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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai corporate social responsibility sudah pernah diteliti 

sebelumnya oleh Indrawan (2011) yang melakukan penelitian di BEI dengan 

sampel 31 perusahaan manufaktur tahun 2007 yang membuktikan bahwa variabel 

yang diteliti yaitu, pada hipotesis pertama ditemukan bahwa variabel corporate 

social responsibility dan variabel kontrol leverage, berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROE), dan variabel kontrol ukuran 

perusahaan (size) berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, akan tetapi variabel kesempatan pertumbuhan (growth) berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada 

hipotesis kedua ditemukan bahwa variabel corporate social responsibility dan 

variabel kontrol risiko sekuritas (beta) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja pasar (CAR), dan tiga variabel kontrol lainnya (leverage, size, 

dan growth) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pasar, akan 

tetapi variabel unexpected earnings berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pasar. 

Sedangkan Candrayanthi dan Saputra (2013) dengan 34 sampel  

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2011, menemukan bahwa Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

ROA, Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap ROE dan Corporate 

Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap NPM perusahaan 
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pertambangan yang menjadi sampel penelitian di Bursa Efek Indonesia tahun 

2010-2011. 

Rafianto (2013) dengan sampel penelitian 10 perusahaan pertambangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2010-2012, 

menemukan bahwa penelitian secara simultan menunjukkan bahwa adanya 

pengaruh antara kinerja lingkungan dan pengungkapan Corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian secara parsial 

menunjukan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan, sedangkan pengungkapan Corporate social responsibility 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Kusuma (2013) dengan sampel penelitian sebanyak 27 perusahaan yang 

mengikuti Indonesia Sustainability Reporting Award (ISRA) sejak tahun 2009-2011 

dan terdaftar di Indonesia Stock Exchange (IDX) pada tahun 2008-2010, menemukan 

bahwa hipotesis 1 dan analisis regresi berganda dengan uji selisis mutlak untuk 

hipotesis 2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CSR tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Analisis variabel 

pemoderasi dengan uji selisih mutlak menunjukkan bahwa manajemen laba dapat 

memoderasi hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan dan 

menunjukkan pengaruh yang negatif signifikan. 

Gantino (2016) dengan sampel penelitian sebanyak 38 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011, menemukan 

bahwa 1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap return on equity 
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(ROE). 2. Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset 

(ROA). 3. Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap return on asset 

(ROA). 

Dari beberapa contoh hasil penelitian di atas, maka dapat digambarkan 

beberapa persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari 

hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Persamaan penelitian ini dengan hasil-hasil penelitian 

sebelumnya adalah pada variabel yang digunakan dalam membahas pokok 

permasalahan, yaitu variabel corporate social responsibility, return on assets, 

return on equity, dan net profit margin. Perbedaan penelitian ini dengan hasil 

penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian yang digunakan yaitu 

perusahaan jasa yang listing BEI dengan tahun terbaru yaitu tahun 2014 hingga 

tahun 2016, dan pada standart yang digunakan dalam menghitung CSR yaitu 

menggunakan GRI-G4 dengan 91 pengungkapan. Penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan gambaran tentang pengaruh tingkat pengungkapan 

corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

B. Tinjauan Pustaka 

1) Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

Teori yang melandasi Corporate Social Responsibility adalah Teori 

Legitimasi. Teori legitimasi dan teori stakeholder merupakan perspektif teori yang 
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berada dalam kerangka teori ekonomi politik. Karena pengaruh masyarakat luas 

dapat menentukan alokasi sumber keuangan dan sumber ekonomi lainnya, 

perusahaan cenderung menggunakan kinerja berbasis lingkungan dan 

pengungkapan informasi lingkungan untuk membenarkan atau melegitimasi 

aktivitas perusahaan di mata masyarakat (Gray dkk, 1995). 

Barkemeyer (2007) mengungkapkan bahwa penjelasan tentang kekuatan 

teori legitimasi organisasi dalam kontenks tanggung jawab sosial perusahaan di 

negara berkembang terdapat dua hal; pertama, kapabilitas untuk menempatkan 

motif maksimalisasi keuntungan membuat gambaran lebih jelas tentang motivasi 

perusahaan memperbesar tanggung jawab sosialnya. Kedua, legitimasi organisasi 

dapat untuk memasukkan faktor budaya yang membentuk tekanan institusi yang 

berbeda dalam konteks yang berbeda. 

Legitimasi dapat memberikan mekanisme yang kuat untuk memahami 

pengungkapan sukarela untuk lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh 

perusahaan,dan pemahaman ini yang nantinya akan mengarah ke debat public 

yang kritis,lebih jauh lagi teori legitimasi menunjukan kepada peneliti dan 

masyarakat luas jalan untuk lebih peka terhadap isi pengungkapan 

perusahaan.(Villing, 2004). 

Praktek Corporate Social Responsibility yang dilakukan perusahaan 

bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan norma masyarakat. Dengan adanya 

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik, maka diharapkan 

perusahaan akan mendapat legitimasi dari masyarakat sehingga dapat 

meningkatkan kinerja yang bertujuan untuk pencapaian keuntungan perusahaan. 
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2) Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk 

memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata 

kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan 

untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat 

membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan 

aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, 

kesejahteraan karyawan, dan keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. 

Oleh karena itu dalam perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah 

banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara 

luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai 

Social Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sosial. 

Syaketi dan Wondabio (2007) dalam Wilman (2012) mengemukakan 

bahwa pengungkapan corporate social responsibility adalah pengungkapan atas 

kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud dari 

tanggung jawab sosialnya. 

3) Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility merupakan suatu proses 

pengkomunikasian dampak-dampak sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan 

atas tindakan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kelompok 

tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan.  
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Menurut ISO 26000, CSR merupakan tanggung jawab sebuah organisasi 

terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas-aktivitasnya kepada 

masyarakat dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan 

dan etis, yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan 

hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional, serta terintegrasi 

dengan organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan tanggung jawab sosial 

perusahaan penting dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu 

meningkatkan nilai perusahaan, dan bagi perusahaan yang telah go public nilai 

perusahaan akan tercermin pada harga pasar saham.  

John Elkington dalam Hardinsyah (2008) merumuskan konsep Triplen 

Bottom Lines (TBL) atau tiga faktor utama operasi perusahaan dalam kaitannya 

dengan lingkungan dan manusia, yaitu faktor manusia dan masyarakat (people), 

faktor ekonomi dan keuntungan (profit), serta faktor lingkungan (planet). Ketiga 

faktor ini yang berkaitan satu sama lain ini juga terkenal dengan sebutan triple-P 

(3P) yaitu people, profit dan planet. Masyarakat tergantung pada ekonomi, 

ekonomi dan keuntungan perusahaan tergantung pada masyarakat dan lingkungan, 

bahkan ekosistem global. Ketiga komponen TBL ini bersifat dinamis tergantung 

kondisi dan tekanan sosial, politik, ekonomi dan lingkungan, serta kemungkinan 

konflik kepentingan (Adjie dan Roekhudin, 2012). Oleh karena itu, secara 

konseptual CSR merupakan kepedulian perusahaan yang didasari prinsip triple 

bottom lines, yaitu: 
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1. Profit. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi 

untuk terus beroperasi dan berkembang. 

2. People. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraann 

masyarakat. Program CSR yang dilakukan perusahaan seperti pemberian 

beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan 

kesehatan, dan menjadi sponsor untuk kegiatan olahraga maupun kegiatan 

masyarakat lainnya. 

3. Planet. Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan keberlanjutan 

keragaman hayati. Beberapa program CSR yang berpijak pada prinsip ini 

biasanya berupa penghijauan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, 

perbaikan permukiman, dan pengembangan pariwisata. 

Menurut Saidi dan Abidin (2004) yang dikutip dalam Adjie dan 

Roekhudin (2012) sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang umumnya 

diterapkan di Indonesia, yaitu: 

1. Keterlibatan langsung. Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung 

dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan 

sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. 

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan 

yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Biasanya, perusahaan 

menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan 

secara teratur bagi kegiatan yayasan. 

3. Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui 

kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintahan, instansi 
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pemerintahan, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana 

maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. 

4. Mendukung atau bergabung dalam konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, 

menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk 

tujuan sosial. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi 

pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak 

konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-

perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari 

kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang 

disepakati bersama. 

Menurut Daniri (2007) dalam Rahayu (2010), 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 dasarnya keberadaan perusahaan itu bertolak 

belakang dengan kenyataan yang ada dalam kehidupan sosial. Konsep dan praktik 

CSR saat ini tidak lagi dipandang sebagai suatu cost center tetapi sebagai strategi 

perusahaan dalam menstabilkan pertumbuhan usaha secara jangka panjang. Oleh 

karena pengungkapkan CSR sangat penting dalam perusahaan sebagai wujud 

pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. 

Laporan yang berkaitan dengan informasi maupun tanggung jawab social 

masyarakat yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-

undang. Laporan tersebut bersifat mandatory disclosure seperti tertuang dalam 
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Pasal 74 ayat 1 dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Mandatory disclosure adalah pengungkapan informasi 

berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan 

dalam peraturan hukum. Pelaporan jenis mandatory akan mendapat sorotan dan 

kontrol dari lembaga yang berwenang dan di dalamnya terdapat standar yang 

menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga 

terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. Mandatory disclosure bisa 

menjadi jembatan atas adanya asimetri informasi antara investor dengan manajer 

perusahaan mengenai kebutuhan informasi. 

Perusahaan selain menerapkan CSR juga perlu melakukan pengungkapan 

(disclosure) atas aktivitas CSR yang dilakukan kepada stakeholder dalam bentuk 

laporan yang disebut Sustainability Reporting. Penerapan CSR adalah suatu 

aktivitas yang diakukan perusahaan untuk menerapkan kegiatan CSR. Sedangkan 

pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian 

informasi dalam bentuk statemen keuangan.  

Sustainability reporting adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, 

lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam 

konteks pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Sustainability 

reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial 

terhadap kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini, 2006). Sustainability 

report harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan 

isu, tantangan dan peluang Sustainability development yang membawanya menuju 

kepada core business dan sektor industrinya. 
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Institusi yang mengeluarkan standar tentang sustainability reporting saat 

ini adalah Global Reporting Initiative (GRI) yang berdiri pada 1997 dan menjadi 

organisasi independen pada 2002. Misi GRI adalah untuk mengembangkan dan 

menyebarkanluaskan sustainability reporting guidelines yang berlaku. Guidelines 

yang dikeluarkan oleh GRI menggabungkan kebutuhan dari pengusaha, akuntansi, 

investor, lingkungan, hak asasi manusia, penelitian, dan organisasi buruh di 

seluruh dunia. 

Corporate Social Responsibility dihitung berdasarkan jumlah pendapatan 

bersih perusahaan dan dibagi dengan 91 indikator berdasarkan GRI-G4. GRI-G4 

menyediakan rerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung 

pendekatan yang terstandardisasi dalam pelaporan,  yang mendorong tingkat 

transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang 

disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. 

Fitur yang ada di GRI-G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan, baik 

bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan 

keberlanjutan  dari  sektor  apapun  dan  didukung  oleh  bahan-bahan  dan  

layanan GRI lainnya. (Sumber : www.globalreporting.org).   

GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan 

pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda: baik itu laporan 

keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas 

norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. Jenis pendekatan 

pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian 

tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh GRI (Global Reporting Initiative) 
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yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Standar GRI dipilih karena 

lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, 

dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan 

pemanfaatan sustainability reporting. Dalam standar GRI-G4 (2013) indikator 

kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial 

mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, 

masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 

91 indikator. (Sumber  : www.globalreporting.org). 

GRI-G4 dirancang agar dapat diterapkan secara universal untuk semua 

organisasi, besar dan kecil, di seluruh dunia. Pengukuran dilakukan berdasarkan 

indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung melalui 

pembagian antara jumlah pendapatan bersih perusahaan dengan jumlah item yang 

diharapkan diungkapkan perusahaan, yang dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

CSRIj : Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan 

ΣXij : Jumlah pengungkapan CSR perusahaan 

Nij : jumlah item untuk perusahaan sebesar 91 indikator. 

Sedangkan di Indonesia terdapat IAI yang bekerja sama dengan NCSR. 

IAI bersama NCSR mengakan ajang penghargaan Indonesia Sustainability 

Reporting Awards (ISRA). ISRA adalah penghargaan yang diberikan kepada 

perusahaan yang telah membuat pelaporan atas kegiatan yang menyangkut aspek 

CSRIj =
ΣXij

Nij
 

http://www.globalreporting.org/
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lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk memelihara keberlanjutan perusahaan itu 

sendiri. ISRA merupakan penghargaan terhadap perusahaan-perusahaan yang 

telah menyelenggarakan laporan keberlanjutan (sustainability report), baik yang 

diterbitkan secara terpisah maupun terintegrasi dalam laporan tahunan (annual 

report). 

 Tujuan Corporate Social Responsibility menurut Sasongko (2010) sbb : 

a. Untuk meningkatkan dan mempertahankan citra perusahaan biasanya secara 

implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan fundamental adalah baik. 

b. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak 

sosial diantara organisasi dan masyarakat. Kontrak sosial ini menuntut 

dibebaskannya akuntabilitas sosial. 

c. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya 

adalah untuk memberikan informasi kepada investor. 

 Manfaat Corporate Social Responsibility menurut Lako (2010) sbb : 

a. Sebagai investasi atau mkodal sosial yang menjadi sumber keunggulan 

kompetitif perusahaan dalam jangka panjang. 

b. Memperkokoh profitabilitas dan kinerja keuangan perusahaan 

c. Meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, 

kreditor, pemasok dan konsumen. 

d. Meningkatkan komitmn, etos kerja, efisiensi, dan produktivitas karyawan. 

e. Menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi dari komunitas sekitarnya 

karena diperhatikan dan dihargai perusahaan. 

f. Meningkatkan reputasi, goodwill dan nilai perusahaan dalam jangka panjang. 
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4) Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan diartikan sebagai penentuan ukuran – ukuran tertentu 

yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Dalam mengukur kinerja keuangan perlu diakaitkan antara perusahaan dengan 

pusat pertanggungjawaban (Ermayanti, 2009). Penilaian kinerja keuangan 

merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat 

memenuhi kewajibannya kepada para pemilik perusahaan. Dalam evaluasi kinerja 

keuangan tentunya memerlukan standar tertentu baik bersifat eksternal maupun 

internal. Standar eksternal mengacu pada competitive benchmarking yang 

merupakan perbandingan perusahaan dengan pesaing utama atau industri (Wright 

et al.1996 dalam Martono 2002). 

Evaluasi perusahaan yang mengacu pada standar eksternal melalui 

competitive benchamarking memberikan gagasan untuk mengembangkan analisis 

rasio keuangan perusahaan individual dengan mempertimbangkan rasio industri 

(Martono, 2002). Analisis kinerja perusahaan individual dengan menggunakan 

pendekatan industri dinilai sangant relevan dalam persaingan industri. Hal ini 

disebabkan karena kegiatan yang dilakukan perusahaan tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor internal perusahaan namun juga faktor eksternal perusahaan. Salah 

satu indikator penting yang digunakan dalam persaingan industri adalah daya tarik 

bisnis (bussines attractiveness). Indikator ini dapat diukur dengan rasio 

profitabilitas industri yang seperti ROA, ROE dan NPM. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai 

kondisi dan keadaan dari suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat – alat 
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analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik atau buruknya kondisi keuangan 

dan prestasi kerja sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Menurut Helfert 

dalam Widyastuti (2006) kinerja keuangan adalah  hasil dari banyak keputusan 

individu yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Kinerja keuangan 

digunakan untuk mengetahui hasil tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. 

Ukuran keuangan juga dilengkapi dengan ukuran – ukuran non keuangan yang 

menunjukkan kepuasan pelanggan, produktivitas dan cost efectiveness proses 

bisnis dan produktifitas serta komitmen dari tiap personal untuk menentukan 

kinerja keuangan di masa yang akan datang. 

Rasio profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba (Woelfel,1995). Rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukan oleh besar kecilnya 

tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun 

investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan 

kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Rasio profitabilitas 

secara umum ada 4 yaitu, return in investment (ROI), return on asset  (ROA), 

gross profit margin, dan net profit margin (Fahmi, 2011). 

5) Return On Assets (ROA)  

ROA merupakan salah  satu  rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya (Husnan, 2013: 24). Rasio Tingkat 

Pengembalian atas Total Aktiva (Return on Asset) Rasio ini mencerminkan 

keuntungan yang diperoleh perusahaan tanpa mempermasalahkan dari mana 
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sumber modal dan menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam melaksanakan 

operasinya (Hartono, 2006:99). 

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur banyaknya laba 

yang dihasilkan perusahaan dalam setiap asset yang digunakan. Informasi 

mengenai laba perusahaan dapat mengukur keberhasilan atau kegagalan bisnis 

dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan. ROA dapat mengindikasikan 

keuntungan bisnis dan efisiensi dalam pemanfaatan total asset yang ada dalam 

perusahaan. Rasio ini mewakili rasio profitabilitas yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang 

dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin efisien perusahaan dalam 

menggunakan asetnya yang kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

6) Return On Equity (ROE) 

ROE merupakan salah satu alat utama investor yang digunakan dalam 

menilai kelayakan suatu saham. Dalam perhitungannya secara umum ROE 

dihasilkan dari pembagian laba dengan ekuitas selama satu tahun terakhir. ROE 

merupakan alat yang paling sering digunakan investor dalam pengambilan 

keputusan investasi. ROE dapat memberikan beberapa gambaran mengenai 

perusahaan antara lain, kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabillity), 

efisiensi perusahaan dalam mengelola asset (asset management), dan hutang yang 

ROA =
Laba Bersih

Total Aktiva
 

ROE =
Laba Bersih

Jumlah Modal
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dipakai untuk melakukan usaha (financial laverage) (Prihadi, 2008, dalam 

Ponttie, 2007). Secara sistematis ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

7) Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin adalah 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. Secara 

sistematis NPM dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

Variabel Independen      Variabel Dependen 

 

 

Corporate Social 

Responsibility (X) 

Return On Assets (ROA) (Y1) 

Net Profit Margin (NPM) (Y3) 

Return On Equity (ROE) (Y2) 

Rasio Utang =
Laba Bersih

Penjualan Bersih
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D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Assets 

(ROA). 

Menurut Cheng dan Yulius (2011), aktivitas CSR dapat memberikan 

banyak manfaat, seperti : dapat meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan di 

mata investor serta analis keuangan penjualan dan dapat menunjukkan brand 

positioning dan dapat meningkatkan penjualan dan market share. Pengungkapan 

CSR ini berkaitan erat dengan pencitraan yang ingin ditunjukkan oleh perusahaan 

di mata masyarakat atau konsumen. Asumsinya, konsumen akan lebih memilih 

mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki citra yang 

baik. Citra yang baik diperoleh dari tingginya tingkat kepedulian perusahaan 

terhadap masyarakat. 

Semakin tingginya minat konsumen terhadap perusahaan akan 

meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan, sehingga profitabilitas 

perusahaan naik. Peningkatan laba akan mempengaruhi ROA perusahaan yang 

berakibat semakin baik produktifitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan daya tarik investor kepada 

perusahaan karena tingkat pengembalian atau dividen akan semakin besar. 

Melalui teori legitimasi, perusahaan yang melakukan CSR lebih berperan dalam 

meningkatkan legitimasi yang akan berpengaruh kepada sikap konsumen terhadap 

produk perusahaan (Riska, 2013). Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa 

terdapat hubungan positif signifikan antara CSR dengan ROA. Dengan demikian 

hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: 
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H1 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Assets (ROA). 

 

2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity 

(ROE). 

Pengungkapan CSR akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

(Bisman, 2015). Menurut Wahyuningsih (2012: 2) kinerja keuangan dapat diukur 

melalui ratio keuangan, antara lain ROA, ROE, pertumbuhan penjualan dan rasio 

lainya. Menurut Sri Hartini (2010) 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.  

Kurnia (2013), 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 mem-perbanyak informasi yang diterima mengenai perusahaan. Hal ini 
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akan menimbulkan kepercayaan stakeholder dan shareholder kepada perusahaan. 

Hal ini yang menyebabkan aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan 

berdampak terhadap kinerja perusahaan (Dahlia dan Siregar, 2008). Dengan 

demikian hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: 

 

H2 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity (ROE). 

 

3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Net Profit Margin 

(NPM). 

Darsono dan Anshari (2005:56) mendefinisikan NPM adalah laba bersih 

dibagi penjualan bersih. Dan rasio ini menggambarkan besarnya laba bersih yang 

diperoleh oleh perusahaan pada setiap penjualan yang dilakukan. Bila 

disangkutkan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility tanggung 

jawab sosial, 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. Dengan demikian hipotesis yang dapat disimpulkan adalah: 

 

H3 : Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin (NPM). 

 

 


