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ABSTRAK 

Wulantika Oktariani, 2013; Pengaruh Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan 
Komisaris, Profitabilitas dan Umur Perusahaan Terhadap Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.; Pembimbing: (1) Unggul Purwohedi, SE, 
M.Si, Ph.D, (2) Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan publik, ukuran 
dewan komisaris, profitabilitas dan umur perusahaan terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan dan logam yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesi (BEI).  

Dalam penelitian ini, kepemilikan publik sebagai X1 diukur dengan total saham 
publik dibagi dengan total saham yang beredar, ukuran dewan komisaris sebagai 
X2 diukur dengan jumlah dewan komisaris, profitabilitas sebagai X3 diukur 
dengan net profit margin, umur perusahaan sebagai X4 dihitung sejak perusahaan 
didirikan sampai perusahaan menjadi sampel penelitian ini dan pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan sebagai Y diukur dari indeks yang dikeluarkan 
oleh Global Reporting Initiative (GRI).  

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan dan  laporan 
tahunan dari perusahaan pertambangan dan logam yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2008-2011. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
adalah purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan dengan total sampel 52. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan ukuran dewan komisaris dan 
profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan. Sedangkan dari hasil uji F menunjukkan bahwa secara 
simultan variabel kepemilikan publik, ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan 
umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
 
Kata kunci :  Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Profitabilitas, Umur 

Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
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ABSTRACT 

Wulantika Oktariani, 2013; The Influence of Public Ownership, The Size of The 
Board of Commissioners, Profitability and Firm Age Toward Corporate Social 
Responsibility Disclosure.; Advisors : (1) Unggul Purwohedi, SE, M.Si, Ph.D ; (2) 
Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak. 

The purpose of this research is to know the influence of public ownerships, the 
size of the board of commissioners, profitability and firm age toward corporate 
social responsibility disclosure in the mining and metal companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX).  

In this research, public ownerships as X1 measured by total public ownerships 
divide total outstanding shares, the size of the board of commissioners as X2 

measured by total the board of commissioners, profitability as X3 measured by net 
profit margin, firm age as X4 measured by total age from company established 
and corporate social responsibility disclosure as Y measured by index from 
Global Reporting Initiative (GRI).  

This research used secondary data, namely financial statements and annual 
report of mining and metal companies listed in Indonesia Stock Exchange in 
2008-2011. The technique used for sampling is purposive sampling and obtained 
the total company of 13 firms with 52 sample total. The method used in this 
research is multiple linear regressions.  

From the analysis t test showed that public ownerships has negative influence and 
no significant toward corporate social responsibility disclosure. Firm age has no 
influence toward corporate social responsibility disclosure. Meanwhile, the size 
of the board of commissioners and profitability has positive and significant 
influence toward corporate social responsibility disclosure. Analysis F test 
showed that public ownerships, the size of the board of commissioners, 
profitability and firm age simultaneously have significant effect toward corporate 
social responsibility disclosure. 

Keywords : Public Ownerships, The Size of The Board of Commissioners, 
Profitability, Firm Age and Corporate Social Responsibility 
Disclosure. 
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