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ABSTRAKSI 

Penelitian ini merupakan kategori penelitian kuantitatif yang berjudul “Analisis 

Kinerja Keuangan Perusahaan Go Public Sebelum dan Setelah Implementasi Kebijakan 

Corporate Social Responsibility (CSR)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan go public sebelum dan sesudah 

implementasi kebijakan CSR. 

Penelitian ini menggunakan Return On Asset (ROA) yang dihitung dengan 

menggunakan formula ROA. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 

perusahaan tambang, semen, dan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 20052008. 

Purposive sampling digunakan untuk memperoleh sampel 

penelitian. Dari metode tersebut, didapat 18 observasi dari 25 perusahaan tambang, 

semen, dan telekomunikasi selama empat tahun. Hipotesis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah bahwa terdapat Terdapat perbedaan kinerja keuangan yang 

signifikan perusahaan go public sebelum dan setelah implementasi kebijakan Corporate 

Social Responsibility (CSR). 

Penelitian ini menggunakan statistik deskripitif untuk mengetahui gambaran 

tingkat Return On Asset (ROA) perusahaan tambang, semen, dan telekomunikasi sebelum 

dan setelah implementasi kebijakan CSR. Sedangkan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan, digunakan uji t berpasangan. 

Dari hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa ratarata 

Return On Asset (ROA) 

setelah CSR justru lebih tinggi dari pada sebelum terbitnya kebijakan corporate social 

responsibility. Untuk uji t berpasangan, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan CSR dapat 

bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih baik. 
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