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ABSTRACT 
 

This study is aimed to determine the effect of CSR (Corporate Social Responsibility) on earnings 

quality, with public share ownership as a moderating variable. The hypothesis in this study is that CSR has a 

positive effect on earnings quality and public share ownership can strengthen the relationship between CSR 

on earnings quality. The population of this research is the Consumer Goods Industry sub-sector 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2016-2018. The sampling 

technique in this study used a purposive sampling method. The analysis technique uses multiple regression 

analysis. (1) CSR has a positive coefficient of 0.941 with a significance value of 0.067, significant at the 

10% level, 0.067 <0.10. This shows that the independent variable CSR has a positive and significant effect 

on earnings quality, (2) KSP moderation variable and the interaction variable between KSP and CSR 

(CSR *KSP) has a probability value of significance of 0.903 and 0.553, significant at the level of 10%, 

that is >0.10 . This shows that public share ownership is not able to strengthen the relationship between 

CSR and earnings quality. 

Future research is suggested to use a longer period, use various company sectors, use standardized 

standards in measuring CSR, test some variables that have an effect on earnings quality and replace 

moderating variables of public share ownership with foreign ownership. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap 

kualitas laba, dengan kepemilikan saham publik sebagai variabel moderasi. 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu CSR berpengaruh positif terhadap kualitas laba dan kepemilikan 

saham publik mampu memperkuat hubungan antara CSR terhadap kualitas laba. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sub- sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Teknik analisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

CSR memiliki koefisien positif 0.941 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.067, signifikan pada 

level 10% yaitu 0.067< 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kulitas laba, (2) Variabel moderasi KSP dan variabel interaksi antara KSP dengan CSR 

(CSR*KSP) memiliki nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.903 dan 0.553, signifikan pada level 10% 

yaitu >0.10. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik tidak mampu memperkuat hubungan 

antara CSR dengan kualitas laba. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode yang lebih panjang, menggunakan 
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berbagai sektor perusahaan, menggunakan standar baku dalam pengukuran CSR, menguji beberapa variabel 

yang memiliki pengaruh dengan kualitas laba dan mengganti variabel moderasi kepemilikan saham publik 

dengan kepemilikan asing. 

 

 

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, Kualitas Laba, Kepemilikan Saham Publik, Leverage, Ukuran 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini tentang pengaruh CSR(Corporate Social Responsibility) terhadap 

kualitas laba, dengan struktur kepemilikan saham publik sebagai variabel moderasi. Para 

pengguna laporan keuangan tentunya mengharapkan informasi yang berkualitas dan dapat 

mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Salah satu informasi yang paling 

penting yaitu kualitas laba. Dechow (1994) menyatakan bahwa laba merupakan hal yang 

paling penting dan dibutuhkan oleh pengguna dalam ruang lingkup luas sebagai ringkasan 

pengukuran kinerja perusahaan seperti program kompensasi, perjanjian utang, perusahaan 

yang akan go pubic, investor dan kreditor. Investor lebih memperhatikan laba sebagai 

cermin kinerja perusahaan. Akan tetapi, informasi dalam laporan keuangan tersebut 

terkadang disalahgunakan perusahaan dengan melakukan aktivitas yang bertujuan untuk 

menampilkan kondisi perusahaan yang terbaik serta untuk memenuhi ekspektasi dari 

pengguna laporan keuangan. Hal ini menimbulkan peluang bagi manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. Menurut Ranggan (1998) menyatakan bahwa dengan adanya 

manajemen laba akan mengurangi kredibilitas perusahaan penerbit laporan keuangan dan 

menurunkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal dengan syarat yang 

menguntungkan. Manajemen laba membuat laporan keuangan menjadi tidak bermanfaat 

bagi pengambil keputusan  karena tidak  dapat lagi memberikan gambaran yang tepat 

mengenai prospek di masa yang akan datang (SFAC no.1). Hal ini dapat merugikan 

pengguna laporan keuangan yang akan berimbas pada ketidakpercayaan pengguna laporan 

keuangan kepada perusahaan. 

Upaya yang dapat dilakukan manajemen untuk meningkatkan reputasi perusahaan yaitu 

dengan implementasi CSR. Menurut Gray et al. (1987) perusahaan memiliki kontrak sosial 

secara tidak langsung dengan pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, investor, 

karyawan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan 

bisnis dengan dasar kepercayaan dan etika. Perusahaan yang melaksanakan CSR mencoba 

untuk memenuhi harapan dari pemangku kepentingan dan menjalankan kontrak sosial. 

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut Lawrence and Weber (2014: 49) 

dijelaskan bahwa perusahaan menjunjung tinggi nilai masyarakat dan bertanggungjawab 

atas setiap tindakan perusahaan yang mempengaruhi orang, komunitas dan lingkungan. 

Dengan demikian, perusahaan yang berperilaku sosial dan peduli terhadap pemangku 

kepentingannya akan melaporkan informasi keuangan yang transparan dan menunjukkan 

gambaran asli dari keseluruhan posisi keuangan peusahaan (Salewski et al.,2014). 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan hubungan antara CSR dan 

pelaporan keuangan yang transparan. Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang 

berbeda-beda. Hong et al. (2011) menyatakan bahwa semakin banyak kegiatan CSR yang 

dilakukan oleh perusahaan maka semakin tinggi kualitas accrual perusahaan serta 

menurunkan aktivitas manajemen laba. Hal tersebut berdampak pada kualitas pelaporan 

keuangan. Choi et al. (2013) mengatakan bahwa rating CSR memiliki hubungan negatif 

terhadap tingkat manajemen laba. Fitri et al. (2014) membuktikan bahwa indeks CSR 

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Disimpulkan bahwa kegiatan 
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CSR yang dilakukan perusahaan akan menurunkan manajemen laba (manajemen laba 

yang rendah maka kualitas laba menjadi tinggi). Penelitian terbaru Ayi Jamaludin Aziz 

(2018) menemukan bahwa semakin baik CSR, maka semakin rendah tingkat aktivitas 

manajemen laba, dimana dengan semakin rendahnya manajemen laba maka kualitas laba 

akan semakin tinggi. 

Hasil penelitian yang berbeda diungkapkan oleh Prior et. al. (2007), Chih et.al. (2008), 

Salewski et. al. (2014), Grougiouet. al. (2014), Barton et. al. (2014). Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prior et. al.(2007) dan Chih et. al. (2008) memberikan hasil yang sama 

yaitu semakin tinggi tingkat manajemen laba perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat 

CSR yang dilakukan. Salewski et. al. (2014) memberikan bukti bahwa perusahaan dengan 

rating CSR tinggi cenderung melakukan manajemen laba, memberikan bad news yang 

kurang tepat waktu dan kualitas akrual yang lebih rendah. Dalam penelitian Muttakin et al. 

(2015) menghasilkan hubungan positif antara tingkat pengungkapan CSR dan laba akrual. 

Dengan kata lain, tingkat pengungkapan CSR yang tinggi menghasilkan laba akrual yang 

tinggi juga sehingga kualitas laba rendah. Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-

beda, Peneliti tertarik untuk meneliti kembali bagaimana pengaruh CSR terhadap kualitas 

laba dengan menambahkan variabel kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham oleh 

publik dalam hal ini diartikan seberapa banyak jumlah saham yang dimiliki oleh publik 

yang merupakan pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa 

dengan perusahaan (Kristi, 2013). Agus et. al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan 

saham publik merupakan suatu persentase kepemilikan saham perusahaan oleh 

masayarakat publik. Masyarakat publik yang tertarik untuk berinvestasi di perusahaan 

berarti telah memandang dan menilai langsung bahwa perusahaan telah membuat suatu 

laporan keuangan yang lengkap dan terbuka (Agus, 2017). Perusahaan yang 

mengungkapkan laporan secara sukarela dan terbuka akan membawa dampak terhadap 

peningkatan investor dan permodalan perusahaan (Agus, 2017). Pemilik saham publik 

merupakan salah satu pengguna laporan keuangan, dimana pemilik saham tersebut sangat 

membutuhkan informasi keuangan yang berkualitas dan transparan untuk pengambilan 

keputusan. Kepemilikan saham publik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku 

manajemen perusahaan (Andrew, 2019). Dengan demikian, diharapkan kepemilikan saham 

publik mampu mempengaruhi hubungan antara CSR terhadap kualitas laba. 

Dalam penelitian ini berfokus pada kualitas laba sebagai variabel dependen dan CSR 

sebagai variabel independen. Serta kepemilikan saham publik sebagai variabel moderasi 

untuk mengetahui pengaruh  kepemilikan saham publik, dapat memperlemah atau 

memperkuat pengaruh CSR terhadap kualitas laba. Sampel perusahaan yang digunakan 

perusahaan manufaktur sub sektor Consumer Goods Industry yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Penggunaan sub sektor industri tersebut dikarenakan 

perusahaan-perusahaan tersebut lebih familier dengan konsumen dan juga lingkungan 

sekitar, seperti PT Unilever, PT Mayora, Gudang Garam dan lain sebagainya, serta tidak 

sedikit pula yang telah terdaftar sebagai perusahaan yang go public. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 
 Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan 

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka 

untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh 

masyarakat. 
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Teori Stakeholder 
 Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun 

harus memberi manfaat bagi para stakeholdernya (pemegang saham kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain) sehingga keadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder kepada perusahaan tersebut. 

 

Teori Agensi (Agency Theory) 
Principle memberikan tanggungjawab pengelolaan-pengelolaan perusahaan kepada agen, 

agar kelangsungan hidup perusahaan berjalan dengan baik dan diharapkan dapat memanfaatkan 

kepercayaan tersebut secara optimal agar menghasilkan laba yang maksimal dan mampu 

menyejahterakan kepentingan pemilik baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

Kualitas Laba 
Laba mendatang merupakan indikator kemampuan membayar deviden di masa mendatang. 

Laba yang berkualitas adalah laba yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang 

sebenarnya 

Corporate Social Responsibility (CSR) 
CSR merupakan sebuah konsep tentang perlunya sebuah perusahaan membangun 

hubungan harmonis dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. CSR dapat didefinisikan sebagai 

tanggungjawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder-nya, terutama komunitas atau 

masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya. 

Kepemilikan Saham Publik 
Kepemilikan saham publik merupakan banyaknya jumlah saham yang dimiliki oleh publik atau 

masyarakat yang merupakan pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan 

istimewa dengan perusahaan. 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa informasi-informasi yang 
disajikan dalam laporan tahunan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui 
dua tahap. Tahap pertama studi pustaka pengumpulan data sekunder diperoleh dari media 
internet dengan cara mengunduh laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan melalui situs 
www.idx.co.id. 
 

Metode pengumpulan data 

Studi lapangan (field research), yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan 

peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan. 

Dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada responden karyawan PT Citra Maharlika 

Nusantara Corpora Tbk cab.Bandung Indonesia, Observasi dan Studi Kepustakaan (library 

research) 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada sektor manufaktur periode 2016-2018. Dari populasi tersebut akan diambil sampel 

http://www.idx.co.id/
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penelitian dengan metode purposive sampling  

 

 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
Hasil pengujian K-S menunjukkan nilai signifikansi 0.200 atau >0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data residual sudah terdistribusi secara normal. 

 

Uji Multikolonieritas 
hasil uji autokorelasi menujukkan nilai DW-test sebesar 1.916. Pengambilan ada 

tidaknya autokorelasi adalah du 

< d < 4-du yaitu 1.76751 < 1.916 < 2.23249. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian 

ini tidak terdapat masalah autokorelasi positif maupun negatif. 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 
hasil pengujian pada probabilitas 5% menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari 

masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,05; CSR (0,283> 0,05), KSP 

(0,126> 0,05), 

Leverage (0.327> 0,05), Size(0.069> 0,05); CSR*KSP (0.245> 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji F (Ketepatan Model) 
Hasil uji statistik f sebelum adanya variabel moderasi dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 

2.241 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.094, signifikan pada level 10%. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 90% seluruh variabel independen 

yaitu CSR, Size dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap kulitas laba. Hal ini juga 

berarti model yang digunakan sudah fit of goodness. 

PEMBAHASAN 

Pengaruh CSR terhadap Kualitas Laba 
Berdasarkan hasil uji statistik f sebelum adanya variabel moderasi dapat dilihat 

bahwa f hitung sebesar 2.241 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.094, 

signifikan pada level 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat 

keyakinan 90% seluruh variabel independen yaitu CSR, Size dan Leverage secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kulitas laba. 

Berdasarkan hasil uji t sebelum adanya variabel moderasi dapat diketahui bahwa 

pada model tersebut variabel independen yaitu CSR dengan nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0.067, signifikan pada level 10% yaitu 0.067< 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen CSR berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Dengan demikian 

hipotesis yang pertama (H1) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba diterima. 
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Peran kepemilikan saham publik dalam memoderasi hubungan CSR 

terhadap kualitas laba 
Berdasarkan hasil uji statistik f sesudah adanya variabel moderasi dapat dilihat bahwa 

F hitung sebesar 1.735 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.143, signifikan 

pada level 10%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 

90% seluruh variabel independen yaitu CSR, Size, Leverage dan ditambah dengan variabel 

moderasi yaitu kepemilikan saham publik secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap kulitas laba. 

Berdasarkan hasil uji t sesudah adanya variabel moderasi dapat diketahui bahwa pada 

model tersebut variabel independen yaitu CSR dengan nilai probabilitas signifikansi 

sebesar 0.663, signifikan pada level 10% yaitu 0.663> 0.10. Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel independen CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

 

Variabel kontrol ukuran perusahaan dan leverage 
Berdasarkan uji t pada menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Basuki (2018) yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba karena 

ukuran perusahaan bagi para investor dianggap belum tentu dapat menghasilkan 

keuntungan, bisa saja perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar untuk mendanai 

kegiatan operasionalnya. Sehingga para investor lebih memilih untuk 

melihat kondisi pasar perusahaan secara umum dari pada melihat total aset    perusahaan. 

Berdasarkan uji t pada table menunjukkan bahwa variabel kontrol leverage berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kualitas laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Titik 

(2010) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Pengaruh negatif  menunjukkan bahwa semakin besar leverage akan semakin mengurangi 

kualitas laba. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel independen CSR sebelum adanya moderasi berpengaruh signifikan terhadap 
kulitas laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Kim et al. (2011) dan 
Fitri Ella Fauziah (2014) yang menyatakan bahwa indeks CSR berpengaruh positif 
signifikan terhadap kualitas laba. Semakin tinggi indeks CSR maka semakin tinggi pula  
kualitas laba perusahaan dan sebaliknya. 

2. Variabel moderasi kepemilikan saham publik tidak mampu memperkuat hubungan antara 
pengaruh CSR terhadap kualitas laba. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham 
publik tidak berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku manajemen perusahaan. 
Karena presentase kepemilikan saham dalam perusahaan relatif rendah, sehingga dalam 
mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan terkait dengan CSR dan juga kulitas 
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laba masih rendah. 

3. Variabel kontrol ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadaap kulitas laba 
sesudah atau sebelum adanya moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Basuki (2018) 
yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laba karena ukuran perusahaan bagi para investor dianggap belum tentu dapat 
menghasilkan keuntungan, bisa saja perusahaan tersebut memiliki hutang yang besar 
untuk mendanai kegiatan operasionalnya. 

4. Variabel kontrol leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laba 
sesudah atau sebelum adanya variabel moderasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Titik 
(2010) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 
Pengaruh negatif menunjukkan bahwa semakin besar leverage akan semakin mengurangi 
kualitas laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARAN 

Saran dari penelilitian ini adalah : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode yang lebih panjang agar tren setiap 
tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan beberapa sektor perusahaan untuk 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan standar baku untuk meminimalisasi terjadinya 
subjektifitas dalam pengukuran item-item pengungkapan CSR dari penelitian satu dengan 
penelitian yang lain. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji beberapa variabel lain yang diduga 
memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. 
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5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengganti variabel moderasi dengan menggunakan 
kepemilikan asing. 
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