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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh 

pengungkapanCorporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian-penelitian Tersebut diantaranya sebagai berikut: 

Almar et al. (2012) meneliti pengaruh pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas Perusahaan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang bersifat menjelaskan 

(explanatory reseacrh) dan metode asosiatif. Sampel penelitian adalah perusahaan 

industri semen yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2008 

sampai dengan 2010 yang menguasai pangsa pasar domestik. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

pengungkapan CSR dengan profitabilitas perusahaan diukur dengan ROA dan 

NPM. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan CSR 

perusahaan akan meningkatkan Profitabilitas perusahaan. 

Candrayanthi dan Saputra (2013) meneliti Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode observasi non-prarticipant dan 

melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mencatat, mengamati, dan 

mempelajari daya yang terdapat di BEI dan Indonesia Capital Market Directory. 

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive 
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sampling. Hasil penelitian ini menunjukaan bahwa CSR berpengaruh terhadap 

ROA dan ROE sedangkan NPM berpengaruh negatif. 

Marissa et al. (2013) meneliti Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Kinerja Keuangan pada Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada Periode 2010-2011. Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah semua badan usaha dengan kategori manufaktur yang listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010-2011. Teknik pemilihan sempel 

penelitian menggunakan non profitability sampling kategori purposive judment 

sampling. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

berganda dengan penggabungan atau pooling data. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan dengan return on asset, return on equity dan earning per share. 

Ermawati (2014) meneliti Pengaruh CorporateSocial Responsibility 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif 

kausal yaitu penelitian yang menganalisis hubungan satu variabel dengan variabel 

lainnya. Dalam hubungan ini peneliti mengacu pada data yang berupa angka-

angka sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat kuantitatif. 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA dan ROE. 

Kadek et al. (2014) meneliti Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Lq45 di 
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Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012). Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek 

Indonesia dengan mengolah data-data yang telah tersedia pada www.idx.co.id. 

Jenis data yang digunkan adalah data sekunder yaitu Annual Report dan Laopran 

Keuangan Tahunan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008-

2012 serta masuk dalam jajaran Lq45. Metode pemilihan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan menggunakan 

kriteria-kriteria. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Variabel CSR yang 

diukur dengan CSDI memikili pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

ROE, serta Variabel CSR yang diukur dengan CSDI memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap ROA dan ROS. 

Mustafa dan Handayani (2014) meneliti tentang Pengaruh Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Manufaktur. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 

menganalisis data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap 

return on asset, return on equity, operating profit margin, dan net profit margin. 

Dipraja (2014) meneliti mengnai Pengaruh Corporate Sicial Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI periode 2010-2012). Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2010 sampai dengan 2012. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan Ketenagakerjaan, 

http://www.idx.co.id/
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Lingkungan dan Energi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan 

Kemasyarakatan, Produk dan Konsumen berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

B. TinjauanPustaka 

1. Teori Stakeholder 

Stakeholder theory 

dipandangdarisegibagaimanaorganisasidapatberhasildalamlingkunganbisnissek

arangdandimasadepanyaitudenganmemperhitungkansemuakelompokdanindivid

u yang dapatmempengaruhi, atau yang 

dapatdipengaruhiolehpencapaiantujuanorganisasi (Freeman dalam Evelyn, 

2015). Stakeholder perusahaantidakhanyashareholder sajanamun juga 

terdapatkelompoklainnyayaitupelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, 

politisi, pemerintah, danmasyarakat (Donaldson dan Preston dalam Evelyn, 

2015).   

Stakeholder 

padadasarnyadapatmengendalikanataumemilikikemampuanuntukmempengaruh

ipemakainsumber-sumberekonomi yang di gunakanperusahaan. Olehkarenaitu 

power stakeholder di tentukanolehbesarkecilnya power yang 

dimilikistakeholder atassumbertersbut (GhozalidanChairiri, 2007 dalam 

Dipraja 2014). Power 

tersebutdapatberupakemampuanuntukmembatasipemakainsumberekonomi 

yang terbatas (modal dantenagakerja), aksesterhadap media berpengaruh, 

kemampuanuntukmengaturperusahaan, 

ataukemampuanuntukmempengaruhikonsumsiatasbarangdanjasa yang 
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dihasilkanperusahaan (GhozalidanChariri, 2007 dalam Dipraja 2014). 

Olehkarenaitu,”ketikastakeholder mengendalikansumberekonomiyang 

pentingbagiperusahaan, makaperusahaanakanbereaksidengancara-cara yang 

memuaskan stakeholder”(GhozalidanChariri, 2007 dalam Dipraja 2014). 

2. Teori Legitimasi  

Teorilegitimasimerupakanperspektifteori yang 

beradadalamkerangkateoriekonomipolitik. Karena 

pengaruhmasyarakatluasdapatmenentukanalokasisumberkeuangandansumber

ekonomilainnya, 

perusahaancenderungmenggunakankinerjaberbasislingkungandanpengungkap

aninformasilingkunganuntukmembenarkanataumelegitimasiaktivitasperusaha

an di matamasyarakat, (Gray dkk, dalamDipraja 2014). 

Legitimasimerupakanhal yang 

pentingdalamperkembanganperusahaankedepannya. 

Perlunyaperusahaanmemperolehlegitimasidariseluruhstakeholders 

dikarenakanadanyabatasan-batasan yang dibuatdanditekankanolehnorma-

normadannilai-nilaisosial, 

danreaksiterhadapbatasantersebutmendorongpentingnyaanalisisperilakuorgani

sasidenganmemperlihatkanlingkungan (Dowling 

danPletterdalamAdhiwardana, 2013).  

Teorilegitimasimemfokuskanpadakewajibanperusahaanuntukmemasti

kanbahwamerekaberoperasidalambingkaidannorma yang 

sesuaididalamlingkunganmasyarakatdimanaperusahaanituberdiri, 
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dimanaperusahaanmemastikanaktifitas yang dilakukanditerimasebagaisesuatu 

yang “sah” (Deegan dalamAdhiwardana, 2013). Lebihlanjutlagi Deegan 

menjelasantentangteorilegitimasiorganisasidinegaraberkembangterdapatduaha

l: Pertama, kapabilitasdalammenempatkan motif 

maksimalisasikeuntunganmembuatgambaranlebihjelastentangmotivasiperusa

haanmemperbesartanggungjawabsosialnya. Kedua, 

legitimasiorganisasidapatuntukmemasukkanfaktorbuaya yang 

membentuktekananinstitusi yang berbedadalamkonteks yang berbeda. 

3. Corporate Social Responsibility 

Corporate social 

Resposibilitymerupakanmekanismebagisuatuperusahaanuntuksecarasukarela

mengintegrasikanperhatianterhadaplingkungansosialkedalamoperasinyadanint

eraksinyadenganstakeholder, yangmelebihitanggungjawabsosial di 

bidanghukum ,(Darwin dalamHusnan 2013). 

CSRbukanhanyamerupakankegiatankarikatifperusahaandankegiatanny

atidakhanyabertujuanuntukmemenuhihukumdanaturan yang berlaku. 

LebihdariituCSR diharapkanmemberikanmanfaatdannilaigunabagipihak – 

pihak yangmempunyaikepentingandenganperusahaan. 

Ide 

tanggungjawabsosialpadadasarnyaadalahbagaimanaperusahaanmemberiperha

tiankepadalingkungannya, terhadapdampak yang 

terjadiakibatkegiatanoperasionalperusahaan. Lebihlanjutlagimenurut Moir 

(2001) dalam Husnaan (2013)menyatakan “selainmenghasilkankeuntungan, 
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perusahaanharusmembantumemecahkanmasalah-

masalahsosialterkaitatautidakperusahaantetapikutmenciptakanmasalahtersebu

tbahkanjikadisanatidakmungkinadapotensikeuntunganjangkapendekataujangk

apanjang” 

Di Indonesia, Corporate Social 

Responsibilitymerupakanserangkaiankegiatanpameran, seminar, diskusi, 

social event yang 

berkaitandenganberbagaiupayatanggungjawabsosialkorporatkepadamasyarak

atdanlingkungan yang 

bertujuansebagaiajangpenyebarluasaninformasimengenaiprestasidankinerjako

rporasidalam program 

tanggungjawabsosialperusahaandanpemberdayaanmasyarakat. 

Berdasarkandefinisitersebutelemen – elemen CSR 

dapatdirangkumsebagaiaktifitasperusahaandalammencapaikeseimbanganataui

ntegrasiantaraspekekonomi, lingkungan , 

dansosialtanpamengesampingkanekspektasi para pemegangsaham 

(menghasilkan profit). 

4. Indeks pengungkpan Corporate Social Responsibility 

CSR akan menjadi strategi bisnis dalam perusahaan untuk menjaga atau 

meningkatkan daya saingmelalui reputasi dan citra perusahaan. Kedua hal 

tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk 

ditiru oleh para pesaing. Pedoman yang digunakan sebagai bahan rujukan 

dalam bengungkpan CSR adalah Glopal Reporting Initiative (GRI). Glopal 
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Reporting Initiative (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang 

telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan 

kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus 

melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (Wahyuningtyas, 2012). 

Menurut GRI transparansi mengenai keberlanjutan dari aktivitas 

organisasi menjadi perhatian penting dari berbagai pemangku kepentingan 

termasuk korporasi, pekerja, lembaga swadaya masyarakat, investor, akuntan 

dll. Selain itu juga menurut Global Reporting Iniative (GRI) dalam konten 

analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial 

yang terdiri dari (Christy dan Yenni, 2014) :  

1. Ekonomi : Tema ini berisi Sembilan item yang mencakup laba perusahaan 

yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, 

pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas 

terkait ekonomi lainnya.  

2. Lingkungan Hidup : Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek 

lingkungan dari proses produksi yang meliputi pengendalian polusi dalam 

menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan 

lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber 

daya alam.  

3. Ketenagakerjaan : tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak 

aktivitas perusahaan pada orang orang dalam perusahaan tersebut. 

Aktivitas tersebut meliputi : rekruitmen, program pelatihan, gaji dan 

tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.  
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4. Hak Asasi Manusia : Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa 

besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi 

manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung tinggi hak asasi, 

kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di 

bawah umur dan aktivitas lainnya.  

5. Kemasyarakatan : Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas 

kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan misalnya aktivitas terkait 

dengan kesehatan, pendidikan, dan seni serta pengungkapan aktivitas 

kemasyarakatan lainnya.  

6. Tanggung jawab atas produk : Tema ini berisi Sembilan item yang 

melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa antara lain kegunaan 

durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, 

kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan dan lainnya. 

Dalam penelitian ini, menggunakan 79 item pengungkapan yang terdiri 

dari indikator kinerja ekomoni (9 item), lingkungan (30 item), tenaga kerja (14 

item), hak asasi manusia (9 item), soasial (8 item), dan produk (9 item) (Kadek, 

2014). 

5. Kinerja Keuangan 

KinerjaKeuanganmerupakansuatugambarantentangkondisisuatuperusah

aan yang di analisismelaluialat-

alatanalisiskeuangansehinggadapatdigunakanuntukmengetahuibaikburuknyake

adaankeuangansuatuperusahaan yang 

kemudiandapatmenggambarkanprestasikerjasuatuperusahaandalamperiodeterte
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ntu. MenurutTampubolon (2005:20) dalam Mustafa 

(2014)kinerjakeuanganadalahpengukurankinerjaperusahaan yang 

ditimbulkansebagaiakibatdari proses 

pengambilankeputusanmanajemenkarenamenyangkutpemanfaatan modal, 

efisiensidanrentabilitasdarikegiatanperusahaan. 

Sehinggadapatdikatakanbahwakinerjamerupakanindikatordaribaikburuknyasuat

uusahauntukmemenuhitanggungjawabmerekakepadapihakprincipalsertausahau

ntukmewujudkantujuan yang 

telahditetapkansehinggadapatmencapaisuatukeberhasilandanprestasi. 

Tujuanmanajemenadalahuntukmemaksimalkannilaiperusahaan. 

Untukmencapaitujuanini, 

perusahaanharusmemanfaatkankeunggulandarikekuatanperusahaandansecarater

usmenerusmemperbaikikelemahan–kelemahan yang ada. Salah 

satucaranyaadalahmengukurkinerjakeuangandenganmenganalisalaporankeuang

anmenggunakanrasio-rasiokeuangan. 

Hasilpengukuranterhadappencapaiankinerjadijadikandasarbagimanajemenuntu

kperbaikankinerjapadaperiodeberikutnyadandijadikanlandasanpemberianrewar

d and punishment terhadapmanajerdananggotaorganisasi. Pengukurankinerja 

yang 

dilakukansetiapperiodewaktutertentusangatbermanfaatuntukmenilaikemajuan 

yang telahdicapaiperusahaandanmenghasilkaninformasi yang 

sangatbermanfaatuntukpengambilankeputusanmanajemensertamampumencipta

kannilaiperusahaanitusendirikepada para stakeholder(Mustofa,2014). 
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Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja 

perusahaan juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. 

Jika nilai sahamnya tinggi bisa dikatakan nilai perusahaannya juga baik. 

Karena tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham (Wahidahwati 

dalam Mustofa, 2014).  

Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, 

yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Pengungkapan 

sosial yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis bagi perusahaan 

(Hasibuan dalam Mustofa, 2014). Dengan mengungkapkan kepedulian pada 

lingkungan melalui laporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu 

panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan 

masyarakat. 

1. ROA (Return On Assets)  

Return on Asset adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

di maksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas perusahan 

dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya.  

2.ROE (Return On Equity)  

Return On Equity merupakan salah satu alat utama investor 

yangdigunakan dalam menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungannya 

secara umum ROE dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu 
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tahun terakhir. ROE merupakan alat yang paling sering digunakan investor 

dalam pengambilan keputusan investasi. 

3. NPM (Net Profit Margin)  

Net Profit Marginadalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih. Net Profit 

Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin 

besar Net Profit Margin berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam 

mengeluarkan biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasinya. 

 

 

 

C. KerangkaPemikiran 

Kerangkaberpikirmerupakan model 

berfikirkonseptualtentangbagaimanateoriberhubungandenganberbagaifaktor yang 

telahdidefinisikansebagaihalpenting. 

Dalampenelitianinikerangkaberfikirakandigambarkansebagaiberikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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D. Pengembangan Hipotesis 

a. Pengngkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap Return on Assets (ROA) 

 Apabila perusahaan melakukan pengungapan tangung jawab sosial, maka 

akan terbangun image perusahaan yang baik di mata konsumen. Konsumen akan 

mempunyai pandangan yang bagus karena perusahan telah memperhatikan 

kepentingan umum, dengan demikian konsumen tidak keberatan menngunakan 

produk tersebut. Semakin banyak konsumen menggunakan produk, maka akan 

meningkatkan penjualan. 

Beberapa penelitian menegaskan bahwa aktivitas CSR yang tertuang 

dalam pengungkapan sosial perusahaan berpengaruh dan memiliki hubungan 

positif dengan kinerja perusahaan. Hasil penelitian Almar et. al (2012) dan Kadek 

et. al (2014) menyatakan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap 

ROA,sedangkan hasil penelitian Ermawanti (2014) menunjukan bahwa CSR tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan ysng diproksikan ROA. Dengan 

Corporate Social 
Responsibility (CSR)

(X)

Return On Asset
(ROA)

(Y1)

Return On Equity 
(ROE)

(Y2)

Net Profit Margin

(NPM)

(Y3)
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demikian, keterkaitan antar ROA dengan CSR dapat dirumuskan melalui hipotesis 

sebagai berikut :  

H1: Diduga pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh terhadap ROA. 

b. Pengngkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap Return on Equity (ROE) 

Perusahaan dengan pengungkapan CSR yang baik memiliki tingkat 

pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan 

yang tidak mengungkapkan CSR. Pengungkapan yang semakin luas akan 

memberikan sinyal positif kepada pihak – pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan (stakeholder) maupun para pemegang saham perusahaan 

(shareholder). Semakin luas informasi yang disampaikan kepada stakeholder dan 

shareholder maka akan semakin memperbanyak informasi yang diterima 

mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan stakeholder dan 

shareholder kepada perusahaan. Kepercayaan ini ditunjukkan stakeholder dengan 

diterimanya produk – produk perusahaan sehingga akan meningkatkan laba dan 

ROE perusahaan. 

Penelitian Candayandthi dan Saputra (2013), mengemukakan bahwa 

pengungkapan CSR memberikan pengaruh terhadap ROE. Sedangkan penelitian 

Marissaa et. al (2014) menyatakan bahwa CSR yang diukur dengan CSDI 

memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian 

dapat dirumusakan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Diduga pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh terhadap ROE. 
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c. Pengngkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

terhadap Net Profit Margin (NPM) 

NPM adalah laba bersih dibagi penjualan bersih. Dan rasio ini 

menggambarkan besarnya laba bersih yang di peroleh oleh perusahaan pada setiap 

penjualan yang dilakukan. Bila dikaitkan dengan pengungkapan Corporate Social 

Responsibility, maka dapat dilihat bagaimana pengaruh pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan terhadap profit atau keuntungan yang didapat perusahaan 

itu sendiri. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak 

dengan penjualan. 

Penelitian Almar et. al (2012) mengemukakan bahwapengungkapan CSR 

berpengaruh terhadap NPM. Sedangkan penelitian Mustafa (2014) menyatakan 

tidak adanya pengaruh antara CSR dengan NPM. Dengan demikian dapat 

dirumusakan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Diduga pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh terhadap NPM. 


