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Abstrak — Masalah dalam penelitian yaitu adalah 

bagaimanakah pengaruh pengungkapan corporate 

social responsibility  dan dividen payout ratio yang 

dimoderasi ukuran perusahaan terhadap earning 

response coefficient. Tujuan dari penelitian ini untuk 

menguji secara empiris pengaruh pengungkapan 

corporate social responsibility dan dividen payout ratio 

yang dimoderasi ukuran perusahaan terhadap 

earning response coefficient. Teknis analisis yang 

digunakan dalam kajian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

corporate social responsibility tidak signifikan dan 

negatif memengaruhi earning response coefficient, 

sedangkan secara parsial dividen payout ratio tidak 

signifikan dan negative memengaruhi earning 

response coefficient. Hasil uji parsial secara 

moderating menunjukan bahwa corporate social 

responsibility yang dimoderasi ukuran perusahaan 

terhadap earning response coefficient signifikan dan 

positif, hasil uji dividen payout ratio yang dimoderasi 

ukuran perusahaan terhadap terhadap earning 

response coefficient tidak signifikan dan negatif. Hasil 

uji secara bersama variabel corporate social 

responsibility dan dividen payout ratio signifikan 

memengaruhi earning response coefficient, sedangkan 

variabel corporate social responsibility dan dividen 

payout ratio yang dimoderasi oleh ukuran 

perusahaaan tidak signifikan dan negatif 

memengaruhi earning response coefficient.  

Kata Kunci —  corporate social responsibility, 

dividen payout rasio, ukuran perusahaan. 

I. PENDAHULUAN  

Perusahaan dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya  mempunyai tujuan, salah satu tujuannya 
ingin dicapai perusahaan yaitu adalah laba 
(profitabilitas). Namun, dalam mencapai tujuan tersebut 

perusahaan tidak terlepas dari masalah tanggung jawab 
sosial atau corporate social responsibility (CSR) terhadap 
masyarakat, selain itu perusahaan juga harus menaruh 

perhatian terhadap harga saham,  karena jika 
perusahaan mengungkapkan CSR rutin dan konsisten, 
maka akan meningkatkan harga saham. Perusahaan juga 

harus menaruh perhatian terhadap laba, angka dari laba 
ini penting untuk menentukan besarnya dividen yang 
akan dibagikan kepada para pemegang saham, ukuran 

perusahaan merupakan proksi yang digunakan untuk 
menilai besar atau kecilnya suatu perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rulfah, (2008) 

menyatakan bahwa pengungkapan corporate social 
responsibility berpengaruh secara positif terhadap 
earning response coefficient [1]. Penelitian yang dilakukan 

oleh  Riski (2014) dan (Kadek, 2014) menyatakan 
bahwa pengungkapan corporate social responsibility 
berpengaruh  negatif terhadap  earning response 
coefficient [2]. Penelitian yang dilakukan oleh (Agustina, 

2015) menyatakan ukuran perusahaan mempengaruhi 
earning response coefficient sedangkan hasil penelitian 
dari (Nana, 2014) menyatakan ukuran perusahaan tidak 

mempengaruhi earning response coefficient. Penelitian 
yang dilakukan (Nugraheni, 2008) dan (Khanifah, 2010) 
menyatakan bahwa rasio pembayaran dividen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap  earning 
response coefficient, sedangkan penelitian yang dilakukan 
oleh (Gede, 2013) menyatakan bahwa rasio 

pembayaran dividen berpengaruh positif terhadap laba 
yang diukur dengan  earning response coefficient. Dari 
beberapa penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan 

bahwa masih adanya perbedaan  hasil  penelitiannya. 

Dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia pada sektor industri dasar 

dan kimia, dan dari data yang diperoleh selama tahun 
2013- 2016, dengan jumlah perusahan yang di pilih 
sebanyak 16 perusahaan tidak seluruh perusahaan 

memperoleh peningkatan laba dan harga saham dari 
tahun ke tahun. Pada PT Semen Indonesia Tbk pada 
tahun 2015 pengungkapan item CSR mengalami 
peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 

25%, akan tetapi laba perusahaan turun menjadi Rp. 
4.662.164.336 hal ini disertai dengan penurunan harga 
saham yang diperoleh perusahaan pada tahun 2015 

sebesar Rp. 11.400 dari tahun sebelumnya 

Pada PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk pada tahun 
2015 perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR 

sebesar 23% tetapi laba yang di peroleh perusahaan 
turun menjadi Rp. 10.221.665.048 penurunan jumlah 
laba diikuti dengan penurunah harga saham perusahaan 

di tahun 2015 sebesar Rp. 387 dibandingkan dengan 
harga saham tahun 2013, sedangkan pengungkapan item 
CSR tahun 2016 turun menjadi sebesar 16%, tetapi laba 

yang diperoleh perusahaan mengalami peningkatan 
menjadi Rp. 10.423.974.301, sebaliknya penurunan 
pengungkapan CSR tidak selaras dengan harga saham, 

mailto:Astriadesybest@gmail.com


Medan, 30 November- 03 Desember 2018  APPPTMA KE-8 

2 Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 

Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA) 

ISBN: 978-623-90018-0-3 

 

harga saham yang diperoleh pada tahun 2016 

mengalami peningkatan menjadi Rp. 400 per lembar 
saham. 

Pada PT Budi Starch and Sweetener Tbk 

pengungkapan item CSR tidak mengalami perubahan 
dari tahun 2013-2016 yaitu sebesar 10%, tetapi laba 
yang diperoleh perusahaan dan harga saham selama 
tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 

laba yang diperoleh sebesar Rp. 39.800.000 dan harga 
saham sebesar Rp. 109, pada tahun 2014 laba yang 
peroleh turun menjadi Rp. 25.700.000 dan harga saham 

sebesar Rp.107, pada tahun 2015 laba perusahaan 
mengalami peningkatan menjadi Rp. 146.500.000 
sedangkan harga saham turun menjadi Rp. 63 per 

lembar saham, dan pada tahun 2016 laba perusahaan 
turun menjadi Rp.36.900.000 tetapi harga saham 
mengalami peningkatan menjadi Rp. 87 per lembar 

saham. Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan 
antara teori yang mengatakan tingkat pengungkapan 
corporate social responsibility akan mempengaruhi 

pertumbuhan laba perusahaan dan harga saham. 

Pada PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk rasio 
pembayaran dividen pada tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 9,9%, diikuti dengan penurunan laba 
dan harga saham, pada tahun 2015 rasio pembayaran 
dividen naik menjadi 34,2% tetapi laba yang diperoleh 

perusahaan pada tahun 2015 turun menjadi Rp. 
10.221.665.048 sedangkan harga saham meningkat 
menjadi Rp. 387 per lembar saham. Pada tahun 2016 

rasio pembayaran dividen turun menjadi 16,7% 
sedangkan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun 
2016 meningkat menjadi Rp. 10.423.974.301 dari rasio 
pembayaran dividen tahun sebelumnya. Pada PT Trias 

Sentosa tbk rasio pembayaran dividen tahun 2013 
sebesar 91%, tetapi pada tahun 2014 rasio dividen yang 
dibayarkan turun menjadi sebesar 85%, sedangkan 

harga saham pada tahun 2014 naik menjadi Rp. 380 per 
lembar saham. 

Ukuran perusahaan merupakan proksi yang 

digunakan untuk menghitung biaya yang dikeluarkan dan 
keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin 
besar perusahaan akan semakin banyak item corporate 

social responsibility yang diungkapkan oleh perusahaan, 
pada PT Semen Indonesia Tbk ukuran perusahaan yang 
diukur melalui total aset perusahaan mengalami 

peningkatan pada tahun 2016 senilai 
Rp.44.226.895.982.000 tetapi kegiatan CSR yang 
diungkapkan mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya menjadi 10% 

Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh 
pengungkapan corporate social responsibility dan dividen 

payout ratio terhadap earning response coefficient dengan 
ukuran perusahaan sebagai variabel moderating? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

bukti secara empiris mengenai pengungkapan corporate 
social responsibility dan dividen payout ratio berpengaruh 
secara positif terhadap earning response coefficient 
dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating. 

Dari hasil penelitian diharapkan dapat (1) 

memberikan informasi dan kontribusi untuk 
pengembangan teori  mengenai pengungkapan corporate 
social responsibility dan dividen payout ratio berpengaruh 

terhadap earning response coefficient yang menggunakan 
ukuran perusahaan sebagai variabel moderating, agar 
dapat dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya, (2) 
memberikan masukan mengenai perluasan corporate 

social responsibility dan dividen payout ratio yang dapat 
mempengaruhi laba yang diukur dengan earning response 
coefficient. 

Corporate social responsibility merupakan kewajiban 
pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat 
keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang 

diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. 
Singkatnya konsep tanggung jawab sosial mengakui 
hubungan antara masyarakat dengan perusahaan, dan 

menyadari bahwa hubungan tersebut harus selalu 
diingat oleh manajer puncak korporasi dan kelompok-
kelompok yang terkait dengan upaya mengejar tujuan 

masing-masing. Dalam hubungan dengan masyarakat, 
peran koorporasi tidak sekedar memaksimalkan 
keuntungannya, tetapi juga memaksimalkan utilitas. Ini 

berarti bahwa korporasi tidak hanya memikul tanggung 
jawab ekonomi dan hukum tetapi juga tanggung jawab 
sosial kepada masyarakat yang melampaui kedua 

tanggung jawab tersebut (Totok, 2014: 86-87). 

Pengungkapan tanggung jawab sosial yang berkaitan 
dengan pertumbuhan laba. Dalam pengungkapan juga 

dianjurkan untuk mengungkapkan nilai tambah 
perusahaan yang salah satunya adalah CSR, 
pengungkapan itu dapat meningkatakan kekayaan 
perusahaan yang dihasilkan dari penggunaan sumber 

daya perusahaan secara produktif sebelum dialokasikan 
kepada para pemegang saham, pemegang obligasi, 
pekerja dan pemerintah (Belkaoui, 2006: 339).  

Konsep laba yang berkaitan dengan  pertumbuhan 
laba. Tujuan dari pelaporan laba adalah memberikan 
informasi yang berguna bagi mereka yang paling  

berkepentingan dalam laporan keuangan. Bedfrod 
menegaskan bahwa pembaca laporan laba harus 
menyadari bahwa arti laba akuntansi hanya dapat 

dimengerti dengan bagaimana laba diukur, kualitas laba 
dapat diukur dengan menggunakan earning response 
coefficient. (Hendriksen dan Van, 2000: 330-359). 

Rasio Pembayaran Dividen yang Berkaitan dengan 
Laba. Dividen merupakan pembagian laba kepada 
pemegang saham, menurut UU 40 tahun 2007, dividen 

hanya dapat dibagikan eminten dengan saldo laba 
positif. Dividen dibagikan dalam beberapa bentuk 
meliputi, dividen tunai, dividen saham, dividen properti. 

Dalam pembayaran dividen tunai tidak menyebabkan 
perubahan jumlah saham beredar, mengurangi total 
asset perusahaan, dan mengakibatkan perubahan 

struktur modal. 

Kebijakan dividen berhubungan dengan penentuan 
besarnya divided payout ratio, yaitu besarnya 
presentase laba bersih setelah pajak yang dibagikan 
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sebagai dividen kepada pemegang saham. keputusan 

dividen merupakan bagian dari keputusan pembelanjaan 
perusahaan, khususnya berkaitan dengan pembelanjaan 
internal perusahaan. Hal ini karena besar kecilnya 

dividen yang dibagikan akan mempengaruhi besar 
kecilnya laba yang ditahan. Laba ditahan merupakan 
salah satu sumber dana internal perusahaan. Terdapat 
teori kebijakan dividen yang menjelaskan pengaruh 

besar kecilnya dividend payout ratio (DPR) terhadap 
harga pasar saham’ 

Dalam konsep laba, laba perlu untuk diketahui 

jumlahnya karena laba ini merupakan informasi penting 
dalam laporan keuangan. Angka yang terdapat dalam 
laba penting untuk menghitung dividen yang akan 

dibagikan kepada pemilik dan yang akan ditahan dalam 
perusahaan, dan untuk menjadi pedoman dalam 
menentukan kebijaksanaan investasi dan pengambilan 

keputusan (Sofyan, 2013: 300) 

Untuk menghitung earning respon coefficient perlu 
diketahui cumulative abnormal return terlebih dahulu, 

cumulative abnormal return atau akumulasi return tak 
normal merupakan penjumlahan return taknormal hari 
sebelumnya di dalam periode peristiwa untuk masing-

masing sekuritas. Akumulasi rata-rata return tak 
normal dapat juga dihitung dengan mengakumulasikan 
rata-rata return taknormal untuk hari-hari sebelumnya 

(Jogiyanto, 2014: 647-664). 

Koefisien respon laba (earning responses coeffitient) 
adalah kepekaan return saham terhadap setiap rupiah 

laba (Riski, 2014). Untuk mengetahui hubungan antara 
perubahan laba dengan earning respon coefficient maka 
harus diketahui terlebih dahulu akumulasi return tak 
normal dan perubahan laba per lembar saham 

(Jogiyanto, 2014). 

Ukuran perusahaan bisa didasarkan pada total aset, 
jumlah tenaga kerja, volume penjualan dan kapitalisasi, 

ukuran perusahaan dapat mempengaruhi tingkat 
pengungkapan korporasi dalam laporan tahunan, selain 
itu organisasi yang lebih besar melakukan kegiatan CSR 

lebih banyak dari pada organisasi yang lebih kecil. Ini 
dikarenakan perusahaan yang lebih besar biasanya 
memiliki keuangan yang lebih baik, sehingga 

memungkinkan melakukan lebih banyak kegiatan CSR 
(Totok,  2014: 203-204).  

Dari konsep yang telah dijelaskan, maka penulis 

membuat beberapa hipotesis sebagai berikut:  

1. Pengungkapan corporate social responsibility dan rasio 
pembayaran dividen positif memengaruhi earning 

response coeficcient. 
2. Pengungkapan corporate social responsibility positif 
memengaruhi earning response coefficient.  

3. Dividen payout ratio positf memengaruhi earning 
response coefficient. 
4. Pengungkapan corporate social responsibility dan 

dividen payout ratio positif memengaruhi earning 
response coefficient dengan ukuran perusahaan sebagai 
variabel moderating  . 

5. Pengungkapan corporate social responsibility positif 

memengaruhi earning response coefficient dengan ukuran 
perusahaan sebagai variabel moderating . 
6. Dividen payout ratio positif memengaruhi  earning 

response coefficient dengan ukuran perusahaan sebagai 
variabel moderating. 

II. METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan merupakan 

penelitian asosiatif, yaitu mengkaitkan pengungkapan 

corporate social responsibility dan dividen payout ratio 

dengan earning response coefficient yang dimoderasi oleh 

ukuran perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 

seluruh perusahaan manufaktur  yang  bergerak di 

sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

Isi dari metode penelitian adalah antara lain 

paradigma penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan 

data, dan analisis data (disesuaikan dengan kebutuhan 

dalam penelitian. Berikut contoh penulisan Numbering: 

A. Paradigma penelitian 

Paradigma penelitian ini dapat dilihat pada gambar 
berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Paradigma penelitian 

B. Operasionalisasi Variabel 

Pengungkapan Corporate Social Rsponsibility (X1). 
Tanggung jawab sosial mengakui hubungan antara 

masyarakat dengan perusahaan. Dalam hubungan 
dengan masyarakat, peran koorporasi tidak sekedar 
memaksimalkan keuntungannya. Ini berarti bahwa 

korporasi tidak hanya memikul tanggung jawab 
ekonomi dan hukum tetapi juga tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat yang melampaui kedua tanggung 

jawab tersebut 

Dividen payout ratio (𝑋2) merupakan pembayaran 
dividen kepada para pemegang saham 

Ukuran perusahaan (X3) ukuran perusahaan 
merupakan proksi untuk mengukur biaya dan 
keuntungan yang diperoleh dari pengungkapan yang 
dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. 
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Earning Response Coefficient (Y). Earning respon 

coefficient atau koefisien respon laba merupakan rasio 

yang digunakan untuk menilai kualitas laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan 

C. Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan seluruh perusahaan manufaktur  yang  

bergerak di sektor dasar dan kimia yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 yang 
berjumlah 65 perusahaan. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini berjumlah 16 perusahaan. Teknik sampel 
yang akan digunakan adalah purposive sampling adalah 
pemilihan sampel secara tidak acak yang mendasarkan 

pada beberapa kriteria seperti berikut untuk periode 
2013-2016. Perusahaan terdaftar di bursa efek, 
perusahaan tidak delisting, menerbitkan laporan 

tahunan lengkap,  perusahaan yang mengungkapkan 
CSR, perusahaan tidak mengalami kerugian selama 
periode penelitian, perusahaan menggunakan mata uang 

rupiah. dan perusahaan membagikan dividen setiap 
periode dari tahun ke tahun selama periode penelitian 
tersebut.  

TABEL I. SAMPEL PERUSAHAAN SEKTOR DASAR DAN KIMIA 

YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 

2013-2016 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 SMBR PT Semen Batu Raja Persero Tbk 

2 SMGR PT Semen Indonesia Tbk 

3 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa 

4 DPNS PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

5 ARNA PT Arwana Citramulia Tbk 

6 AMFG PT Asahimas Plat Glass Tbk 

7 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 

8 INAI PT Indal Aluminium Industri Tbk 

9 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk 

10 EKAD PT Eka Dharma Internasional Tbk 

11 TALF PT Tunas Alfin Tbk 

12 TRST PT Trias Sentosa Tbk 

13 CPIN PT Charoen Pokphand Tbk 

14 BUDI PT Budi Starch And sweetener Tbk 

15 KDSI PT Kedaung Setia Industrial Tbk  

16 LION PT Lion Metal Work Tbk 

     Sumber: Penulis (2017) 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik dokumentasi dengan cara 
mengumpulkan data dari laporan tahunan perusahaan  
sektor dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. 

E.  Analis Data 

Dalam penelitian ini analisis data dan teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan 
teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linear berganda 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui ada 

tidak terjadi penyimpangan atau tidak pada data yang 

digunakan. Dari hasil uji asumsi klasik diperoleh hasil, 

bahwa data terdistribusi secara normal, hasil uji 

multikolinearitas menunjukkan tidak terjadi 

multikolinearitas, sedangkan hasil uji autokorelasi 

menunjukkan tidak terjadi autokorelasi, dari hasil uji 

heterokedastisitas menunjukan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Hasil Uji F yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel X1, X2 terhadap Y, adapun uji 

hipotesis secara bersama adalah sebagai berikut: 

TABLE 2. HASIL UJI F 

Model 
Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Regression 

Residual 

Total 

4.059 

61.707 

65.766 

1 

62 

63 

4.059 

.995 

 

4.078 

 

 

.048 

 

 

a. Predictors: constant, CSR*DPR 

b. Dependent variable: ERC 

 

Hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa nilai (df = 

1) dan (df 2 = 62), nilai dari F Tabel sebesar 3,996, 

sedangkan nilai dari F hitung sebesar 4,078. berarti F 

hitung lebih besar dari F tabel. Jika dilihat dari nilai 

signifikansi sebesar 0,048 < 0,05. Ini berarti bahwa 

pengungkapan corporate social responsibility dan dividen 

payout ratio positif dan signifikan memengaruhi  earning 

response coefficient. 

 Hasil uji hipotesis pengaruh pengungkapan CSR 

terhadap ERC signifikansi sebesar 0,357 > 0,05. 

Berdasarkan uji dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar 

1,999. Jika dilihat dari besarnya pengaruh variabel CSR 

dari nilai Adjusted R Square  sebesar  -0,002 

menunjukkan nilai negatif, maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial variabel CSR tidak signifikan dan 

negatif memengaruhi ERC. 

Hasil uji hipotesis pengaruh CSR terhadap ERC 

(Earning Response Coefficient) diketahui nilai t pada 

variabel rasio pembayaran dividen sebesar -1,758 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,084 > 0,05. Berdasarkan uji 

dua sisi maka nilai t tabel adalah sebesar 1,999, 

sehingga nilai t hitung -1,758 < 1,999, sedangkan jika 
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dilihat dari besarnya pengaruh variabel DPR (Dividen 

Payout Ratio) terhadap ERC (Earning Response 

Coefficient) sebesar 0,032 atau 3,2% yang dilihat dari 

nilai Adjusted R Square sisanya sebesar 96,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain, maka pengaruh variabel 

DPR sangat kecil terhadap variabel ERC, maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial hubungan antara 

rasio pembayaran dividen tidak signifikan dan negatif 

memengaruhi ERC (Earning Response Coeficient). 

Hasil uji hipotesis untuk melihat ukuran 

perusahaan (SIZE) sebagai variabel moderating dilihat 

dari nilai B sebesar - 4,013 dan nilai signifikansi sebesar 

0,010 < 0,05. Pengaruh CSR dan DPR yang dimoderasi 

oleh SIZE terhadap ERC sebesar 12,4% menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel 

moderator signifikan memperlemah pengaruh CSR 

(Corporate Social Responsibility) dan DPR (Dividen Payout 

Ratio) terhadap ERC (Earning Response Coefficient). Dari 

hasil regresi yang kedua nilai CSR*DPR*SIZE dilihat 

dari B sebesar -0,010 dan nilai signifikansi sebesar 

0,939 > 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

memperlemah hubungan antara variabel CSR 

(Corporate Social Responsibility) dan DPR (Dividen 

Payout Ratio) terhadap ERC (Earning Response 

Coefficient) tetapi tidak signifikan, adapun besarnya 

pengaruh dari hasil regresi kedua sebesar 10,9%, maka 

dapat disimpulkan variabel pengungkapan CSR dan 

DPR  tidak signifikan dan negatif memengaruhi ERC. 

Hasil uji hipotesis pengaruh DPR terhadap ERC 

dengan ukuran perusahaan sebagai variabel 

moderating. Dari hasil output regresi pertama 

diketahui nilai B pada ukuran perusahaan (SIZE) 

sebesar -3.818 dan nilai signifikansi sebesar 0,015 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating signifikan memperlemah pengaruh 

variabel DPR terhadap ERC (Earning Response 

Coefficient). Besarnya pengaruh dapat dilihat pada nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,108 atau setara dengan 

10,8%. 

Pada hasil regresi kedua menunjukan nilai 

DPR*SIZE sebesar -7.090 dan nilai signifikansi sebesar 

0,023 menunjukan hasil bahwa ukuran perusahaan 

(SIZE) sebagai variabel moderating memperlemah 

pengaruh DPR  terhadap variabel ERC. Hasil 

DPR*SIZE menghasilkan nilai negatif dan signifikan, 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran 

perusahaan memperlemah  dan negatif pengaruh DPR 

terhadap ERC, oleh karena itu H0 3b diterima dan 

Ha 3.b ditolak. Berdasarkan nilai signifikansi X3 pada 

analisis pertama pengaruhnya signifikan (Sig = 0,015 < 

0,05), sedangkan nilai interaksi X2 * X3 (M2). Analisis 

kedua pengaruhnya adalah signifikan (Sig = 0,023 < 

0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hasil 

dari analisis tersebut menunjukkan nilai yang signifikan, 

maka variabel X3  (ukuran perusahaan) pure 

moderator. 

  

B. Pembahasan 

 

1. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dan Dividen Payout Rasio terhadap Earning Response 

Coefficient 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

CSR (corporate social responsibility) dan DPR (dividen 

payout ratio) signifikan memengaruhi ERC (earning 

response coefficient). Hal ini dapat dilihat adanya 

pengungkapan CSR yang dilakukan oleh beberapa 

perusahaan yang bergerak pada sektor industri dasar 

dan kimia cukup beragam, seperti pada PT Semen 

Baturaja Persero Tbk pada tahun 2014-2015 terjadi 

peningkatan pengungkapan CSR, dan tahun 2016 

terjadi penurunan pengungkapan CSR. Hal yang sama  

juga terjadi pada PT Semen Indonesia Tbk dan PT 

Indocement Tunggal Prakasa Tbk. 

Begitu juga untuk DPR, ada beberapa perusahaan 

yang mengungkapkan DPR yang berbeda dari tahun ke 

tahun, seperti PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

yang mengungkapkan rasio pembayaran dividen yang 

jauh berbeda setiap tahunnya.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Darwanies, (2013), Rulfah, (2008) dan 

Gede (2013), tetapi tidak didukung oleh penelitian 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kadek, 

2014), (Riski, 2014), (Kahnifah, 2010), dan (Nugraheni, 

2008). 

 

2. Pengaruh Pengungkapan CSR (Corporate Social 

Responsibility) terhadap ERC (Earning Response 

Coefficient) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengungkapan 

CSR negatif dan tidak signifikan memengaruhi ERC. Hal 

ini dikarenakan masih ada beberapa perusahaan yang 

mengungkapkan CSR dari tahun 2013-2016 dengan 

jumlah yang sama, seperti PT Surya Toto Indonesia 

Tbk, PT Budi Starch and Swetener Tbk, dan PT Lion 
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Metal Work Tbk. Juga pada ERC nilai beta yang 

digunakan sama untuk setiap tahunnya menyebabkan 

data tidak beragam. 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa 

penelitian diantaranya yang dilakukan oleh (Riski, 2014) 

dan (Kadek, 2014), sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Rulfah, 2008) dan (Diah, 2017) tidak 

sejalan dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

 

3. Pengaruh Dividen Payout Rasio terhadap Earning 

Response Coefficient. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

rasio DPR yang diuji secara parsial tidak signifikan dan 

negatif mempengaruhi ERC. Hal ini dapat dilihat karena 

data rasio dividen yang dibayarkan oleh beberapa 

perusahaan selama tahun 2013-2016 seperti pada PT 

Semen Baturaja Persero Tbk dan PT Kedaung 

Industrial Tbk besarnya tetap, sehingga menyebabkan 

data yang tidak begitu beragam terhadap ERC. DPR 

(Dividen Payout Ratio) memiliki hubungan yang sangat 

lemah terhadap ERC (Earning Response Coeffisien), 

jika dilihat dari nilai koefisien, maka nilai negatif 

menunjukan bahwa setiap terjadi peningkatan DPR 

(Dividen Payout Ratio) akan menurunkan nilai ERC 

(Earning Respon Coefficient). 

Hasil penelitian ini mendukung beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Khanifah, (2010) dan 

Nugraheni, (2008), tetapi tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Gede, (2013). 

 

4. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dan Rasio Pembayaran Dividen terhadap ERC (Earning 

Response Coefficient) dengan ukuran perusahaan sebagai 

variable moderating. 

 Hasil penelitian pengungkapan CSR dan rasio 

DPR terhadap ERC dengan ukuran perusahaan sebagai 

moderating tidak signifikan memengaruhi ERC. 

Besarnya pengaruh jika dilihat dari nilai konstanta 

CSR*DPR*SIZE menunjukan nilai negatif, nilai negatif 

menunjukkan bahwa pengungkapan CSR dan DPR 

memperlemah ERC dengan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating. Jika dilihat dari nilai t 

menunjukkan pengungkapan CSR dan DPR dengan 

ukuran perusahaan sebagai variabel moderating tidak 

berpengaruh terhadap ERC.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti seperti Kadek (2014), Riski, 

(2014) Nugraheni, (2008), (Khanifah, 2010). Hasil 

penelitian tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Rulfah (2008) dan Gede (2013). 

 

5. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

terhadap Earning Response Coefficient) terhadap ukuran 

perusahaan sebagai variable moderating. 

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan 

bahwa pengungkapan CSR (Corporate Social 

Responsibility) terhadap (Earning Response 

Coefficient)  dengan ukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating secara signifikan dan positif 

mempengaruhi ERC, sedangkan jika dilihat dari nilai 

konstanta CSR yang dimoderasi oleh ukuran 

perusahaan bernilai positif. Ini menunjukkan bahwa jika 

terjadi pengungkapan CSR yang dimoderasi dengan 

ukuran perusahaan maka akan diikuti dengan 

peningkatan ERC, hal tersebut karena ada beberapa 

perusahaan mengungkapkan item CSR yang berbeda 

setiap tahunnya, seperti pada PT Semen Indonesia Tbk, 

dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh (Dyah, 2017), sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Rulfah, 2008), (Kadek, 

2014) dan (Riski, 2014) 

 

6. Pengaruh Dividen Payout Ratio terhadap  Earning 

Response Coefficient dengan ukuran perusahaan sebagai 

variable moderating. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPR yang 

dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak signifikan dan 

negatif memengaruhi ERC. Hal ini jika diperhatikan 

beberapa perusahaan mengungkapkan rasio dividen 

yang sama besarnya meskipun laba yang diperoleh 

perusahaan berbeda-beda setiap tahunya. Begitu juga 

dengan ukuran perusahaan yang sudah di 

transformasikan ke nilai learn tidak memiliki nilai yang 

begitu beragam, hal inilah yang menyebabkan hubungan 

DPR (Dividen Payout Ratio) terhadap ERC yang 

dimoderasi oleh ukuran perusahaan tidak signifikan 

mempengaruhi ERC. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan beberapa 

jurnal penelitian sebelumnya (Nugraheni, 2008), 

(Khanifah, 2010) dan (Nana, 2014), sedangkan 
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penelitian yang dilakukan oleh (Gede, 2013) tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

 

IV. KESIMPULAN  

Pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan 

dividen payout ratio (DPR) dengan ukuran perusahaan 

sebagai variabel moderating tidak signifikan dan negatif 

memengaruhi earning response coefficient (ERC). Hal ini 

dikarenakan pengungkapan CSR dan rasio pembayaran 

dividen pada beberapa perusahaan sama untuk setiap 

tahunnya, sedangkan ERC serta ukuran perusahaan 

tidak begitu beragam, sedangkan pengaruh 

pengungkapan CSR dan DPR sebelum dimoderasi oleh 

ukuran perusahaan signifikan memengaruhi ERC, hal ini 

dikarenakan ukuran perusahaan yang memperlemah 

interaksi CSR dan DPR terhadap ERC tidak digunakan 

untuk memediasi. 

CSR yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan 

signifikan dan positif memengaruhi ERC, sedangkan 

hasil uji secara parsial antara variabel CSR tidak 

signifikan dan negatif memengaruhi ERC. Variabel DPR 

yang dimoderasi dengan ukuran perusahaan terhadap 

ERC, serta hasil uji secara parsial pengaruh DPR 

terhadap ERC menunjukkan hasil yang tidak signifikan 

dan negative terhadap ERC. 
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