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ABSTRAK

ARUM ARIFTYARINI. Hubungan Antara Ukuran Perusahaan dan
Profitabilitas dengan Pengungkapan CSR pada Perusahaan yang terdaftar di
Daftar Efek Syariah 2013. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2014.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan yang disebabkan oleh ukuran
perusahaan dan profitabilitas dengan pengungkapan CSR pada perusahaan yang
terdaftar di Daftar Efek Syariah 2013. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek
Indonesia tahun 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini secara Random Sampling. Populasi terjangkau dalam penelitian ini
adalah semua perusahaan pertambangan dan manufaktur yang terdaftar di Daftar
Efek Syariah selama dua periode di tahun 2013 dikurangi dengan kriteria yang
telah ditentukan berjumlah 69 perusahaan. Sampel yang digunakan berdasarkan
tabel Isaac Michael adalah 58 perusahaan.
Persamaan regresi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Ŷ = -1,351 +
0,057SIZE + 0,315PROFIT. Dari hasil analisis diperoleh hubungan antara ukuran
perusahaan dengan pengungkapan CSR adalah positif signifikan. Sedangkan
antara profitabilitas dengan pengungkapan CSRtidak terdapat hubungan yang
signifikan.Secara silmutan, hubungan yang terjadi antara ukuran perusahaan dan
profitabilitas dengan pengungkapan CSRadalah positif signifikan. Hasil uji
normalitas yang dihitung dengan SPSS menunjukkan bahwa seluruh variable di
atas 0,05, maka dapat dikatakan berdistribusi normal. Pada uji secara parsial, hasil
ݐ௧௨ Ukuran Perusahaan sebesar 6,015 dengan signifikansi 0,000 dan
dinyatakan berhubungan signifikan, sedangkan hasil ݐ௧௨ Profitabilitas sebesar
1,928 dengan signifikansi 0,059 dan dinyatakan tidak memiliki hubungan
signifikan.

Kata kunci:Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pengungkapan CSR

iii

ABSTRACT

ARUM ARIFTYARINI. Relationship Between Firm Size and Profitability With
CSR Disclosure of Companies Listed of Sharia Securities (Daftar Efek Syariah
(DES)) in 2013. Faculty of Economics. State University of Jakarta, 2014.
This study aims to examine the relationship caused by firm size and profitability
with CSR disclosure of companies listed of sharia securities (daftar efek syariah
(des)) in 2013. Data were obtained from the Bursa Efek Indonesia (BEI) in 2013.
The sampling technique was conducted by random sampling. The attainable
population in this research were all mine and manufacture companies listed of
Sharia Securities (Daftar Efek Syariah (DES)) in two periode of 2013 is 69
companies. The sample used by the table Isaac and Michael is 58 companies.
The simple linear regression and resulted Ŷ = -1,351 + 0,057SIZE +
0,315PROFIT. Relationship between the firm size of the CSR disclosure is
significantly possitive. But between the profitability and the CSR disclosure there
is not found significantly relationship. In silmutan, the relationship between firm
size and profitability with the CSR disclosure is significantly positively
correlated. Normality test results were calculated with SPSS shows that all the
variables above 0.05, it can be said to be normally distributed. In partial test,
significance t_hitung Firm size is 6,015 with significance 0,000 so, it show that
there is possitive significantly related between them. But ݐ௧௨ Profitability just
1,928 with the significance 0,059 and there is no significantly related.

Keywords: Firm Size, Profitability, CSR Disclosure.
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