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ABSTRAK 

 

ZAIFUL BAHRI. Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2011. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data/fakta yang tepat dan dapat 

dipercaya (reliable) tentang seberapa jauh hubungan antara kepemilikan 

institusional dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang 

terdaftar di BEI periode 2011.  

Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan terhitung bulan Juni 2012 sampai dengan 

bulan September 2012. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode dokumentasi. Sedangkan data yang diperoleh berasal dari 

penelusuran dan percatatan informasi yang dilakukan pada data sekunder berupa 

laporan tahunan perusahaan periode 2011. Populasi terjangkau dalam penelitian 

ini berjumlah 44 perusahaan, sedangkan yang menjadi sampel sebanyak 40 

perusahaan. 

Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 

yang didapat adalah Ŷ = 21,59 + 0,07X.  Selanjutnya adalah uji normalitas galat 

taksiran regresi atas X dengan menggunakan uji liliefors dan diperoleh Lo = 0,138 

dibandingkan dengan Ltabel pada taraf signifikan 0,05 sebesar 0,140 maka Lo < 

Lt. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. Untuk uji 

keberartian regresi diperoleh Fh (0,45) < Ft (4,10) ini membuktikan bahwa regresi 

tidak berarti.  Sedangkan uji kelinieran menghasilkan Fh (0,56) < Ft (8,61), ini 

berarti model regresi yang dipakai linear.  Uji koefisien korelasi product moment 

menghasilkan rxy = 0,11.  Kemudian dilanjutkan dengan uji signifikan koefisien 

dengan menggunakan uji t.  Hasil yang diperoleh adalah thitung sebesar 0,68, 

sedangkan ttabel  pada dk = n – 2 = 38 dan taraf signifikansi 0.05 adalah  1,70, 

berarti thitung < ttabel.  Selain itu, diperoleh Uji Koefisien Determinasi sebesar 

1,20% yang berarti pengungkapan CSR ditentukan sebesar 1,20% oleh adanya 

kepemilikan institusional.  Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan 

yang tidak signifikan antara kepemilikan institusional dengan pengungkapan 

CSR. 

Kata kunci: Kepemilikan Instirusional, Pengungkapan, Pengungkapan CSR 
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