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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

 Terdapat beberapa review penelitian terdahulu mengenai pengaruh CSR 

terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Sari & Suryana (2013) 

tentang "pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan 

dengan kepemilikan asing sebagai variabel moderator". Penelitian ini memberikan 

hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Variabel independen yang digunakan CSR (corporate social 

responsibility), variabel dependen yang digunakan kinerja keuangan. Metode yang 

digunakan regresi linier berganda.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Kholis (2014) tentang “pengaruh CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Variabel independen yang digunakan CSR (corporate social responsibility), 

variabel dependen yang digunakan kinerja keuangan. Metode yang digunakan 

regresi sederhana. 

 Terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

Mustafa & Handayani (2014) tentang "pengungkapan corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur". Penelitian ini 

memberikan hasil bahwa pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Variabel independen yang digunakan CSR (corporate social 
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responsibility), variabel dependen yang digunakan kinerja keuangan. Metode yang 

digunakan regresi sederhana.  

 Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) tentang "pengaruh corporate social 

responsibility terhadap profitabilitas perusahaan". Penelitian ini memberikan hasil 

terdapat pengaruh positif dan signifikan CSR terhadap profitabilitas perusahaan. 

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replika dari penelitian yang 

dilakukan oleh Sari dan Suryana (2013). Sari dan Suryana menggunakan return on 

asset (ROA) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Pada penelitian ini 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan return on asset (ROA), return on 

equity (ROE). 

 Penelitian ini menggunakan perusahaan yang tergolong LQ45, hal ini dilakukan 

karena pada penelitian-penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan 

manufaktur dan perusahaan industri sektor barang konsumsi, sehingga peneliti 

merasa kurang dapat menggambarkan keadaan pada setiap perusahaan yang sudah 

tergolong perusahaan besar, sehingga peneliti ini melakukan penelitian pada 

perusahaan yang tergolong LQ45, selain itu perusahaan LQ45 tergolong 

perusahaan pilihan dengan saham dan kapitalisasi pasar tinggi sekaligus dapat 

menjadi perwakilan beberapa sektor perusahaan. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Definisi CSR 

Menurut sebuah organiasi dunia World Bisnis Council for Sustainable 

Development (WBCD) menyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen bisnis 

untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja 

dengan karyawan, keluarga mereka dan masyarakat lokal (WBCSD, 2001 dalam 

mardikanto, 2014). Menurut Daniri (2007), CSR lahir dari desakan masyarakat atas 

perilaku perusahaan yang biasanya selalu fokus untuk memaksimalkan laba, 

menyejahterakan para pemegang saham, dan mengabaikan tanggung jawab sosial 

seperti perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, dan lain sebagainya. 

Pada intinya, keberadaan perusahaan berdiri secara berseberangan dengan 

kenyataan kehidupan sosial. 

 Konsep dan praktik CSR saat ini bukan lagi dipandang sebagai suatu cost center 

tetapi juga sebagai suatu strategi perusahaan yang dapat memacu dan menstabilkan 

pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk 

mengungkapkan CSR dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat (Mustafa dan Handayani, 2014).   

Salah satu definisi CSR yang terkenal adalah yang diungkapkan oleh 

Carroll,1991(dalam Fahrizqi, 2010) mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu 

tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, tanggung 

jawab filantropis. Sedangkan menurut Suharto (2007) menyatakan bahwa CSR 

merupakan operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan 
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keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan untuk pembangunan sosial 

ekonomi kawasan secara holistik, melembaga dan berkelanjutan.  

ISO 26000 memberikan definisi yang jelas tentang tanggungjawab sosial 

sebagai berikut : 

"Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities 

on society and the environment, through transparent and ethical behaviour that 

contributes to sustainable development, health and the welfare of society; takes into 

account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and 

consistent with international norms oof behaviour; and is integrated throughout the 

organization and practiced in its relationships" 

Tanggung jawab organisasi terkait dengan dampak, keputusan, dan kegiatan di 

masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang 

memberikan konstribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, kesehatan dan 

kesejahterahan masyarakat; memperhitungkan harapan pemangku kepentingan, 

adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma 

perilaku internasional, dan terintegrasi di seluruh organisasi dan dipraktikkan dalam 

hubunganya. 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan suatu 

timbal balik antara perusahaan dengan lingkungan dan juga masyarakat setempat 

dimana suatu entitas berdiri, CSR memberikan manfaat jangka panjang bagi 

keberlanjutan perusahaan atau dapat disebut sebagai investasi perusahaan. 
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b. Manfaat Corporate Social Responsibility 

1. Manfaat CSR bagi masyarakat 

Tanaya (2004) dalam Mardikanto, 2014;133 menyatakan bahwa, esensi CSR 

merupakan wujud dari giving back dari perusahaan kepada komunitas atau 

masyarakat sekitar, yang dapat dilakukan untuk menghasilkan bisnis berdasarkan 

niat tulus guna member konstribusi yang paling positif pada masyarakat sekitar. 

Selanjutnya bahwa tujuan CSR bukan hanya pembangunan komunitas semata. Inti 

tujuan CSR yaitu bagaiman pembanguna komunitas bisa terus eksis berada dalam 

masyarakat sebagai upaya untuk keseimbangan lingkungan dan alam. 

Asih (2012) menyatakan bahwa, dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, 

perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (profit), 

masyarakat (people), lingkungan (planet). Perusahaan harus memiliki tingkat 

profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk 

dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan perolehan laba yang 

memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada stakeholders, memberi 

imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang 

diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar 

pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan 

kepada masyarakat. 

2. Manfaat CSR bagi Pemerintah 

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan 

tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai 

masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses 
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kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan 

kesejahterahan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi 

pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat comunity 

development seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat 

miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya (Mardikanto, 2014). 

3. Manfaat CSR bagi korporasi  

Perusahaan yang dengan benar menerapkan program CSR akan mendapatkan 

dampak positif bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.  

Manfaat CSR menurut Muljati, 2011 sebagai berikut; 

a. Meningkatkan citra perusahaan; dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen 

dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan 

kegiatan yang baik bagi masyarakat.  

b. Memperkuat “brand” perusahaan; melalui kegiatan memberikan product 

knowledge kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, 

dapat menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan posisi brand perusahaan.  

c. Mengembangkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan; dalam 

melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan 

sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti 

pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat 

membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.  
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d. Membedakan perusahaan dengan pesaingnya; jika CSR dilakukan sendiri oleh 

perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan 

komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang 

menawarkan produk atau jasa yang sama.  

e. Menghasilkan inovasi dan pembelajaran untuk meningkatkan pengaruh 

perusahaan; memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama 

perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan 

berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global. 

f. Membuka akses untuk investasi dan pembiayaan bagi perusahaan; para 

investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi 

pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, 

seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada 

perusahaan yang telah melakukan CSR. 

g. Meningkatkan harga saham; pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan 

CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten 

dan rutin, masyarakat bisnis, pemerintah, maupun konsumen akan semakin 

mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik 

dan otomatis harga saham perusahaan juga akan terus meningkat. 
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c.  Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial  

 Pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan terbagi kedalam tujuh kategori 

(Sembiring, 2005), yaitu: 

1. Lingkungan 

 Kategori ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi yang meliputi 

pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan 

kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam, serta pengungkapan 

aktivitas lingkungan hidup lainnya. 

2. Energi 

 Kategori ini mencakup aktivitas perusahaan terhadap pemanfaatan energi. 

Aktivitas tersebut meliputi memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi 

energi, pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk, serta 

pengungkapan aktivitas energi lainnya. 

3. Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

 Kategori ini mencangkup aktivitas perusahaan terhadap kesehatan dan 

keselamatan tenaga kerja perusahaan. Aktivitas tersebut meliputi mempromosikan 

keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental, mengungkapkan statistik 

keselamatan kerja menetapkan suatu komite keselamatan kerja, serta 

mengungkapkan aktivitas ketenagakerjaan lainnya. 

4. Lain-lain Tenaga Kerja 

 Kategori ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam 

perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekruitmen, prgram pelatihan, gaji  
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dan tunjangan, serta pengungkapan aktivitas ketenagakerjaan lainnya. 

5. Produk 

 Kategori ini melibatkan asek kualitatif suatu produk atau jasa durability, 

kepuasan penagga, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada 

kemasan, serta pengungkapan aktivitas lainnya. 

6. Keterlibatan masyarakat 

 Kategori ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan 

misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta 

pengungkapan aktivitas masyarakat lainnya. 

7. Umum 

 Tema ini meliputi pengungkapan tujuan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan informasi yang berhubungan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang disebutkan diatas. 

2. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut Indra Bastian (2001:329), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis 

(strategic planning) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa 

kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode 

tertentu. 

Suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai yang baik jika kinerja perusahaan 

juga baik. Nilai perusahaan dapat tercermin dari harga sahamnya. Jika nilai 
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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, 2002 dalam 

Mustafa dan Handayani, 2014). 

 Ada tiga pendapat yang menghubungkan tanggung jawab sosial perusahaan 

dengan kinerja penjualannya, antara lain (Apriyanti, 2004 dalam Widaryanti 2007) 

; (a) perusahaan yang memiliki kepedulian sosial akan mendapatkan simpati dari 

masyarakat dan sebagai akibatnya perusahaan tersebut akan memiliki kinerja 

penjualan yang baik, (b) reputasi kepedulian perusahaan-perusahaan terhadap 

komunitasnya tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kinerja perusahaanya, (c) 

reputasi perusahaan dalam kepedulian sosial tidak meningkatkan, bahkan 

sebaliknya menurunkan tingkat penjualan. Hal ini berarti menunjukkan 

ketidakpedulian masyarakat akan pentingnya arti tanggung jawab sosial. 

 Dalam Wild J. John, K.R. Subramanyam dan Halsey F. Robert (2005:109), 

analisis profitabilitas memungkinkan untuk mengestimasi pengembalian dan 

karakteristik risiko perusahaan dengan lebih baik serta membedakan antara kinerja 

yang terkait dengan keputusan pendanaan dan investasi. Profitabilitas dapat diukur 

menggunakan Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE). 

 ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki 

perusahaan bisa menghasilkan laba (Tendelilin, 2001). ROA ini menunjukkan 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Semakin tinggi 

ROA, maka semakin efektif penggunaan aktiva tersebut. ROE merupakan 

perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on 
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equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (income) yang tersedia bagi 

para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham 

preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan (Syafri, 

2008:305 dalam Putra, 2015).  

 ROE menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola modal 

yang tersedia untuk mendapatkan keuntungan bagi pemegang saham. Semakin 

tinggi return maka semakin baik karena berarti dividen yang dibagikan atau 

ditanamkan kembali sebagai laba ditahan juga akan makin besar.  

3. Teori Signaling 

 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 dan 

penanam 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, 2011). 

 Menurut Wolk, et al. (2001) Signaling Theory menjelaskan mengapa perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak 

eksternal, karena terdapat asimetri informasi (Asymmetry Information) antara 

perusahaan dan pihak luar. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri 
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adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi 

keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai 

prospek perusahaan yang akan datang. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan 

tahunan perusahaan. 

 Menurut Jama’an (2008) Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini juga dapat membantu pihak perusahaan (agent), pemilik 

(prinsipal), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan 

menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan. Untuk 

memastikan pihak-pihak yang berkepentingan meyakini keandalan informasi 

keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (agent), perlu mendapatkan opini 

dari pihak lain yang independen memberikan pendapat tentang laporan keuangan. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh CSR terhadap ROA  

 Tsoutsoura  (2004) dalam Husnan dan Pamudji, 2013 menyatakan  bahwa  

perusahaan  yang  memiliki  kinerja  keuangan  yang solid  maka  perusahaan  

memiliki  lebih  banyak  sumber  daya  untuk  berinvestasi  dalam  domain kinerja 

sosial. Sindhudipta dan Yasa (2012) dalam  Mustafa dan Handayani, 2014, 

menyatakan bahwa manajemen berorientasi terhadap laba yang dihasilkan. Hal ini 

berarti manajemen mempunyai persepsi bahwa laporan laba rugi mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan.  

 Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan kompetitif 
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perusahaan (Zuhroh dan Sukmawati, 2013). Perusahaan yang melakukan CSR akan 

menarik simpati dari masyarakat dan terus berupaya dalam menggembangkan CSR 

merupakan suatu investasi jangka panjang. 

 Kloter dkk (2005) menyebutkan bahwa banyak manfaat yang dapat diperoleh 

perusahaan yang telah melakukan CSR antara lain mampu menciptakan brand 

image bagi perusahaan ditengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya 

nanti akan menciptakan customer loyality, jadi CSR dapat menjadi semacam iklan 

bagi perusahaan. Rosiliana dkk (2014) menyatakan bahwa CSR terbukti 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan uraian di atas maka 

hipotesis yang dapat di rumuskan  

H1 = Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap retun on aset (ROA) 

2. Pengaruh CSR terhadap ROE 

 Menurut Wardhani (2007) dalam Ajilaksana, 2011, corporate social reporting 

berpengaruh positif terhadap ROE dan ROA perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan yang melaksanakan CSR yang dapat dilihat dari corporate social 

reporting 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 dan ROA perusahaan di tahun berikutnya.   

 Petters dan Mullen (2009) perusahaan yang menjalankan CSR secara terus 

menerus dapat berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dimasa yang  akan datang. 
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 Sri Hartini (2010) dalam Mustafa dan Handayani, 2014 menyatakan bahwa para 

investor melakukan overview suatu perusahaan dengan melihat rasio keuangan 

sebagai alat evaluasi investasi, karena rasio keuangan mencerminkan tinggi 

rendahnya nilai perusahaan. Jika investor ingin melihat seberapa besar perusahaan 

menghasilkan return atas investasi yang akan mereka tanamkan, yang akan dilihat 

pertama kali adalah rasio profitabilitas, terutama ROE, karena rasio ini mengukur 

seberapa efektif perusahaan menghasilkan return bagi para investor. Semakin tinggi 

rasio ini, maka semakin besar nilai profitabilitas perusahaan, yang pada akhirnya 

dapat menjadi sinyal positif bagi investor dalam melakukan investasi untuk 

memperoleh return tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2015) 

memberikan hasil bahwa CSR berpengaruh positif terhadap return on equity 

(ROE). Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dapat di rumuskan  

H2 = Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap retun on equity (ROE) 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis yang berdasarkan latar belakang 

dan telaah literatur diatas : 
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