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ABSTRACT 

 

 

Corporation as living business entity and grow in the social community, 

cannot be apart from social responsibility to society. The philosophy of voluntary 

social responsibility depart from the implementation in corporation caused by the 

mandatory aspect in the form of government policy. The corporations which are 

formed based on foreign capital structure or PMA with the variety of corporation 

form will have personal motivation to express Corporate Social Responsibility (CSR). 

The corporations cannot avoid to do expressing CSR activity as  a form of transpires 

. and this can make the investors get easier to judge which company will be taken as 

the reference in choosing the right decision in act of capital investment. This situation 

will give a good influence to the corporations in getting the external finance from the 

other investors. 

The method used In this research is quantitative method. It is chosen based 

on the objective of the research that is what is the effect of CSR in a foreign capital 

corporation which listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) to the external finance. 

The data used is secondary data take from www.jsx.co.id. This research was divided 

into five steps.  

 The result of this research showed that the expression of CSR give positive 

influence to the external finance achievement by the foreign capital corporations. The 

result showed that the investors always interested to the social information which is 

reported in financial statement as a part of their business strategy.  

 

 

 

Key word : Corporate Social Responsibility, the external finance, Social 

accountancy, Quantitative Method. 
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ABSTRAK 

 

 

Perusahaan sebagai entitas bisnis yang hidup dan berkembang ditengah 

masyarakat, tidak bisa terlepas dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

Filosofi pelaksanaan tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela bertolak belakang 

dengan pelaksanaan di perusahaan disebabkan adanya unsur mandatory berupa 

kebijakan pemerintah. Perusahaan-perusahaan yang terbentuk berdasarkan struktur 

modal asing atau Perusahaan Modal Asing (PMA) dengan bentuk perusahaan yang 

beragam tentu memiliki motivasi tersendiri dalam pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). Perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mengelak untuk 

melakukan pengungkapan aktifitas CSR sebagai wujud pelaksanaan transparansi. 

Sehingga dapat memudahkan para investor dan penyedia modal lain untuk menilai 

perusahaan sebagai dasar dari pengambilan keputusan di dalam penanaman 

modalnya. Hal ini akan memberikan efek yang baik bagi perusahaan-perusahaan 

tersebut di dalam perolehan dana eksternal dari para investor dan penyedia modal 

lainnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, 

dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak menguji dan membuktikan 

pengaruh penerapan serta pelaporan CSR pada suatu Perusahaan Modal Asing (PMA) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan berpengaruh positif ataukah 

negatif terhadap perolehan pendanaan eksternal. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh langsung melalui www.jsx.co.id. Tahap penelitian ini dibagi 

menjadi 5 langkah penelitian. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh 

positif terhadap perolehan dana eksternal oleh perusahaan-perusahaan modal asing. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa para investor dan penyedia 

modal lainnya selalu tertarik terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan di dalam penilaiannya terhadap suatu perusahaan sebagai bagian dari 

strategi bisnisnya. 

 

 

 

Key word : Corporate Social Responsibility, Pendanaan eksternal, Akuntansi sosial, 

Metode kuantitatif. 
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RINGKASAN 

 

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Modal Asing 

(PMA) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Perolehan 

Pendanaan Eksternal; Yusto Arie Wibowo, 060810391212; 2010 : 47 halaman; 

Jurusan Akuntansi-NR Fakultas Ekonomi Universitas Jember. 

 

Informasi keuangan menjadi sumber informasi penting mengenai seberapa 

baik kinerja sebuah perusahaan. Serta  memberikan informasi yang dapat dipercaya 

oleh investor guna memprediksi arus kas di masa yang akan datang. Tidaklah 

mengherankan apabila akuntansi keuangan terutama diperuntukkan bagi kebutuhan 

informasi para pemegang saham. Perusahaan menyiapkan laporan keuangan yang 

benar-benar melaporkan informasi yang di pertanggung jawabkan oleh pihak 

manajemen perusahaan serta berkualitas dan dapat dijadikan sebagai dasar di dalam 

pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan. Laporan keuangan digunakan 

oleh para penyedia modal di dalam menilai tingkat kinerja keuangan perusahaan yang 

menentukan sejauh mana perusahaan berperan sebagai unit kerja. Kinerja perusahaan 

juga dipengaruhi oleh kinerja lingkungan perusahaan itu sendiri. Sebagian orangpun 

percaya bahwa penyedia modal akan memberikan apresiasi terhadap perusahaan yang 

peduli terhadap lingkungan. Perusahaan yang telah mengungkapkan lebih banyak 

informasi mengenai pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan 

yang dibutuhkan oleh investor akan mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat. 

Selain itu para investor dan penyedia modal lainnya selalu tertarik terhadap informasi 

sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan di dalam penilaiannya terhadap suatu 

perusahaan. Adanya pergeseran filosofis pengelolaan organisasi entitas bisnis yang 

didasarkan pada teori keagenan, yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya 

berorientasi kepada pengelola dan pemilik mengalami perubahan kepada pandangan 

manajemen modern yang didasarkan pada teori nilai pemegang saham, yaitu 

terdapatnya perluasan tanggung jawab perusahaan dengan pemikiran bahwa 
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pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola lingkungan sosial 

dimana perusahaan berada. Maka dari itu, dapat diindikasikan bahwa perusahaan 

yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan mengharapkan respon positif 

dari para pelaku pasar terutama oleh para investor dan penyedia modal lainnya di 

dalam perolehan pendanaan eksternal perusahaan.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 

pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap perolehan pendanaan eksternal. 

Dengan subyek penelitian perusahaan yang terbentuk dengan struktur modal asing 

atau Perusahaan Modal Asing (PMA). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi 

bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan dan bagi para investor 

serta penyedia modal lainnya. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh melalui perantara berupa informasi laporan tahunan 

perusahaan dan yang diperoleh melalui www.jsx.co.id dan kemudian dianalisis 

menggunakan metode statistik deskriptif yang merupakan proses transformasi data 

penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga lebih mudah untuk dipahami dan 

interpretasikan. Kemudian dilakukan pengujian dengan menggunakan uji normalitas 

data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dijadikan sampel berdistribusi 

normal atau tidak. Selanjutnya data akan analisis menggunakan analisis regresi linier 

sederhana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Berdasarkan analisis data dan pengujian yang telah dilakukan maka diperoleh 

hasil bahwa variabel independen indeks pengungkapan tanggung jawab sosial baik 

secara kuantatif maupun kualitatif berpengaruh positif terhadap volume pendanaan 

eksternal.. Hal ini ditunjukkan hasil uji normalitas data yang menunjukkan nilai yang 

signifikan, serta hasil analisis yang menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier 

sederhana yaitu indeks pengungkapan tanggung jawab sosial memiliki nilai 

signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini para investor dan 

penyedia modal lainnya telah memasukkan unsur-unsur lingkungan hidup dan sosial 

http://www.jsx.co.id/
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di dalam penilaian dari suatu informasi yang akan digunakan sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi. Tetapi karena belum adanya standar akuntansi dan 

regulasi lain yang mengatur secara jelas mengenai akuntansi lingkungan dan sosial 

yang memuat tentang penyusunan daftar pengungkapan tanggung jawab lingkungan 

dan sosial sehingga masih cenderung bersifat subyektif dan memungkinkan 

terlewatnya item-item pengungkapan tanggung jawab lingkungan dan sosial tertentu 

yang seharusnya diungkapkan oleh perusahaan. 
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