
 

 

 

 

ABSTRAK 
Pengaruh Tingkat Laba terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu cara bagi 
perusahaan untuk mengkomunikasikan kepada para stakeholder bahwa perusahaan 
memberikan perhatian pada pengaruh sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh 
perusahaan. Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk 
memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan 
dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Pengaruh disini antara lain adalah seberapa 
jauh lingkungan, pegawai, konsumen, masyarakat lokal dan yang lainnya dipengaruhi 
oleh kegiatan dan operasi bisnis perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial 
harus dilakukan oleh setiap perusahaan terutama perusahaan yang kegiatan 
operasinya berhubungan dengan lingkungan, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan 
dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diantaranya 
perusahaan pertambangan. Sebagian besar perusahaan pertambangan melakukan 
pelaporan aktivitas sosial dalam bentuk pengungkapan yang disusun dalam format 
laporan tahunan. Namun, pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan 
perusahaan pertambangan masih kurang baik dan diungkapkan dengan kadar yang  
beragam. Informasi laporan keuangan yang terdapat pada laporan tahunan perusahaan 
menggambarkan kinerja perusahaan khususnya laba perusahaan. Laba atau Profit 
merupakan indikasi kesuksesan suatu badan usaha, rasio profitabilitas (NPM) dinilai 
lebih tepat untuk mengukur tingkat laba, sehingga dengan semakin membaiknya laba, 
dianggap pengungkapan tanggung jawab sosial semakin meningkat pula. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba membahas mengenai apakah 
terdapat pengaruh antara tingkat laba terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara tingkat 
laba dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah asosiatif, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dua variabel atau lebih. Unit analisis untuk penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2007. Metode 
pemilihan sampel dalam peneltian ini menggunakan teknik cluster sampling, hanya 9 
perusahaan. Untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis 
melakukan analisis data deskriptif serta perhitungan dengan menggunakan metode 
statistik analisis regresi linier sederhana, koefisien korelasi pearson product moment, 
koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t.  

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang berbanding 
lurus dan kuat yaitu sebesar 0,743 atau 74,3% dari tingkat laba terhadap 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil pengujian hipotesis dan 
perhitungan menunjukkan nilai thitung   (2,934) ≥ nilai ttabel (2,841), dengan ini terbukti 
terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat laba terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 
dikemukakan penulis dapat diterima.  
 


