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ABSTRAK 

 

Muhammad Prakoso Putra, 2014; Pengaruh Solvabilitas, Likuiditas dan 

Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada 

Perbankan Di Indonesia 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh solvabilitas, likuiditas, 

dan profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada 

bank umum konvensional yang memiliki bentuk bank umum syariah yang 

terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2011-2012. 

 Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan tahunan perusahaan yang terdapat di website masing-masing bank. Teknik 

yang digunakan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling. Didapat 

sampel penelitian terdiri dari 20 bank umum dalam periode 2 tahun menjadi 40 

observasi penelitan. Dalam pengujian hipotesis penulis menggunakan program 

Eviews version 7. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel solvabilitas dan 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan 

sedangkan profitabilitas berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. 

 

 

Kata kunci : solvabilitas, likuiditas, profitabilitas, pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Prakoso Putra, 2014; The Influence of Solvency, Liquidity, and 

Profitability to Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesian’s Bank 

 

 The purpose of this research in to know the influence of solvency, liquidity 

and profitability in conventional and syariah banks that list in Bank Indonesia at 

2011-2012 

 Datas in this research were used secondary data that found in annual 

report in every websites bank. To find sample, researcher use purposive sampling 

technique. In this research have 20 company for sample and for 2 years, the 

observation add be 40. Researcher use multiple linear regression panel data, the 

test use Eviews version 7. 

 The result of this research shows that solvency and liquidity had no 

influent to corporate social responsibility disclosure. And profitability influent to 

corporate social responsibility disclosure. 

 

Keywords : Solvency, Liquidity, Profitability, corporate social responsibility 

disclosure  
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