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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan CSR merujuk pada 

beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sari dan 

Suaryana (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility terhadap Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Asing sebagai 

Variabel Moderator”. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan situs resmi www.idx.co.id jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 

perusahaan LQ 45 tahun 2011, dengan metode purposive judgement sampling. 

Pengumpulan data digunakan melalui dokumenter dan studi pustaka. Data 

dianalisis dengan regresi linear berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Ini berarti semakin tinggi pengungkapan CSR, semakin tinggi kinerja keuangan 

perusahaan. Interaksi antara CSR dan kepemilikan asing tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti kepemilikan asing tidak 

mempengaruhi kebijakan CSR terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Husnan (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR Dislosure) terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan (Return On asset, 

Return On Equity, Return On Sales dan Current Ratio). Dalam penelitian ini kinerja 

http://www.idx.co.id/
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keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan ROA, ROE, ROS dan Current 

Ratio. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Corporate 

Social Responsibility dengan 79 pengungkapan menurut GRI, sedangkan variabel 

dependennya adalah Kinerja Keuangan. Sampel penelitiannya adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian 

tahun 2008-2011. Data dikumpulkan dengan metode dokumenter dan studi pustaka. 

Adapun sampel yang digunakan adalah 156 perusahaan selama empat periode. 

Penelitian ini menggunakan regresi linear untuk analisis data. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Sales (ROS) tetapi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dan Current Ratio. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yaparto, dkk. (2013) yang 

berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Mnufaktur yang terdaftar di BEI”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

keuangan yang diproyeksikan pada Return On Asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), dan Earning Per Share (EPS). Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode analisis data analisis linier berganda. Populasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2011, sedangkan sampel yang digunakan 

di pilih secara  purposive judgment sampling menurut kriteria. Sampel yang 

dikumpulkan pada penelitian ini adalah sebanyak 158 perusahaan. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning 

Per Share (EPS). 

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh Sari dan Suaryana (2013) menunjukkan pengungkapan CSR 

dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, 

interaksi variabel kepemilikan asing dapat memperlemah hubungan antara 

pengungkapan CSR dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Husnan (2013) menunjukkan pengungkapan aktivitas CSR berpengaruh signifikan 

terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Sales (ROS) tetapi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE) dan Current Ratio. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yaparta, dkk. (2013) menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan alat ukur Return On Assets (ROA), Return On Equity 

(ROE), dan Earning Per Share (EPS). 

B. Tinjauan Teori 

1. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut sebuah organisasi The World Business Council For Sustainable 

Development menyatakan bahwa CSR adalah komitmen  berkelanjutan dari pelaku 

bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan 

ekonomi , sementara pada saat yang sama meningkatkan kualitas hidup dari para 

pekerja dan keluarganya demikian pula masyarakat local dan masyarakat secara 

luas. Rumusan lain mengenai lain yang sejalan dengan konsep The World Business 

Council For Sustainable Development diberikan oleh The Commission for 
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European Communities menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara 

sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang 

dibebankan kepadanya menurut aturan hukum melainkan perusahaan perusahaan 

yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum serta melakukan 

investasi lebih di bidang human capital, lingkungan hidup, dan hubungan dengan 

para pemangku kepentingan (Solihin, 2009). 

Menurut Solihin (2009) dalam memenuhi kontrak sosialnya terhadap 

masyarakat, perusahaan dihadapkan dengan beberapa tanggung jawab sosial secara 

simultan. Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) 

merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para 

pemangku kepentingan (stakeholders). Yang dimaksud stakeholders dalam hal ini 

adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh 

beberapa keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan. Pemangku 

kepentingan tersebut diklasifikasikan menjadai dua kategori, yaitu inside 

stakeholders dan outside stakeholders.  

Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggungg jawab sosial 

perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan 

pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007 : 99) menguraikan manfaat yang 

akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya: 

a. Bagi Perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan 

mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh 

dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari 

masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap 
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modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya 

manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat 

meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (critical 

decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (risk 

management). 

b. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah 

adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap 

akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika 

terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan 

mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut. 

c. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas 

sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat 

polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya. 

d. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut 

“corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat 

negara atau  aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara 

akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh 

perusahaan. 

Selain manfaat yang telah diuraikan sebelumnya, tidak ada satu perusahaan 

pun yang menjalankan CSR tanpa memiliki motivasi. Karena bagimanapun tujuan 

perusahaan melaksanakan CSR terkait erat dengan motivasi yang dimiliki. 

Wibisono (2007:78) menyatakan bahwa sulit untuk menentukan benefit perusahaan 
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yang menerapkan CSR, karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa bila 

perusahaan yang telah mengimplementasikan CSR dengan baik akan mendapat 

kepastian benefit-nya. Oleh karena itu terdapat beberapa motif dilaksanakanya 

CSR, diantaranya: 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand imageperusahaan. 

Perbuatan destruktif akan menurunkan reputasi perusahaan. Begitupun 

sebaliknya, konstribusi positif akan mendongkrak reputasi perusahaan. Inilah 

yang menjadi modal non-financial utama bagi perusahaan dan 

bagi stakeholdes-nya yang menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk dapat 

tumbuh secara berkelanjutan. 

2. Layak mendapatkan social licence to operate. Masyarakat sekitar perusahaan 

merupakan komunitas utama perusahaan. Ketika mereka 

mendapatkan benefit dari keberadaan perusahaan, maka pasti dengan 

sendirinya mereka ikut merasa memiliki perusahaan. Sebagai imbalan yang 

diberikan ke perusahaan paling tidak adalah keleluasaan perusahaan untuk 

menjalankan roda bisnisnya di wilayah tersebut. Jadi program CSR diharapkan 

menjadi bagian dari asuransi sosial (social insurance) yang akan menghasilkan 

harmoni dan persepsi positif dari masyarakat terhadap eksistensi perusahaan. 

3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Perusahaan mesti menyadari bahwa 

kegagalan untuk memenuhi ekspektasi stakeholders akan menjadi bom waktu 

yang dapat memicu risiko yang tidak diharapkan. Bila itu terjadi, maka 

disamping menanggung opportunity loss, perusahaan juga harus mengeluarkan 
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biaya yang mungkin berlipat besarnya dibandingkan biaya untuk 

mengimplementasikan CSR. 

4. Melebarkan akses sumber daya. Track record yang baik dalam pengelolaan 

CSR merupakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dapat membantu 

untuk memuluskan jalan menuju sumber daya yang diperlukan perusahaan. 

5. Membentangkan akses menuju market. Investasi yang ditanamkan untuk 

program CSR ini dapat menjadi tiket bagi perusahaan menuju peluang pasar 

yang terbuka lebar. Termasuk didalamnya akan memupuk loyalitas konsumen 

dan menembus pangsa pasar baru. 

6. Mereduksi biaya. Banyak contoh yang dapat menggambarkan keuntungan 

perusahaan yang didapat dari penghematan biaya yang merupakan buah dari 

implementasi dari penerapan program tanggung jawab sosialnya. Contohnya 

adalah upaya untuk mereduksi limbah melalui proses recycle atau daur ulang 

kedalam siklus produksi. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Implementasi program CSR 

tentunya akan menambah frekuensi komunikasi denganstakeholders. Nuansa 

seperti itu dapat membentangkan karpet merah bagi terbentuknya trust kepada 

perusahaan. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Perusahaan yang menerapkan 

program CSR pada dasarnya merupakan upaya untuk meringankan beban 

pemerintah sebagai regulator. Sebab pemerintahlah yang menjadi 

penanggungjawab utama untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan 
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lingkungan. Tanpa bantuan dari perusahaan, umumnya terlalu berat bagi 

pemerintah untuk menanggung beban tersebut. 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Kesejahteraan yang 

diberikan para pelaku CSR umumnya sudah jauh melebihi standar normatif 

kewajiban yang dibebankan kepada perusahaan. Oleh karenanya wajar bila 

karyawan menjadi terpacu untuk meningkatkan kinerjanya. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan. Banyak reward ditawarkan bagi penggiat 

CSR, sehingga kesempatan untuk mendapatkan penghargaan mempunyai 

kesempatan yang cukup tinggi. 

a. Pengukuran Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pengukuran pengungkapan CSR diukur dengan indeks pengungkapan sosial 

yang berjumlah 79 item yang telah ditentukan berdasarkan GRI (Global Reporting 

Initiative) dimana dilakukan check list yaitu melihat seberapa banyak informasi 

yang di sajikan dalam CSR (Sembiring, 2005). 

𝐶𝑆𝑅𝐷𝐼 =
𝑛

𝑘
 x 100% 

Keterangan: 

CSRDI   = indeks Pengungkapan yang dipenuhi 

n  = dimana 1 = jika item k diungkapkan; 0 = jika item k tidak 

diungkapkan 

k  = jumlah item GRI 
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Berikut ini merupakan daftar item pengungkapan CSR untuk perusahaan 

manufaktur (Sembiring, 2005) : 

Kategori Lingkungan 

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi; pengeluaran riset dan pengembangan 

untuk pengurangan polusi. 

2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan 

polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi; 

3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi; 

4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber 

alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi; 

5. Konversi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air, dan 

kertas; 

6. Penggunaan material daur ulang;  

7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang dibuat 

perusahaan; 

8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan; 

9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah  

11. Pengolahan limbah 

12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

perusahaaan; 

13. Perlindungan lingkungan hidup.  

 



16 
 

Kategori Energi 

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi;  

2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi;  

3. Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang; 

4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi;  

5. Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk  

6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk; 

7. Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan.  

Kategori Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja 

1. Mengurangi polusi, iritasi, atau resikko dalam lingkungan kerja; 

2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental; 

3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja; 

4. Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja. 

5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja; 

6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja  

7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja; 

8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja  

Kategori Lain-lain tentang Tenaga Kerja 

1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

2. Mengungkapkan presentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat dalam 

tingkat managerial; 

3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat dalam 

pekerjaan 
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4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 

7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja  

8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses 

mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

9. Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan;  

10. Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11. Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun;  

12. Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan  

13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada   

15. Mengungkapkan tingkat perputaran karyawan 

16. Mengungkapkan disposisi staff - dimana staff ditempatkan 

17. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka; 

18. Mengungkapkan statistik tenaga kerja, misalnya penjualan tenaga kerja;  

19. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.  

20. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja; 

21. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 

22. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam 

meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja; 

23. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan 

perusahaan; 
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24. Menbuat laporan tenaga kerja yang terpisah;  

25. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh  

26. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja  

27. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

28. Peningkatan kondisi kerja secara umum; 

29. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja; 

30. Informasi dan statistik perputara tenaga kerja  

Kategori Produk 

1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasannya. 

2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk; 

3. Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk 

4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan; 

5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen; 

6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan 

penyiapan produk; 

8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan 

penghargaan 

10. Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat  
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Kategori Keterlibatan Masyarakat 

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, 

pendidikan, dan seni 

2. Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari mahasiswa/pelajar 

3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat;  

4. Membantu riset medis;  

5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar, atau pemeran seni 

6. Membiayai program beasiswa 

7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat;  

8. Mensponsori kampanye nasional;  

9. Mendukung pengembangan industri lokal  

Kategori Umum 

1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. 

2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain yang 

disebutkan di atas. 

 

2. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan 

menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan 

yang dianalisis dengan alat alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui 
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mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan 

prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya 

digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.  

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para 

penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

a. Profitabilitas 

Menurut Kasmir (2012:196), mengatakan bahwa rasio profitabilitas adalah: 

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan.” 

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak 

lain menurut Kasmir (2012:197), adalah : 

1. Mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu. 

2. Menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. 

3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal 

pinjaman maupun modal sendiri. 

6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal sendiri. 
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Profitabilitas dapat diukur menggunakan Return on Asset (ROA), Return on 

Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM), dan 

Operating Income Margin. 

1). Return On Asset (ROA) 

Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aset (kekayaan) yang di punyai perusahaan setelah disesuaikan 

dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang 

dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan utang. Deviden 

yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak 

diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan ke laba yang diperoleh perusahaan 

(Hanafi dan Halim, 2009). 

ROA bisa di interprestasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan 

perusahaan (strategi) dan pengaruh dari factor-faktor lingkungan (environmental 

factors). Analisis difokuskan pada profitabilitas aset dan dengan demikian tidak 

diperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Dalam perhitungan rumus 

ROA, bunga di tambahkan kembali ke laba bersih karena bunga tidak masuk dalam 

analisis ROA. Apabila ingin lebih tepat lagi, maka sebenarnya ada penghematan 

pajak yang muncul dari pengguna bunga, karena bunga biasa di pakai sebagai 

pengurang pajak (Hanafi dan Halim, 2009). Dengan demikian setelah penyesuaian 

pajak, formula ROA dihitung sebsagai berikut : 

𝑹𝑶𝑨 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 × 𝟏𝟎𝟎% 
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2). 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. Meskipun rasio ini mengukur laba dari sudut pandang pemegang 

saham, rasio ini tidak memperhitungkan deviden maupun capital gain untuk 

pemegang saham. 

Rasio ini menunjukkan daya untuk menghasilkan laba atas investasi 

berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam 

membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan 

manajemen biaya yang efektif (Hanafi dan Halim, 2009). Rumus perhitungan ROE 

sebagai berikut : 

𝑹𝑶𝑬 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑴𝒐𝒅𝒂𝒍 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

3). Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin menhitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini bisa dilihat 

secara langsung pada analisis common size untuk laporan laba rugi. Rasio ini bisa 

diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya 

(ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu. Profit margin yang tinggi 

manandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat 

penjualan tertentu. Profit margin yang rendah menandakan penjualan yang terlalu 

rendah untuk tingkat biaya yang tertentu, atau biaya yang terlalu tinggi untuk 
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tingkat penjualan tertentu, atau kombinasi dari kedua hal tersebut (Hanafi dan 

Halim, 2009). 

Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisiensian 

manajemen. Rasio ini cukup bervariasi dari industri ke industri, sebagai contoh 

industri retailer cenderung mempunyai profit margin cenderung mempunyai profit 

margin yang lebih rendah dibandingkan dengan industri manufaktur (Hanafi dan 

Halim, 2009). Rasio ini bisa di hitung sebagai berikut : 

𝑵𝑷𝑴 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝒔𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

4). Gross Profit Margin (GPM) 

Laba kotor didefinisikan sebagai selisih antara penjualan dan harga pokok 

penjualan. Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, harga pokok penjualan ini 

biasanya jumlahnya besar, sehingga perubahan pada harga pokok ini akan banyak 

berpengaruh pada laba perusahaan. Ratio gross profit margin ini mengukur efisiensi 

produksi dan penentuan harga jual. Untuk menentukan faktor – faktor yang 

mempengaruhi perubahan ratio ini, dapat dipelajari lebih rinci proporsi element 

biaya terhadap penjualan (Murhadi, 2013). 

Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, angka ratio gross profit margin 

yang rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut rawan terhadap perubahan 

harga, baik harga jual maupun harga pokok. Ini berarti bahwa apabila terjadi 

perubahan pada harga jual atau harga pokok, perubahan ini akan sangat 

berpengaruh terhadap laba perusahaan (Murhadi, 2013) 
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𝑮𝑷𝑴 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑲𝒐𝒕𝒐𝒓

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 × 𝟏𝟎𝟎% 

5). Operating Income Margin (OIM) 

Pada ratio operating income margin ini, angka laba yang digunakan dalam 

perhitungan adalah berasal dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Operating 

income sering pula disebut laba sebelum bunga dan pajak (Earnings Before Interest 

and Taxs-EBIT) dengan catatan bahwa perusahaan tersebut tidak terdapat 

pendapatan non-operasional (Murhadi, 2013). Rasio ini dihitung dengan formula 

sebagai berikut : 

𝑶𝑰𝑴 =  
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑼𝒔𝒂𝒉𝒂

𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
 × 𝟏𝟎𝟎% 

 

C.  Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Return On Asset (ROA) 

Tsoutsoura (2004) dalam Husnan dan Pambudji (2013) menyatakan bahwa 

perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang solid maka perusahaan memiliki 

lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam domain kinerja sosial. 

Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dapat menggunakan informasi 

tanggung jawab sosial (kegiatan CSR) sebagai salah satu keunggulan kompetitif 

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. Berdasarkan hal tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah :  
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H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Asset (ROA). 

2. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Return On Equity (ROE) 

Menurut Wardhani (2007) dalam Ajilaksana (2011) Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif terhadap ROE 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. Dengan 

demikian dapat dirumusakan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

3. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Nurul (2014) perusahaan yang melakukan pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) tentuakan mendapatkan respect yang lebih, daripada 

perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR). Dengan mengungkapkan CSR disebuah perusahaan akan memberikan 

pengaruh pada laba perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan corporate 

social responsibility diharapkan dapat menghasilkan hubungan positif yang searah 
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dengan laba perusahaan sehingga apabila dengan melakukan pengungkapan CSR 

dapat menaikkan Net Profit Margin (NPM). 

H3 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis yang berdasarkan latar 

belakang dan telaah literatur diatas : 
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