJAUAN PUSTAKA
Pengertian  Corporate  Social
Responsibility (CSR)

Konsep CSR sebagai salah satu
tonggak  penting  dalam  manajemen
korporat.  Konsep mengenai  CSR mulai
diperkenalkan Bowen pada tahun 1953
dalam  sebuah  karya  seminarnya
mengenai  tanggung  jawab  sosial
pengusaha.  Menurut  Bowen,  tanggung
jawab sosial diartikan sebagai “it refers
to  the  obligations  of  businessman  to
persue  those  policies,  to  make  those
decisions,  ot  to  follow  those  lines  of
action which ar desirable in term of the
objectives and value of our society.”

Sebagai suatu konsep, meskipun
telah menjadi trend yang semakin ramai
diperbincangkan,  social  responsibility
belum memiliki  batasan  yang  sepadan.
Banyak ahli, praktisi dan peneliti belum
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memiliki  kesamaan  dalam memberikan
definisi,  meskipun  dalam  banyak  hal
memiliki  kesamaam  esensi.  Adapun
beberapa  definisi  yang  dikemukakan
oleh  para  ahli  dalam  buku  Nor  Hadi
(2011) antara lain ; 

Johnson  and  Johnson  (2006)
dalam  mendefinisikan  “Corporate
Social  Responsibility  (CSR)  is  about
how  companies  manage  the  business
prosesses to produce on averal positive
impact on society”. 

The World Business Council for
Sustainable  Development  (WBCSD)
dalam  publikasinya  Making  Good
Business  Sense  mendefinisikan  CSR
atau Tanggung jawab Sosial Perusahaan,
sebagai  “Continuing  commitment  by
business  to  be  have  ethically  and
contribute  to  economic  development
while improving the quality of life of the
workface and their families as well as of
the  local  community  and  society  at
large”. 

Pernyataan  yang  diungkapkan
WBCSD  tersebut  merupakan  sebuah
bentuk komitmen di dalam dunia usaha
untuk  terus  menerus  bertindak  secara
etis,  beroperasi  secara  legal  dan
berkontribusi  untuk  peningkatan
ekonomi,  bersamaan  dengan
peningkatan  kualitas  hidup  dari
karyawan  dan  keluarganya  sekaligus
juga  peningkatan  kualitas  komunitas
lokal dan masyarakat secara lebih luas.

Organisasi  ataupun  korporasi
dalam  skala  apapun  yang  berinteraksi
dengan  lingkungan  eksternalnya
memiliki kewajiban untuk berkontribusi
kembali  pada  masyarakat.  Corporate
Social Responsibility dengan sendirinya
bukan  hanya  kewajiban  yang  dimiliki
oleh  perusahaan  berskala  besar  saja.
Namun  jika  asumsi  residual  mengenai
kekuasaan  dan  pemasukan  yang  lebih
besar,  maka  perusahaan  berskala  besar
harus  lebih  terlihat  memiliki  tanggung
jawab  sosial  dan  kontribusi  kepada
masyarakat.

Pengaruh  Kepemilikan  Saham  Asing
terhadap  Pengungkapan  Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan  saham  asing
adalah jumlah saham yang dimiliki oleh
pihak  asing  (luar  negeri)  baik  oleh
individu  maupun  lembaga  terhadap
saham perusahaan di Indonesia. Selama
ini kepemilikan asing merupakan pihak
yang  dianggap  concern  terhadap
pengungkapan  tanggung  jawab  sosial
perusahaan.  Seperti  diketahui,  negara-
negara  di  Eropa sangat  memperhatikan
isu  sosial  misalnya  hak  asasi  manusia,
pendidikan,  tenaga  kerja,  dan
lingkungan  seperti  efek  rumah  kaca,
pembalakan  liar,  serta  pencemaran  air.
Hal  ini  menjadikan  perusahaan
multinasional mulai  mengubah perilaku
mereka dalam beroperasi demi menjaga
legitimasi dan reputasi perusahaan untuk
tetap  beroperasi  namun  juga  menjaga
kesejahteraang  masyarkat  sekitar  dan
peduli akan lingkungan.

Perusahaan  yang  memiliki
kepemilikan  saham  asing  cenderung
memberikan  pengungkapan  yang  lebih
luas  dibandingkan  yang  tidak.  Hal  ini
disebabkan  beberapa  alasan.  Pertama,
perusahaan  asing  terutama  dari  Eropa
dan  Amerika  lebih  mengenal  konsep
praktik  dan  pengungkapan  Corporate
Social  Responsibility.  Kedua,
perusahaan asing mendapatkan pelatihan
yang lebih baik dalam bidang akuntansi
dari  perusahaan  induk  di  luar  negeri.
Ketiga,  perusahaan  tersebut  mungkin
mempunyai sistem informasi yang lebih
efektif  dan  efisien  untuk  memenuhi
kebutuhan  internal  dan  kebutuhan
perusahaan  induk.  Keempat,
kemungkinan  permintaan  yang  lebih
besar datang dari pada perusahaan yang
berbasis asing dari pelanggan, pemasok,
dan masyarakat umum
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Pengaruh  Kepemilikan  Saham
Pemerintah  terhadap  Pengungkapan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Kepemilikan Saham Pemerintah
pada  suatu  perusahaan  menyebabkan
aktivitas  perusahaan  tersebut  sesuai
dengan  kepentingan  pemerintah.
Masyarakat  mempunyai  harapan  yang
besar  terhadap  BUMN  daripada
perusahaan  milik  swasta,  karena
pengelolaan  BUMN  yang  baik
mencerminkan keberhasilan pemerintah.

Pelaksanaan  CSR  oleh  BUMN
juga  bersifat  mandatory  (sudah  diatur
oleh  undang-undang).  Tekanan
pemerintah  dan  public  yang  kuat
membuat  perusahaan  harus  lebih
transparan  dalam  pengelolaannya.
Seperti yang diatur didalam UU PT. No.
40 Tahun 2007 mengenai pengungkapan
Laporan Keuangan Tahunan

Pengaruh  Ukuran  Perusahaan  terhadap
Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan

Perusahaan  yang  berukuran
lebih  besar  cenderung  memiliki  public
demand  akan  informasi  yang  lebih
tinggi  dibanding  perusahaan  yang
berukuran lebih kecil. Alasan lain adalah
perusahaan  besar  dan  memiliki  biaya
keagenan  yang  lebih  besar  tentu  akan
mengungkapkan  informasi  yang  lebih
luas hal ini dilakukan untuk mengurangi
biaya keagenan yang dikeluarkan. Lebih
banyak  pemegang  saham,  berarti
memerlukan  lebih  banyak  juga
pengungkapan,  hal  ini  dikarenakan
tuntutan dari para pemegang saham dan
para analis pasar modal perusahaan yang
lebih  besar  mungkin  akan  memiliki
pemegang  saham  yang  memperhatikan
program sosial  yang dibuat  perusahaan
dalam laporan tahunan, yang merupakan
media  untuk  menyebarkan  informasi
tentang tanggung jawab sosial keuangan
perusahan.

Pengaruh  Profitabilitas  terhadap
Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan

Profitabilitas adalah faktor yang
memberikan kebebasan dan fleksibelitas
kepada  manajemen  untuk  melakukan
dan mengungkapkan  kepada  pemegang
saham  program tanggung  jawab  sosial
secara  lebih  luas.  Hubungan  antara
profitabilitas  perusahaan  dengan
pengungkapan  tanggungjawab  sosial
perusahaan  telah  menjadi  postulat
(anggapan  dasar)  untuk  mencerminkan
pandangan  bahwa  reaksi  sosial
memerlukan gaya manajerial.

Perusahaan  yang  mempunyai
profitabilitas tinggi belum tentu banyak
melakukan  aktivitas  sosial  karena
perusahaan lebih berorientasi pada laba
semata akan tetapi tidak semua peneliti
mendukung  hubungan  profitabilitas
dengan  tanggung  jawab  sosial
perusahaan.

Pengaruh  Leverage  terhadap
Pengungkapan  Tanggung  Jawab  Sosial
Perusahaan

Teori  keagenan  memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio leverage
yang lebih tinggi akan mengungkapkan
lebih  banyak  informasi,  karena  biaya
keagenan  perusahaan  dengan  struktur
modal seperti itu lebih tinggi. Sehingga
memiliki  kewajiban  untuk  melakukan
ungkapan  yang  lebih  luas  daripada
perusahaan dengan rasio leverage yang
rendah.

Rasio leverage digunakan untuk
memberikan  gambaran  mengenai
struktur  modal  yang  dimiliki
perusahaan,  sehingga  dapat  dilihat
tingkat  resiko  tak  tertagihnya  suatu
utang.  Oleh  karena  itu,  perusahaan
dengan  rasio  leverage  yang  tinggi
mempunyai  kewajiban  lebih  untuk
mengungkapkan  tanggung  jawab
sosialnya
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Berdasarkan  latarbelakang
masalah  dan  dasar  pemikiran  teoritis,
maka  kerangka  konseptual  dari
penelitian  ini  dapat  di  gambarkan
sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan permasalahan yang

dikemukakan  teori-teori  penunjang  di
atas  yang  telah  memperkuat
permasalahan  tersebut,  maka  diajukan
suatu  hipotesis  atau  dugaan sementara,
antara lain :
H1  :  Kepemilikan  saham  asing

berpengaruh  terhadap
pengungkapan CSR.

H2  :  Kepemilikan  saham  pemerintah
berpengaruh  terhadap
pengungkapan CSR

H3  :  Ukuran  perusahaan  berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR

H4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap
pengungkapan CSR

H5  :  Leverage  berpengaruh  terhadap
pengungkapan CSR

METODE PENELITIAN
Prosedur dan sampel

Dalam  penelitian  ini,  metode
yang  digunakan  adalah  metode
penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono
(2010:7),  metode  penelitian  kuantitatif
merupakan  metode  penelitian  yang
berlandaskan  pada  filsafat  positivisme,
digunakan untuk meneliti pada populasi
atau  sampel  tertentu,  teknik
pengambilan  sampel  pada  umumnya
dilakukan secara random, pengumpulan
data menggunakan instrumen penelitian,
analisis data bersifat kuantitatif/statistik
dengan tujuan  untuk  menguji  hipotesis
yang telah ditetapkan.

Menurut  Sugiyono  (2010:217)
teknik  sampling  pada  dasarnya  dapat
dikelompokkan  menjadi  dua  yaitu
probability sampling dan nonprobability
sampling.  Teknik  pengambilan  sampel
yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,
adalah  teknik  nonprobability  sampling.
Teknik  nonprobability  sampling  yaitu
teknik  pengambilan  sampel  yang  tidak
memberi peluang atau kesempatan untuk
setiap unsur atau anggota populasi untuk
dipilih  menjadi  sampel.  Dalam  teknik
nonprobability  sampling  terdiri  dari
enam  teknik.  Dalam  penelitian  ini
menggunakan  metode  purposive
sampling  yaitu  teknik  pengambilan
sampel  yang  menentukan  kriteria
sehingga  layak  dijadikan  sampel.
Berdasarkan karakteristik yang menjadi
target  objek  penelitian,  terdapat  12
BUMN  yang  sesuai  di  tahun  2015.
Sehingga  jumlah  sampel  sebanyak  12
sampel.

Instrumen pengukuran
Untuk  menjawab  rumusan

masalah  dan  melakukan  pengujian
terhadap hipotesis yang diajukan, maka
data  yang  diperoleh  selanjutnya  akan
diolah  sesuai  dengan    kebutuhan
analisis.  Untuk  kepentingan
pembahasan, data diolah dan dipaparkan
berdasarkan  prinsip-prinsip  statistik
deskriptif, sedangkan untuk kepentingan
analisis  dan  pengujian  hipotesis
digunakan  analisis  Regresi  berganda
untuk  mengetahui  hungan  antara
variable dependen dan independen.

Variabel  pengungkapan  sosial
perusahaan  diukur  dengan  metode
content  analysis.  Content  analysis
adalah  suatu  metode  pengkodifikasian
teks  dari  ciri-ciri  yang  sama  untuk
ditulis  dalam  berbagai  kelompok
(kategori) tergantung pada kriteria yang
ditentukan. Agar content analysis dapat
dilaksanakan  dengan  cara  yang
replicable  maka  dapat  dilakukan  salah
satunya dengan cara checklist.

Perhitungan pengungkapan CSR
atau  Corporate  Social  Reporting  Index
(CSRI)  dilakukan  dengan  pemberian
skor.  Perusahaan  yang  melakukan
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pengungkapan  tanggung  jawab  sosial
perusahaan sesuai dengan indikator GRI
di  beri  skor  1  sedangkan  perusahaan
yang  tidak  melakukan  pengungkapan
tanggung jawab sosial  atau perusahaan
yang  melakukan  pengungkapan
tanggung jawab sosial tetapi tidak sesuai
dengan indikator GRI diberi angka 0.

Kepemilikan saham asing dalam
penelitian  ini  menggunakan  persentase
pemilikan  saham  pihak  entitas  asing
(luar  negeri).  Kepemilikan  tersebut
dapat  dilihat  dalam  laporan  tahunan
perusahaan untuk tahun 2015. Besarnya
saham pihak asing diukur dari rasio dari
jumlah  kepemilikan  saham  asing
terhadap  total  saham  perusahaan  yang
beredar di masyarakat.

Dalam  penelitian  ini,
kepemilikan  saham  pemerintah
menggunakan  persentase  pemilikan
saham  pemerintah  Indonesia.
Kepemilikan  tersebut  dapat  dilihat
dalam laporan tahunan perusahaan untuk
tahun 2015. Besarnya saham pemerintah
diukur  dari  rasio  dari  jumlah
kepemilikan saham pemerintah terhadap
total saham perusahaan yang beredar di
masyarakat.

Ukuran perusahaan dapat diukur
dari total aset yang dimiliki perusahaan
yang  diperoleh  dari  laporan  tahunan
perusahaan  untuk  tahun  2015.  Size
perusahaan  yang  diukur  dengan  total
aset  akan  ditransformasikan  dalam
logaritma  untuk  menyamakan  dengan
variabel  lain  karena  total  aset
perusahaan  nilainya  relatif  besar
dibandingkan  dengan  variabel  variabel
lain dalam penelitian ini.

Profitabilitas  diartikan  sebagai
kemampuan  perusahaan  untuk
menghasilkan  laba  atau  profit  dalam
upaya  meningkatkan  nilai  pemegang
saham. Terdapat beberapa ukuran untuk
menentukan  profitabilitas  perusahaan,
yaitu : return of equity, return on assets,
earning  per  share,  net  profit  dan
operating  ratio.  Profitabilitas  dalam
penelitian  ini  yang  digunakan  adalah
Return on asset (ROA). Return on asset
(ROA)  merupakan  ukuran  efektifitas
perusahaan  di  dalam  menghasilkan

keuntungan  dengan  memanfaatkan
aktiva yang dimilikinya.

Menurut  Kasmir  (2013),
Leverage  ratio  (rasio  solvabilitas)
merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur  sejauh  mana  aktiva
perusahaan  dibiayai  dengan  utang.
Artinya  besarnya  jumlah  utang  yang
digunakan perusahaan untuk membiayai
kegiatan  usahanya  jika  dibandingkan
dengan  modal  sendiri.  Biasanya
penggunaan rasio solvabilitas (leverage)
disesuaikan  dengan  tujuan  perusahaan.
Artinya perusahaan dapat menggunakan
rasio  leverage  secara  keseluruhan  atau
sebagian dari masing-masing jenis rasio
leverage  yang  ada.  Namun  variabel
pengukuran  yang  digunakakan  untuk
penelitian ini yaitu Debt To Asset Ratio
(Debt  Ratio).  Debt  ratio  merupakan
rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur
perbandingan antara total utang dengan
total aktiva. Dengan kata lain, seberapa
besar  aktiva  perusahaan  dibiayai  oleh
utang  atau  seberapa  besar  utang
perusahaan  berpengaruh  terhadap
pengelolaan aktiva.

Uji Normalitas
Uji  normalitas  ini  bertujuan

untuk  mengetahui  apakah  variabel
tersebut mempunyai distribusi data yang
normal  atau  tidak.  Untuk  mengetahui
data  tersebut  normal  atau  tidak,  salah
satunya  dapat  diketahui  dengan
menggunakan pendekatan Kolmogorov-
smirnov.  Berdasarkan  uji  normalitas
menggunakan  uji  Kolmogorov-smirnov
dapat dilihat bahwa sig atau signifikansi
variabel Corporate Social Responsibility
Index sebesar 0,065, saham kepemilikan
asing sebesar 0,740, saham kepemilikan
pemerintah sebesar  0,725,  size  (ukuran
perusahaan) sebesar 0,532, ROA (Return
on  asset)  sebesar  0,349  dan  leverage
sebesar 0.684 yang menunjukkan angka
> 0,05. Sehingga data dalam penelitian
ini memiliki distribusi normal.

Uji Multikolinearitas
Uji  Multikolinearitas  ini

dilakukan  untuk  mengetahui  bahwa
tidak terjadi hubungan yang sangat kuat
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atau tidak terjadi  hubungan linier  yang
sempurna  atau  dapat  pula  dikatakan
bahwa antar variabel bebas tidak saling
berkaitan.  Berdasarkan  perhitungan
diperoleh  hasil  bahwa  nilai  VIF  pada
ketiga variabel bebas lebih kecil dari 10,
artinya  ketiga  variabel  bebas  pada
penelitian ini tidak menunjukkan adanya
gejala multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas
Uji  Heteroskedastitas  bertujuan

utnuk  menguji  apakah  dalam  model
regresi  linear  berganda  terjadi
ketidaksamaan  varians  dan  residual
suatu  pengamatan  ke  pengamatan
lainnya.  Hasil  penghitungan
menunjukkan  bahwa  signifikansi  atau
nilai probabilitas adalah sig > 0.05 maka
model  regresi  linier  berganda  tidak
terjadi heteroskedastitas.

Uji Autokorelasi
Auto  korelasi  adalah  korelasi

yang terjadi  diantara anggota observasi
yang  terletak  berderetan,  biasanya
terjadi pada data time series. Dari hasil
perhitungan  dapat  dilihat  bahwa  nilai
Run Test hasil dari Asymp. Sig. (2-tailed)
> 0.05 yaitu sebesar 0.364 sehingga data
dalam  penelitian  ini  dikatakan  bebas
dari autokorelasi

HASIL
Setelah  dilakukan  pengujian

terhadap uji asumsi klasik dan dari hasil
tersebut data yang digunakan memenuhi
syarat,   maka   analisis   dapat
dilanjutkan  dengan  uji  regresi  linier
berganda.  Adapun  hasil  pengujian
regresi  linear  berganda  dengan
menggunakan  SPSS  16.0  (Stastistical
program for social science) dapat dilihat
pada table berikut ini :

Tabel 1. Koefisien Regresi Linear 
Berganda

Sumber : Output SPSS
Berdasarkan  penelitian  ini,  maka

persamaan  regresi  linear  bergandanya
dapat dinyatakan sebagai berikut :
Y  =  0,707  –  0,001X1  +  0,007X2  –
0,003X3 – 2,565X4 – 0,926X5 + e
atau  Pengungkapan  CSR  =  0,707  –
0,001  Saham  Kepemilikan  Asing  +
0,007 Saham Kepemilikan Pemerintah –
0,003  Ukuran  Perusahaan  –  2,565
Profitabilitas – 0,926 Leverage + e

Uji T (Pengujian secara Parsial) 
Berdasarkan  table  2  diketahui

bahwa  Variabel  saham  kepemilikan
asing  memiliki  tingkat  signifikansi
sebesar 0,917 atau sig t > 0.05 hasil ini
menolak  hipotesis  pertama  yang
mengatakan bahwa Kepemilikan saham
asing  berpengaruh  signifikan  terhadap
pengungkapan  CSR,  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  variabel  saham
kepemilikan  asing  berpengaruh  tidak
signifikan terhadap pengungkapan CSR
pada  BUMN  terdaftar  di  BEI  tahun
2015.

Variabel  saham  kepemilikan
pemerintah memiliki tingkat signifikansi
sebesar 0.672 atau sig t > 0.05 hasil ini
menolak  hipotesis  kedua  yang
mengatakan bahwa Kepemilikan saham
pemerintah  berpengaruh  signifikan
terhadap  pengungkapan  CSR,  sehingga
dapat  disimpulkan  bahwa  variabel
saham  kepemilikan  asing  berpengaruh
tidakn  signifikan  terhadap
pengungkapan  CSR  pada  BUMN
terdaftar di BEI tahun 2015. 

Variabel  ukuran  perusahaan
memiliki  tingkat  signifikansi  sebesar
0.971 atau sig t > 0.05 hasil ini menolak
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hipotesis ketiga yang mengatakan bahwa
Ukuran  perusahaan  berpengaruh
signifikan terhadap pengungkapan CSR,
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
variabel ukuran perusahaan berpengaruh
tidak signifikan terhadap pengungkapan
CSR pada BUMN terdaftar di BEI tahun
2015.

Variabel  profitabilitas  memiliki
tingkat  signifikansi  sebesar  0.574  atau
sig t > 0.05, hasil ini menolak hipotesis
keempat  yang  mengatakan  bahwa
profitabilitas  berpengaruh  signifikan
terhadap  pengungkapan  CSR,  sehingga
dapat  disimpulkan  bahwa  variabel
ukuran  profitabilitas  berpengaruh  tidak
signifikan terhadap pengungkapan CSR
pada  BUMN  terdaftar  di  BEI  tahun
2015.

Variabel  Leverage  memiliki
tingkat  signifikansi  sebesar  0.384  atau
sig t > 0.05, hasil ini menolak hipotesis
kelima  yang  mengatakan  bahwa
laverage  berpengaruh  signifikan
terhadap  pengungkapan  CSR,  sehingga
dapat  disimpulkan  bahwa  variabel
leverage  berpengaruh  tidak  signifikan
terhadap  pengungkapan  CSR  pada
BUMN terdaftar di BEI tahun 2015
Tabel 2. Tabel uji T

Sumber : Output SPSS

Uji F (Pengujian secara Simultan)
Uji  F  adalah  Pengujian  yang

dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh
dari variabel bebas (independent) secara
bersama-sama  terhadap  variabel  terikat
(dependent).  Berdasarkan  hasil
penghitungan  nilai  signifikasi  adalah
0.687  >  0.05  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  bahwa  saham
kepemilikan  asing  (X1),  saham

kepemilikan  pemerintah  (X2),  ukuran
perusahaan (X3), profitabilitas (X4) dan
leverage  (X5)  secara  simultan  tidak
berpengaruh  pada  pengungkapan  CSR
BUMN  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek
Indonesia tahun 2015.

Koefisien Determinasi (R2)
Hasil  penghitungan  menunjuk-

kan  bahwa  koefisien  determinasi  yang
menunjukkan nilai R2 sebesar 0.343 atau
34,3%. Dari nilai ini dapat disimpulkan
bahwa  hubungan  antara  saham
kepemilikan  asing  (X1),  saham
kepemilikan  pemerintah  (X2),  ukuran
perusahaan/size  (X3),  profitabilitas
(X4),  dan  leverage  (X5)  dengan
pengungkapan CSR yang diukur dengan
indeks  pengungkapan  sosial  yaitu
sebesar  34,3%  dan  65,7%  indeks
pengungkapan sosial  BUMN go public
dalam  penelitian  ini  dipengaruhi  oleh
variabel lain yang tidak dicantumkan

Pembahasan 
Penelitian  ini  menguji  faktor-

faktor  yang  mempengaruhi
pengungkapan  CSR  yaitu  saham
kepemilikan  asing,  saham  kepemilikan
pemerintah,  ukuran  perusahaan,
profitabilitas,  dan  leverage.  Penjelasan
dari  masing-masing  variabel  adalah
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan  hasil  pengujian

pengaruh  variabel  saham
kepemilikan  asing  terhadap
pengungkapan CSR, dapat diketahui
bahwa  variabel  kepemilikan  saham
asing  tidak  berpengaruh  terhadap
pengungkapan CSR. Oleh karena itu
H1  ditolak.  Hal  ini  sejalan  dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Desie Rakhmawati (2011) dan
Nurbaity  Yuliani  (2014).  Hal  ini
tidak  mendukung  teori  keagenan
yang  menyebutkan  bahwa  ketika
manager  berusaha  memenuhi
kepentingan  stakeholder  dengan
cara  mengungkapkan  pertanggung-
jawaban  sosial  perusahaan  yang
mereka  investasikan  didalam
pengungkapannya  sehingga  akan
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meningkatkan  kepercayaan
masyarakat. 

2. Berdasarkan  hasil  pengujian
pengaruh  variabel  saham
kepemilikan  pemerintah  terhadap
pengungkapan CSR, dapat diketahui
bahwa  variabel  kepemilikan  saham
pemerintah  tidak  berpengaruh
terhadap pengungkapan CSR.  Oleh
karena itu H2 ditolak. Namun, pada
hasil  output  SPSS  untuk  analisis
regresi  linear  berganda  dalam
penelitian  ini  menunjukkan  hasil
yang  positif.  Sehingga kepemilikan
saham  pemerintah  berpengaruh
terhadap  pengungkapan  CSR
BUMN  go  public Indonesia  2105
namun tidak signifikan karena hasil
nilai sig variabel saham kepemilikan
pemerintah  >  0,05  yaitu  sebesar
0,672. 

3. Berdasarkan  hasil  pengujian
pengaruh  variabel  ukuran
perusahaan  terhadap  pengungkapan
CSR,  dapat  diketahui  bahwa
variabel  ukuran  perusahaan  tidak
berpengaruh  terhadap  peng-
ungkapan CSR. Oleh karena itu H3
ditolak.  Ukuran  perusahaan
perusahaan  merupakan  salah  satu
ukuran  yang  penting  yang  banyak
digunakan  untuk  menjelaskan
variasi pengungkapan dalam laporan
tahunan  perusahaan.  Perusahaan
yang memiliki biaya keagenan yang
lebih  besar  akan  mengungkapkan
informasi  yang  lebih  luas  untuk
mengurangi  biaya  keagenan
tersebut. Di samping itu, perusahaan
besar merupakan emiten yang paling
banyak disoroti, pengungkapan yang
lebih besar merupakan pengurangan
biaya-biaya  politis  sebagai  wujud
tanggung  jawab  sosial.  Namun
dalam  penelitian  ini  ukuran
perusahaan  yang  diuji  dengan
menggunakan  software  SPSS  16
tidak  mampu  menunjukkan
pengaruh  signifikan  terhadap
pengungkapan  CSR.  Hal  ini
bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan  oleh  Jayanti  Purnasiwi
(2011). 

4. Berdasarkan  hasil  pengujian
pengaruh  variabel  profitabilitas
terhadap pengungkapan CSR, dapat
diketahui  bahwa  variabel
profitabilitas yang dihutung dengan
ROA  (Return  On  Asset)  tidak
berpengaruh  terhadap  peng-
ungkapan CSR. Oleh karena itu H4
ditolak.  Rasio  profitabilitas  adalah
rasio  yang  digunakan  untuk
mengukur  seberapa  efektif
perusahaan  beroperasi  sehingga
menghasilkan  keuntungan  bagi
perusahaan.  Dalam  penelitian  ini
rasio  profitabilitas  dihitung
menggunakan  ROA  (Return  On
Asset)  dengan  membagi  laba
sesudah  pajak  dengan  total  aset
perusahaan.

5. Teori keagenan memprediksi bahwa
perusahaan  dengan  rasio  leverage
yang  lebih  tinggi  akan
mengungkapkan  lebih  banyak
informasi,  karena  biaya  keagenan
perusahaan  dengan  struktur  modal
seperti  itu  lebih  tinggi.  Sehingga
memiliki  kewajiban  untuk
melakukan  ungkapan  yang  lebih
luas  daripada  perusahaan  dengan
rasio  leverage  yang  rendah.  Rasio
leverage  merupakan  proporsi  total
hutang  terhadap  total  aset  yang
dimiliki  perusahaan.  Rasio  tersebut
digunakan  untuk  memberikan
gambaran mengenai  struktur modal
yang  dimiliki  perusahaan.  Dalam
penelitian  ini,  Nilai  sig  Leverage
sebesar 0.384 atau lebih besar dari >
0.05.  Sehingga H5 ditolak.  Namun
nilai  sig  variabel  leverage  paling
mendekati  0,05  sehingga  variabel
leverage  berpengaruh  terhadap
Pengungkapan  Tanggung  Jawab
Sosial  namun  tidak  signifikan.  Hal
ini sama dengan hasil dari penelitian
terdahulu  yang  dilakukan  oleh
Jayanti  Purnasiwi  (2011)  dan
Nurbaity Yuliani (2014).

KESIMPULAN
Dalam penelitian ini,  dilakukan

untuk menguji faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi  pengungkapan tanggung
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jawab  sosial  pada  BUMN  go  public
2015  dengan  menggunakan  metode
purposive  sampling.  Variabel  dependen
dalam  penelitian  ini  adalah  saham
kepemilikan  asing,  saham  kepemilikan
pemerintah,  ukuran  perusahaan,
profitabilitas dan leverage.

Dari  hasil  analisis  data,
pengujian  hipotesis,  dan  pembahasan,
maka  dapat  ditarik  kesimpulan  dari
penelitian ini sebagai berikut :
1. Variabel  kepemilikan  saham  asing

tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap  pengungkapan  Corporate
Social  Responsibility  (CSR)  pada
Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN) yang terdaftar di BEI.

2. Variabel  kepemilikan  saham
pemerintah tidak berpengaruh secara
signifikan  terhadap  pengungkapan
Corporate  Social  Responsibility
(CSR)  pada  Badan  Usaha  Milik
Negara  (BUMN)  yang  terdaftar  di
BEI.

3. Variabel  ukuran  perusahaan  tidak
berpengaruh  secara  signifikan
terhadap  pengungkapan  Corporate
Social  Responsibility  (CSR)  pada
Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN) yang terdaftar di BEI.

4. Variabel  profitabilitas  tidak
berpengaruh  secara  signifikan
terhadap  pengungkapan  Corporate
Social  Responsibility  (CSR)  pada
Badan  Usaha  Milik  Negara
(BUMN) yang terdaftar di BEI.

5. Variabel  Leverage  berpengaruh
namun  tidak  signifikan  terhadap
pengungkapan  Corporate  Social
Responsibility  (CSR)  pada  Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang
terdaftar di BEI

SARAN
Berdasarkan  beberapa  keter-

batasan  penelitian  yang  telah
diungkapkan,  maka  saran  untuk
penelitian selanjutnya yaitu :
1. Penelitian  selanjutnya  dapat

menggunakan  cara  pengungkapan
Corporate  Social  Responsibility
(CSR) yang berbeda, sehingga bisa
terjadi keberagaman penelitian.

2. Penelitian  selanjutnya  dapat
menambah  variabel  independen
yang  terkait  dengan  pengungkapan
Corporate  Social  Responsibility
(CSR).  Karena  65,7%
pengungkapan  CSR  dalam
penelitian  ini  dipengaruhi  oleh
variabel diluar penelitian.

3. Periode  pengamatan  dan  sampel
yang digunakan sebaiknya diperluas
agar  dapat  memprediksi  penelitian
jangka panjang
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