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ABSTRAK 

Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tindak tanggung 

jawab sosial yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana perusahaan tidak 

hanya mencari keuntungan semata, namun juga harus memberikan kontribusi 

positif terhadap masyarakat dan ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bukti 

adanya pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

pemerintah, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe 

industri, umur perusahaan, dan ukuran KAP terhadap pengungkapan CSR. Data 

yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs 

www.idx.co.id berupa laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016-2017. 

Penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2016-2017 dengan 175 sampel penelitian yang diperoleh menggunakan 

metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

pemerintah, tipe industri, umur perusahaan, dan ukuran KAP berpengaruh positif 

signifikan terhadap CSR, sedangkan variabel kepemilikan asing dan leverage 

berpengaruh negatif signifikan terhadap CSR. Variabel profitabilitas dan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR.  

 

Kata Kunci : CSR, Struktur Kepemilikan, Karakteristik Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

Corporate Social Responsibility is a form of social responsibility carried 

out by a company, where the company is not only seeking profit, but also must 

make a positive contribution to the community and participate in maintaining 

environmental sustainability. 

The purpose of this study was to find out and analyze the evidence of the 

influence of managerial ownership, institutional ownership, government 

ownership, foreign ownership, company size, profitability, leverage, industry type, 

company age, and KAP size on responsive CSR. The data used for this study are 

secondary data obtained from the site www.idx.co.id in the form of annual reports 

on manufacturing company listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 

2016-2017. 

 Research conducted at manufacturing companies listed on the Stock 

Exchange in 2016-2017 with 175 research samples obtained using purposive 

sampling method. The analysis technique used in this study is multiple linear 

regression analysis techniques. The results showed that managerial ownership, 

institutional ownership, government ownership, industry type, company age, and 

KAP size had a significant positive effect on CSR, while foreign ownership and 

leverage variables had a significant negative effect on CSR. Profitability and 

company size variables do not affect CSR. 
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INTISARI 

 

 Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan yang utama yaitu 

bagaimana pengaruh struktur kepemilikan yang diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, dan kepemilikan 

asing terhadap pengungkapan CSR. Dan karakteristik perusahaan yang 

diproksikan dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, tipe industri, umur 

perusahaan, dan ukuran KAP  terhadap pengungkapan CSR. Corporate Social 

Responsibility merupakan suatu bentuk tindak tanggung jawab sosial yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan, atas berbagai macam aktivitas perusahaan 

dengan mengintegrasikan bukan cuma keuntungan yang diburu, namun juga harus 

memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. Berdasarkan teori yang mendalam dan krisis, terdapat 10 

hipotesis sebagai berikut : 1) kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, 2) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, 3) kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, 4) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, 5) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR, 6) profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR, 7) leverage berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR, 8) tipe 

industri berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, 9) umur perusahaan 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, 9) ukuran KAP berpengaruh 

positif terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
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yang bersumber dari Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dalam periode 2016-2017. Metode dalam pengambilan sampel 

menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan subjektif peneliti dimana ada syarat yang harus di penuhi oleh 

sampel. Dari 290 data, terdapat sebanyak 214 sampel yang memenuhi kriteria 

dalam pengambilan sampel penelitian.  Dalam pengujian ini menggunakan teknik 

analisis regresi berganda. 

 Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS 20 

dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah, tipe industri, umur perusahaan 

dan ukuran KAP berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social 

Responsibility, sedangkan variabel kepemilikan asing dan leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility, sedangkan variabel 

ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Corporate Social Responsibility. 

 

 

 

 

 

 

  

 


