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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Putra (2015) yang menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan ROA, ROE dan NPM pada 

perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2013. 

Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) sebagai alat analisis. 

Dalam hal ini, CSR diperlakukan sebagai variable laten dengan masing-masing 

indikatornya. Menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

CSR terhadap Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return on Asset 

(ROA) dan  Net Profit Margin (NPM), namun tidak signifikan CSR terhadap 

Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return on Equity (ROE).  

Yaparto et al., (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan 

sektormanufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) tahun 2010-

2011. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda yang menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang terdiri dari Return On Asset (ROA), Return On 

Equity (ROE), serta Earning Per Share (EPS). 

Rosiliana et al.,( 2014 ) melakukan penelitian tentang Pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan 

LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2012. Penelitian ini menggunakan 

alat analisis model regresi berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 
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Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 

(Return On Asset) dan ROS (Return On Sales), namun berpengaruh negatif dan 

tidak signifikan terhadap ROE (Return On Equity). 

Candrayanthi dan Saputra (2013) meneliti tentang pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian adalah regresi linier sederhana yang diawali uji asumsi klasik. Hasil 

penelitiaannya menunjukkan bahwa variabel Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif terhadap Return On Asset, Return On Equity dan berpengaruh 

negatif terhadap Net profit Margin. 

Rosdwianti et al., (2016) menguji pengaruh CSR terhadap profitabilitas 

perusahaan pada industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2013-2014. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi linier sederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh 

signifikan terhadap ROA, ROE, dan EPS. 

Dari beberapa penelitian terdahulu kaitannya dengan penelitian sekarang 

adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan namun juga memiliki perbedaan bahwa objek penelitian ini dilakukan 

pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dan juga periode penelitianyang digunakan lebih lama yaitu tahun 2011-2015. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Signal Theory 

Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik 

daripada perusahaan lain (Mustafa dan Handyani, 2014) 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu berdampak 

pada para stakeholders seperti karyawan, pemasok, investor, pemerintah, 

konsumen, serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi perhatian 

dan minat dari para stakeholders, terutama para investor dan calon investor 

sebagai pemilik (calon) dan penanam (calon) modal perusahaan. Oleh 

karenanya, perusahaan berkewajiban untuk memberikan laporan sebagai 

informasi kepada para stakeholders. Laporan yang wajib diungkapkan oleh 

perusahaan setidaknya meliputi satu set laporan keuangan. Tetapi, perusahaan 

diijinkan untuk mengungkapkan laporan tambahan, yaitu laporan yang berisi 

lebih dari sekedar laporan keuangan, misalnya laporan tahunan tentang 

aktivitas CSR perusahaan (Mustafa dan Handayani, 2014). 

Menurut Indrawan (2011) tujuan dari laporan tambahan ini adalah untuk 

menyediakan informasi tambahan mengenai kegiatan perusahaan sekaligus 

sebagai sarana untuk memberikan tanda (signal) kepada para stakeholders 

mengenai hal-hal lain, misalnya memberikan tanda (signal) tentang 
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kepedulian perusahaan terhadap wilayah sekitarnya, atau tanda bahwa 

perusahaan tidak hanya menyediakan informasi berdasarkan ketentuan 

peraturan tetapi menyediakan informasi yang lebih bagi para stakeholders. 

Dengan demikian, signaling theory menekankan bahwa perusahaan akan 

cenderung menyajikan informasi yang lebih lengkap untuk memperoleh 

reputasi yang lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak 

mengungkapkan, yang pada akhirnya akan menarik investor (Indrawan, 

2011). 

2. Stakeholders Theory 

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder. 

Jones (1995) dalam Solihin, (2008:2) mendefinisikan pemangku kepentingan 

(stakeholders) sebagai orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. 

Selanjutnya stakeholders dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, 

yaitu: 

a. Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan 

dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam 

organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori inside 

stakeholdersa dalah pemegang saham (stockholders), para manajer, dan 

karyawan. 

b. Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak yang 

bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula 
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karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap perusahaan 

dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam kategori outside 

stakeholders adalah pelanggan (customers), pemasok (supplier), 

pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat secara umum. 

Teori Stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, 

pemerintah, masyarakat, dan pihak lain). Dengan demikian keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan stakeholder 

kepada perusahaan tersebut (Ghozali dan Chairiri 2007 dalam Ajiklasana 

2011). Corporate Social Responsibility merupakan strategi perusahaan untuk 

memuaskan keinginan para stakeholder dengan memberikan informasi terkait 

dampak sosial dan lingkungan yang diakibatkan karena adanya aktivitas 

perusahaan. Semakin baik pengungkapan Corporate Social Responsibility 

yang dilakukan perusahaan maka stakeholder akan semakin terpuaskan dan 

dapat memberikan dukungan penuh kepada perusahaan atas segala 

aktivitasnya yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai laba. 

 

3. Legitimacy Theory 

 Legitimasi merupakan hal yang penting dalam perkembangan 

perusahaan kedepanya. Perlunya perusahaan memperoleh legitimasi dari 

seluruh stakeholders dikarenakan adanya batasan-batasan yang di buat dan di 
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tekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan 

tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan 

memperlihatkan lingkungan (Dowling dan Pletter dalam Dipraja, 2014) 

Menurut Deegan (2004) dalam Dipraja (2014) Teori legitimasi 

memfokuskan pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka 

beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan 

masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan 

aktifitas yang dilakukan di terima sebagai sesuatu yang “sah”. Praktek 

Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk 

menyelaraskan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya pengungkapan 

Corporate Social Responsibility yang baik, maka di harapkan perusahaan 

akan mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kinerja yang bertujuan untuk pencapaian keuntungan perusahaan. 

 

4. Pengertian Corporate Social Responsibility 

CSR yang kini diimplementasikan oleh banyak perusahaan mengalami 

evolusi dan metamorfosis dalam rentang waktu yang cukup panjang. Sampai 

sekarang CSR telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar, diantara adalah 

definisi yang diungkapkan oleh The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung 

jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk 

memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui 

kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, 
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komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun 

untuk pembangunan (Mustafa dan Handayani 2014). Global Reporting 

Initiative (GRI), mendefinisikan CSR sebagai sebuah tanggung jawab dari 

kinerja organisasional perusahaan kepada stakeholder internal maupun 

eksternal untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Untung (2009:1) menjelaskan bahwa Corporate Social Responsibility 

adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan 

antara perhatian terhadap aspek ekonomi,sosial, dan lingkungan. CSR 

merupakan bentuk pembangunan keberlanjutan perusahaan dengan 

bertanggungjawab terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan perusahaan 

akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan (Rosdwianti et al, 

2016). Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah sebuah 

konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk 

tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan dimana 

perusahaan itu berada yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan. 

 

5. Peraturan  Mengenai Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Di Indonesia saat ini Pemerintah Indonesia telah menetapkan dan 

mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 
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Dalam pasal 74 disebutkan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan 

dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan 

dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaraan, (3) Undang-undang 

Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa perseroan yang tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, (4) Undang-undang Perseroan Terbatas menyatakan 

bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-

Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah ini, perseroan yang 

kegiatan usahanya dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam 

diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  

 

6.  Manfaat Corporate Social Responsibility 

Menurut Untung (2008:6-7) menerapkan CSR ada banyak manfaat yang 

akan diterima oleh perusahaan, antara lain: 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra perusahaan. 

2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara rasional. 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. 

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 
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5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9. Meningkatkan semangat produktivitas karyawan. 

10. Mendapat penghargaan. 

 

7. Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pedoman yang digunakan sebagai bahan rujukan dalam pengungkapan 

CSR adalah Glopal Reporting Initiative (GRI). Global Reporting Initiative 

(GRI) adalah 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 (www.globalreporting.org). Menurut Global 

Reporting Iniative (GRI) dalam konten analisis terkandung tema tentang 

pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang terdiri dari tiga indikator : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) terdiri dari 

9 item dan aspek kinerja ekonomi meliputi : Aspek kinerja ekonomi, 

Aspek kehadiran pasar dan Aspek dampak ekonomi tidak langsung. 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) 

terdiri dari 30 item dan dalam indikator kinerja lingkungan meliputi 

:aspek material, aspek energi, aspek air, aspek biodiversitas 

http://www.globalreporting.org/
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(keanekaragaman hayati), aspek emisi, efluen dan limbah, aspek produk 

dan jasa, aspek kepatuhan, aspek transportasi dan aspek keseluruhan. 

3. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) terdiri dari 40 

item dan Indikator sosial berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak 

asasimanusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Dalam hal 

ketenagakerjaan, aspek yang dinilai yaitu pekerjaan, tenaga 

kerja/hubungan manajemen, kesehatan dan keselamatan jabatan, 

pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesempatan setara. Aspek 

dalam hak asasi manusia meliputi aspek praktek investasi dan pengadaan, 

aspek non diskriminasi, aspek kebebasan berserikat, berunding dan 

berkumpul bersama, aspek pekerja anak, aspek kerja paksa dan kerja 

wajib, aspek praktik/tndakan pengamanan dan aspek hak penduduk asli. 

Sedangkan masyarakat terdiri dari aspek komunitas, korupsi, kebijakan 

publik, kelakuan tidak bersaing dan aspek kepatuhan. Dalam hal 

tanggung jawab produk, aspek yang dinilai yaitu aspek kesehatan dan 

keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, 

aspek komunikasi pemasaran, aspek keleluasaan pribadi pelanggan dan 

aspek kepatuhan. 

 

8. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah prestasi yang dihasilkan atau yang dicapai oleh 

suatu perusahaan dibidang keuangan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan pada bidang tersebut. Menurut 
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Mustafa dan Handayani (2014) kinerja keuangan merupakan suatu gambaran 

tentang kondisi suatu perusahaan yang di analisis melalui alat-alat analisis 

keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang kemudian dapat menggambarkan 

prestasi kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. Berdasarkan beberapa 

pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan 

suatu gambaran yang menunjukkan tentang baik buruknya kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 

 

9. Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan 

modal saham yang tertentu (Hanafi dan Halim, 2009:81). Sebagai alat ukur 

rasio profitabilitas, penelitian ini akan menggunakan tiga rasio yaitu : 

a. Net Profit Margin 

Net Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya (ukuran efisiensi) diperusahaan pada periode tertentu. Hanafi dan 

Halim (2009:81). Rumus Net Profit Margin : 

𝑁𝑃𝑀 =  
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥 100 % 
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b. Return On Total Asset (ROA) 

ROA menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan dari keseluruhan aktiva yang dipergunakan. ROA mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

asset yang tertentu. ROA disebut juga sebagai ROI (Return On 

Investmen) (Hanafi dan Halim, 2009:81). Rumus Return On Asset (ROA) 

adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

c. Return On Equity (ROE) 

 Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 

2009:82). Rumus dari Return On Equity (ROE) adalah sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 𝑥 100 % 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Profit 

Margin  

CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap 

lingkungan akibat dari aktifitas operasional perusahaan. Apabila perusahaaan 

melakukan pertanggungjawabannya di lingkungan perusahaan dengan baik 

maka perusahaan akan mendapatkan citra positif dimata masyarakat. Dengan 

memiliki citra positif dimata masyarakat maka semakin tinggi minat 

masyarakat untuk membeli produk perusahaan tersebut. Sehingga dalam 

waktu lama penjualan peusahaan akan semakin baik dan diharapkan dapat 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk mengukur seberapa efektif 

dan efisien perusahaan dalam menghasilkan keuntungan digunakan rasio 

profitabilitas salah satunya adalah Profit Margin. Profit margin dihitung 

dengan cara membandingkan antara laba bersih dengan penjualan (Hanafi dan 

Halim, 2009:79). Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba yang berasal dari kegiatan operasionalnya. Dari uraian 

diatas, dapat diketahui bahwa CSR akan memberikan pengaruh terhadap laba 

perusahaan tersebut. 

Pengaruh CSR terhadap Profit Margin telah dibuktikan secara empiris 

pada penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2014) dan Putra (2015) yang 

hasil penelitiaannya menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Profit Margin. Dengan demikian, keterkaitan antara CSR 

dan Profit Margin dapat dirumuskan melalui hipotersis sebagai berikut : 
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H1 : Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Profit Margin. 

2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset 

(ROA) 

Corporate Social Responsibility dapat dipandang sebagai aset strategis 

dan kompetitif bagi perusahaan. Salah satu keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dengan penerapan Corporate Social Responsibility adalah 

peningkatan profitabilitas bagi perusahaan dan kinerja keuangan yang lebih 

baik. Hal inilah yang menarik bagi investor untuk berinvestasi. Untuk 

mengukur seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan 

keuntungan atau mencapai tujuan profit keseluruhan, terutama dalam 

hubungannya dengan sumber-sumber yang diinvestasikan dalam aset-aset 

perusahaan digunakan rasio Return On Assets (ROA). Return On Assets 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat aset tertentu (Hidayati, 2014).  

Pengaruh CSR terhadap ROA telah berhasil dibuktikan secara empiris 

oleh Putra (2015), Rosiliana et al., (2014)  dan Rosdwianti et al., (2016) 

bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Dengan 

demikian, keterkaitan antara CSR dan ROA dapat dirumuskan melalui 

hipotersis sebagai berikut : 

H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Return On Asset 

(ROA). 
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3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity 

(ROE) 

ROE merupakan salah satu alat utama yang paling sering digunakan 

dalam menilai suatu saham. ROE menggambarkan kemampuan perusahaan 

dalam memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Semakin besar ROE, maka 

semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan semakin 

baik tingkat kedudukan pemilik perusahaan (Rosdwianti et al., 2016). 

Perusahaan yang melaksanakan CSR akan mendapat banyak keuntungan 

seperti kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari kreditor dan investor. Hal 

ini akan memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba 

perusahaan meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROE (Hidayati, 2014). 

Pengaruh CSR terhadap ROE telah dilakukan oleh peneliti Candrayanthi 

et al., (2013) dan Yaparto et al., (2016) penelitian tersebut menunjukkan hasil 

bahwa CSR berpengaruh positif terhadap ROE. Dengan demikian keterkaitan 

antara CSR dan ROE dapat dirumuskan melalui hipotesis sebagai berikut : 

H3: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap ROE. 

 


