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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

A.  Landasan Teori 

1.  Teori Stakeholder 

Stakeholder merupakan semua pihak yang keberadaannya sangat 

mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan, seperti: karyawan, masyarakat, 

perusahaan pesaing dan pemerintah. Teori stakeholder mengatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri 

namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Purwanto, 2011). Nussy 

(2014), perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder 

dan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder perusahaan harus memberikan 

manfaat bagi para stakeholdernya jadi dapat dikatakan bahwa bagaimana cara 

perusahaan dalam memantau dan merespon kebutuhan para stakeholder agar 

perusahaan dapat terus berjalan tanpa ada masalah-masalah terkait stakeholdernya. 

B.  Kajian Pustaka 

1. Corporate Social Responsibility  

UU RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat 2c 

disebutkan bahwa laporan tahunan perusahaan harus memuat laporan pelaksanaan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Tidak hanya pasal 66 saja, pada pasal 74 

ayat 1 disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Terdapat pula UU No. 25 

tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang di salah satu pasalnya, yaitu pada pasal 

15 huruf b menyebutkan bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Republik Indonesia,2007). Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan ini juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 47 

tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas 

yang mengatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan 

oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat 

persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai 

dengan anggaran dasar perseroan (Republik Indonesia,2012). Menurut ISO 26000 

mengenai pedoman tanggung jawab sosial yang segera akan diresmikan November 

2011, CSR adalah Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampakdampak dari 

keputusan-keputusan dan kegiatankegiatannya pada 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. 

Menurut Bank Dunia dalam Daud dan Amri (2008), tanggung jawab sosial 

perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama: perlindungan lingkungan, 

jaminan kerja, hak azasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan 

masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, 

perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, serta bantuan bencana 
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kemanusiaan. Corporate Social Responsibility  yaitu suatu bentuk aktivitas yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi perusahaan sekaligus 

peningkatan kualitas hidup karyawan beserta keluarganya dan juga kualitas hidup 

masyarakat sekitar. Rosiana et al. (2013), Aktivitas CSR dapat memberikan banyak 

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

investor serta analis keuangan penjualan, dapat menunjukan brand positioning, dan 

dapat meningkatkan penjualan dan market share. Bawafi dan Prasetyo (2015), 

Corporate Social Responsibility  adalah gagasan yang membuat perusahaan tidak 

hanya bertanggungjawab dalam hal keuangannya saja, tetapi juga terhadap masalah 

sosial dan lingkungan sekitar perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan tanpa 

ada protes atau masalah yang timbul karena kurang memperhatikan lingkungan. 

Corporate Social Responsibility  (CSR) merupakan komitmen sosial dari 

perusahaan sebagai bentuk kepedulian perusahaan atas masyarakat dan juga 

kelestarian lingkungan serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan tenaga kerja 

perusahaan (Awuy et al., 2016). Secara teoritis, semakin banyaknya aktivitas CSR 

yang diungkapkan oleh perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin 

meningkat karena pasar akan memberikan apresiasi positif kepada perusahaan yang 

melakukan CSR yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham 

perusahaan.Investor mengapresiasi praktik CSR dan melihat aktivitas CSR sebagai 

pedoman untuk menilai potensi keberlanjutan suatu perusahaan (Rosiana et al., 

2013). Rahayu dan Fidiana (2015), secara konseptual CSR merupakan suatu 

kepedulian perusahaan yang didasari pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan 

istilah triple bottom line yang terdiri dari profit, people, dan planet. Tiga prinsip 
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tersebut memiliki arti yaitu tujuan dari bisnis tidak hanya semata-mata mencari laba 

(profit), tetapi juga turut mensejahterakan masyarakat (people) dan menjamin 

kelangsungan hidup (planet). 

2. Biaya Corporate Social Responsibility  

Bagi perusahaan yang melaksanakan Corporate Social Responsibility  pasti 

akan mengeluarkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk terlaksananya CSR di 

perusahaan. Besar kecilnya biaya Corporate Social Responsibility  yang 

dikeluarkan sesuai dengan kebijakan di masing-masing perusahaan, dengan kata 

lain tidak ada patokan khusus untuk berapa jumlah biaya Corporate Social 

Responsibility yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Biaya Corporate Social 

Responsibility  terbagi menjadi dua yaitu biaya Corporate Social Responsibility  

internal dan biaya Corporate Social Responsibility  eksternal. Biaya Corporate 

Social Responsibility  internal yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

karyawan di perusahaan, biaya yang dikeluarkan yaitu  diukur dari biaya pasca kerja 

untuk menghasilkan biaya kesejahteraan karyawan yang merupakan biaya CSR 

internal. Sedangkan untuk biaya Corporate Social Responsibility  eksternal yaitu 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk masyarakat disekitar perusahaan dan 

yang lainnya, biaya ini diukur dari biaya sumbangan untuk dijadikan biaya untuk 

komunitas, biaya bina lingkungan, dan biaya kemitraan yang diberikan kepada 

suatu organisasi yang saling berhubungan atau berinteraksi dengan perusahaan 

(Yudharma, 2016).  
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3.  Kinerja Keuangan 

 Andriani dan Subardjo (2017), kinerja keuangan merupakan suatu ukuran 

tertentu yang digunakan perusahaan untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

merupakan salah satu indikator yang dipergunakan investor untuk menilai suatu 

perusahaan yang terekspreksikan adalah harga pasar saham di bursa efek.  

Kinerja keuangan merupakan hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap 

kemampuan perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. Kinerja keuangan dipakai manajemen sebagai salah satu pedoman 

untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kinerja keuangan 

merefleksikan kinerja fundamental perusahaan yang akan diukur dengan 

menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan. Laporan dari kinerja 

keuangan dibuat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan masa lalu 

dan digunakan untuk memprediksi keuangan dimasa yang akan datang (Rahayu dan 

Fidiana, 2015). 

Peranan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir dalam Prasetyo dan 

Riduwan (2015), penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi 

perusahaan meliputi: (1) Dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang 

telah dilakukan oleh perusahaan. (2) Untuk menentukan atau mengukur efisiensi 

setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan 
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yang didapat oleh perusahaan yang bersangkutan. (3) Untuk menilai dan mengukur 

hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan 

tanggung jawab. (4) Untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan 

atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang baik. 

Pada penelitian ini, pengukuran kinerja keuangan yang digunakan dalam 

yaitu ROA (Return On Asset). Rahayu dan Fidiana (2015), perusahaan yang  dinilai 

dengan menggunakan return on assets (ROA) karena atas kemampuan alat analisa 

tersebut untuk menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini digunakan 

untuk untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola 

seluruh kekayaannya dalam menghasilkan laba. Menurut Utomo dalam Yudharma 

(2016), keunggulan ROA antara lain sebagai alat ukur yang komprehensif, yang 

mana seluruh item yang mempengaruhi laporan keuangan dapat tercermin dari rasio 

ini: mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut, merupakan 

denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung 

jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha, sebagai ukuran efisiensi operasi yang 

utama, dan merupakan rasio yang paling dapat dikendalikan oleh manajemen 

perusahaan.  

4. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan adalah harga sebuah saham yang telah beredar di pasar 

saham yang harus dibayar oleh investor untuk dapat memiliki sebuah perusahaan. 

Nilai perusahaan dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki perusahaan seperti 

surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan 

oleh perusahaan (Andriani dan Subardjo, 2017). Nilai perusahaan merupakan hal 
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yang sangat penting. Dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh 

tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin 

tinggi pula nilai perusahaan yang menunjukan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang. Peningkatan nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan 

pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan akan mendorong manajer agar 

bekerja lebih keras dengan menggunakan insensif untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan (Agustin dan Hermanto, 2015). 

Pengukuran nilai perusahaan, penelitian ini menggunakan pengukuran rasio 

Tobin’s Q. Menurut Chotimah dan Amanah (2013), keunggulan dari rasio Tobin’s 

Q yaitu mencerminkan secara keseluruhan aset perusahaan, mencerminkan 

bagaimana prospek perusahaan dilihat dari sentiment pasarnya dan dapat mengatasi 

masalah dalam memperkirakan tingkat keuntungan. 

C. Reviu Penelitian Terdahulu 

No Nama 

(Tahun) 

Judul/Jurnal Objek/Variabel/ 

Teknik Analsisis 

Hasil 

1 Yudharma  

(2016) 

Pengaruh 

Biaya 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan dan 

Nilai 

Perusahaan. 

Development 

Research of 

Management) 

Jurnal 

Manajemen 

Vol. 11 No.2   

Objek:  
28 Perusahaan 

Manufaktur di 

Indonesia yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2012-2013 

Variabel:  

IV : Biaya 

Corporate Social 

Responsibility  

DV: Kinerja 

Keuangan dan 

Nilai Perusahaan 

Teknik Analisis: 

Regresi berganda 

Hasil: 

Biaya kesejahteraan 

masyarakat 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan. Biaya untuk 

komunitas yang 

diproksi melalui biaya 

sumbangan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. Sedangkan 

biaya kesejahteraan 

karyawan dan biaya 

komunitas tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 
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2 Irman dan 

Julianti 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Biaya 

Kesejahteraan 

Karyawan, 

Biaya 

Kemitraan Dan 

Biaya Bina 

Lingkungan 

Terhadap 

ROA. 

Jurnal Ilmiah 

Cano 

Ekonomos 

Vol. 6 No. 2  

Objek:  
Perusahaan BUMN 

yang terdaftar di 

BEI dengan 

pendekatan non-

probabilitas pada 

tahun 2010-2014 

Variable:  

IV : Biaya 

Kesejahteraan 

Karyawan, Biaya 

Kemitraan dan 

Biaya Bina 

Lingkungan 

DV : Return On 

Assets (ROA)  

Teknis Analisis: 

Analisis Regresi 

Linier  

Hasil: 

(1) hasil analisis data 

secara simultan 

menunjukkan bahwa 

biaya kesejahteraan 

karyawan, biaya 

kemitraan dan biaya 

bina lingkungan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA  

(2) hasil analisis data 

secara parsial 

menunjukkan bahwa 

biaya kesejahteraan 

karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA  

(3) hasil analisis data 

secara parsial 

menunjukkan bahwa 

biaya kemitraan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ROA  

(4) hasil analisis data 

secara parsial 

menunjukkan bahwa 

biaya bina lingkungan 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 

3 Bawafi 

dan Adi  

(2015) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility  

terhadap Nilai 

Perusahaan 

dengan 

Profitabilitas 

sebagai 

Variabel 

Pemoderasi. 

Jurnal Reviu 

dan Akuntansi 

Keuangan, 

Objek: 

16 Perusahaan 

Manufaktur di 

Indonesia yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2012-2014 

Variabel: 

IV : Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

DV : Nilai 

Perusahaan 

VM: Profitabilitas 

Teknik Analisis: 

Hasil: 
Variabel Corporate 

Social Responsibility  

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Variabel 

profitabilitas sebagai 

variabel moderasi 

dapat mempengaruhi 

hubungan Corporate 

Social Responsibility  

dan nilai perusahaan. 

Dengan kata lain, 

profitabilitas dapat 

memperkuat Corporate 
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Vol. 5 No.1, 

ISSN: 2088-

0685 

(1) menghitung 

jumlah 

pengungkapan 

CSR berdasarkan 

GRI (Global 

Reporting 

Initiative), (2) 

menghitung nilai 

perusahaan, (3) 

menghitung nilai 

profitabilitas, (4) 

melakukan analisis 

statistic deskriptif, 

(5) melakukan uji 

normalitas dan 

asumsi klasik, (6) 

melakukan uji 

hipotesis 

menggunakan 

analisis regresi. 

 

Social Responsibility  

terhadap nilai 

perusahaan pada saat 

profitabilitas 

perusahaan tinggi, dan 

sebaliknya, 

profitabilitas dapat 

menurunkan nilai 

perusahaan pada saat 

profitabilitas 

perusahaan rendah 

4 Mustafa 

dan Nur 

(2014) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility  

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Manufaktur. 

Jurnal Ilmu 

dan Riset 

Akuntansi, 

Vol. 3 No. 6 

Objek:  

11 Perusahaan 

Manufaktur pada 

subsektor Makanan 

dan Minuman di 

Indonesia yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2010-2012 

Variabel: 

IV : Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

DV: Kinerja 

Kaeuangan 

Teknik Analisis: 

Regresi Sederhana 

Hasil: 

(1) Corporate Social 

Responsibility  tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap Return 

On Assets,  

(2) Corporate Social 

Responsibility  tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap Return 

On Equity,  

(3) Corporate Social 

Responsibility  tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap 

Operating Profit 

Margin,  

(4) Corporate Social 

Responsibility  tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan secara 

parsial terhadap Net 
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Profit Margin. Jadi, 

dapat disimpulkan 

bahawa pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  tidak 

mempunya pengaruh 

secara parsial terhadap 

kinerja keuangan. 

5 Evelyn 

Stacia dan 

Juniarti 

(2015) 

 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan Di 

Sektor 

Pertambangan. 

Jurnal 

Business 

Accounting 

Review 

Volume 3 No. 

2 

Objek:  

Perusahaan 

pertambangan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2009-2014. 

Variabel: 

IV : Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

DV: Nilai 

Perusahaan 

Teknik Analisis: 

Regresi Berganda 

Hasil: 

Variabel CSR tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

variabel ukuran 

perusahaan 

berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

variabel market share 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, dan 

debt to equity ratio 

tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

6 Meti 

Puspa 

Indah 

(2014) 

Pengaruh 

Biaya Sosial 

Dan 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Dengan 

Kinerja Sosial 

Sebagai 

Variabel 

Mediasi. 

Jurnal 

Akuntansi 

Manajemen 

(Jam), Volume 

25 No. 2 

Objek:  

Perusahaan publik 

tercatat di BEI dan 

BUMN yang 

sahamnya tidak 

tercatat di BEI 

(2009-2011), 

menjadi peserta 

ISRA, CIA, ICA, 

dan 

mengungkapkan 

CSR dalam laporan 

keberlanjutan atau 

laporan tahunan 

periode 2009-2011 

Variabel: 

IV : Biaya Sosial 

dan Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility  

Hasil : 

1. Hipotesis pertama 

yang di uji dalam 

penelitian ini 

menyatakan bahwa 

biaya sosial 

berpengaruh positif 

terhadap 

pengungkapan CSR 

2. Hipotesis kedua 

yang diuji dalam 

penelitian ini 

menyatakan bahwa 

biaya sosial 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

sosial 

3. Hipotesis ketiga 

yang diuji dalam 

penelitian 

menyatakan bahwa 
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DV: Kinerja 

Keuangan 

MV : Kinerja 

Sosial 

Teknik Analisis: 

Teknik Analisis 

SEM 

biaya sosial 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

sosial. 

4. Hipotesis keempat 

yang diuji dalam 

penelitian ini 

menyatakan bahwa  

tidak ada pengaruh 

pengungkapan CSR 

terhadap kinerja 

keuangan (ROE) 

5. Hipotesis kelima 

yang diuji dalam 

penelitian ini 

menyatakan bahwa 

kinerja sosial yang 

memediasi 

pengaruh biaya 

sosial berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

7 Elsa 

Paulina 

Tjipto dan 

Juniarti 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pada Sektor 

Property And 

Real Estate. 

Jurnal 

Business 

Accounting 

Review, 

Volume 4, No. 

1 

Objek:  

Perusahaan Pada 

Sektor Property 

And Real Estate 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-

2014. 

Variabel: 

IV : Corporate 

Social 

Responsibility  

DV: Nilai 

Perusahaan 

Teknik Analisis: 

Regresi Sederhana 

Hasil: 

1. Hasil hipotesis 

pertama 

menunjukkan 

bahwa 

pengungkapan 

informasi CSR 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

Nilai Perusahaan 

2. Hipotesis kedua 

menunjukkan 

bahwa FSIZE tidak 

berpengaruh 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

8 Wahyu 

Yudha 

Setia 

Pratama, 

Nurleli 

dan Yuni 

Rosdiana 

(2017) 

Pengaruh 

Biaya 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

terhadap Nilai 

Perusahaan 

Objek:  

Perusahaan 

Perbankan yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2013-2015 

Variabel: 

Hasil : 

Berdasarkan 

pembahasan pengujian 

hipotesis yang 

dilakukan pada 21 

perusahaan perbankan 

di Indonesia baik milik 

swasta maupun badan 
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dengan 

Menggunakan 

Variabel 

Kontrol 

Ukuran 

Perusahaan. 

Prosding 

Akuntansi, 

Volume 3, No. 

2 

IV : Biaya 

Corporate Social 

Responsibility  

DV: Nilai 

Perusahaan 

KV : Ukuran 

Perusahaan 

Teknik Analisis: 

Teknik Analisis 

Regresi Linier 

Sederhana 

pemerintahan yang 

telah listing di BEI 

selama periode 2013-

2015 dapat 

disimpulkan bahwa 

Biaya CSR 

berpengaruh signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan 

hasil pengujian 

hipotesis biaya CSR 

dengan ukuran 

perusahaan sebagai 

variabel kontrol 

terhadap nilai 

perusahaan 

menunjukkan hasil 

tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

9 Putri 

Mardianda

ri 

Dan Sri 

Rustiyanin

gsih 

(2013) 

Tanggung 

Jawab Sosial 

Dan Kinerja 

Keuangan 

Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Go Publik Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Jurnal Riset 

Manajemen 

Dan Akuntansi 

Volume 1 No. 

1 

Objek:  

Perusahaan Pada 

Sektor Property 

And Real Estate 

yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-

2014. 

Variabel: 

IV : Corporate 

Social 

Responsibility  

DV: Nilai 

Perusahaan 

Teknik Analisis: 

Regresi Sederhana 

Hasil: 

Biaya kesejahteraan 

karyawan berhubungan 

positif dan 

berpengaruh signifikan 

terhadap ATO dan juga 

ROA perusahaan 

dengan nilai 

signifikansi sebesar 

masing-masing sebesar 

0,044 dan 0,008. Biaya 

untuk komunitas 

berhubungan negatif 

dan berpengaruh 

signifikan terhadap 

ATO dan juga 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap 

ROA dengan nilai 

signifikansi sebesar 

0,021 dan 0,397. 

10 Andika 

Suparjan 

dan Ali 

Sandy 

Mulya 

(2012) 

Pengaruh 

Kinerja Sosial 

Dan Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Dengan 

Objek:  

Semua Perusahaan 

yang terdaftar di  

BEI tahun 2005-

2009. 

Variabel: 

Hasil : 

Hasil dari pengujian 

penelitian ini 

menyatakan  bahwa 

variabel kinerja sosial 

(kinerja lingkungan 
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Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Media Riset 

Akuntansi, 

Auditing & 

Informasi, 

Vol.12 No.3 

IV : Kinerja Sosial 

dan Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan  

DV: Nilai 

Perusahaan 

Int. Variabel : 

Pengungkapan 

CSR 

Teknik Analisis: 

Structural Equation 

Modelling (SEM) 

dengan model path 

analysis 

dan produk) memiliki 

pengaruh terhadap 

pengungkapan CSR, 

sedangkan variabel 

kinerja keuangan tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap 

pengungkapan CSR, 

serta variabel kinerja 

sosial (kinerja 

lingkungan) tidak 

memiliki pengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan namun 

variabel pengungkapan 

CSR dan kinerja 

keuangan memiliki 

pengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

D.  Pengembangan Hipotesis    

1. Pengaruh Biaya CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap Kinerja 

Keuangan 

Pada hakikatnya biaya memiliki hubungan yang negatif terhadap rasio ROA. 

Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka semakin rendah laba yang diperoleh 

sehingga ROA akan semakin rendah dan begitu sebaliknya. Sedangkan biaya CSR 

sebenarnya memiliki potensi untuk berpengaruh positif terhadap ROA (Yudharma, 

2016). Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya mementingkan 

kepentingan perusahaannya saja. Akan tetapi perusahaan juga harus 

memperhatikan dan memberikan manfaat kepada stakeholdernya, untuk 

mendapatkan dukungan agar perusahaan dapat terus berjalan tanpa ada masalah 

terkait stakeholdernya (Nussy, 2014). Dengan memperhatikan stakeholder dengan 

mengeluarkan biaya CSR, perusahaan akan mendapat timbal balik yaitu citra 

perusahaan yang semakin baik. Perusahaan yang memiliki citra yang baik akan 
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meningkatkan peluang produk yang akan dijual dan dipasarkan sehingga lebih 

diminati oleh konsumen dan keuntungan yang didapatkan perusahaan akan 

meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Mardiandari dan Rustiyaningsih (2013) 

menyatakan bahwa biaya CSR (Corporate Social Responsibility) memiliki 

pengaruh positif terhadap ROA (Return On Assets), karena ketika perusahaan 

mengeluarkan biaya CSR (Corporate Social Responsibility) seperti biaya 

kesejahteraan karyawan, maka karyawan akan memiliki tingkat loyalitas yang 

tinggi terhadap perusahaan. Karyawan akan lebih produktif dalam kegiatan 

operasional perusahaan, sehingga ketika produktifitas naik maka penjualan akan 

naik dan berpengaruh terhadap kenaikan laba perusahaan. Biaya CSR (Corporate 

Social Responsibility) yang dikeluarkan untuk pihak eksternal seperti sumbangan 

pembangunan dan bantuan sosial berpengaruh positif terhadapat ROA, dikarenakan 

akan lebih menarik minat masyarakat sehingga masyarakat mempunyai pandangan 

baik terhadap perusahaan. Penelitian yang dilakukan Irman dan Juliyanti (2017) 

menyatakan bahwa biaya Corporate Social Responsibility (Biaya Kesejahteraan 

karyawan dan Biaya Komunitas atau Kemitraan) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Dari uraian diatas, hipotesis yang diajukan yaitu:  

H1 : Biaya Kesejahteraan Karyawan Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja 

Keuangan 

H2 : Biaya untuk Komunitas Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
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2. Pengaruh Biaya CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap Nilai 

Perusahaan 

Pengaruh biaya CSR (Corporate Social Responsibility) terhadap nilai 

perusahaan memiliki potensi positif, ketika perusahaan mengungkapkan biaya CSR 

(Corporate Social Responsibility) maka perusahaan menyampaikan informasi 

tentang program apa saja yang dimiliki oleh perushaan kepada pengguna informasi 

khususnya pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. 

Informasi yang mendapat respon positif akan mempengaruhi kepercayaan pihak-

pihak investor dan akan mempengaruhi tingkat investasi para investor, sehingga 

nilai saham yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkat dan nilai perusahaan 

semakin baik. Yudharma (2016), biaya kesejahteraan karyawan dan biaya untuk 

komunitas yang dikeuarkan oleh perusahaam menjadi salah satu termin untuk 

mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan yang dilakukan perusahaan mengenai 

progaram CSR (Corporate Social Responsibility).  

Menurut teori stakeholder, perusahaan tidak hanya mementingkan 

kepentingan perusahaannya saja. Akan tetapi perusahaan juga harus 

memperhatikan dan memberikan manfaat kepada stakeholdernya, untuk 

mendapatkan dukungan agar perusahaan dapat terus berjalan tanpa ada masalah 

terkait stakeholdernya (Nussy, 2014). Dengan memperhatikan stakeholder dengan 

mengeluarkan biaya CSR, perusahaan akan mendapat timbal balik yaitu citra 

perusahaan yang semakin baik. Perusahaan yang memiliki citra yang baik akan 

lebih menarik minat para investor, karena investor akan beranggapan bahwa 

perusahaan yang memiliki citra yang baik akan terhindar dari permasalahan sosial 
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dan lingkungan sehingga keberlanjutan hidup perusahaan semakin terjamin. Hal ini 

akan memberikan respon yang positif dimata investor sehingga dapat menaikkan 

harga saham. Apabila harga saham naik maka nilai perusahaan dimata investor juga 

akan meningkat. Penelitian yang dilakukan Bawafi dan Prasetyo (2015) serta 

penelitian Tjipto dan Juniarti (2016) menyatakan hasil yang sama, bahwa biaya 

Corporate Social Responsibility yang dikeluarkan oleh perusahaan berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari uraian di atas, hipotesis yang 

diajukan yaitu: 

H3 : Biaya Kesejahteraan Karyawan Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai  

Perusahaan  

H4 : Biaya untuk Komunitas Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan 

3. Rerangka Pikir 

 Agar dapat lebih memahami variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh biaya Corporate Social 

Responisbility yang diproksikan dengan biaya kesejahteraan karyawan dan biaya 

komunitas terhadap kinerja keuangan dan nilai perusahaan maka dapat dibentuk 

suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Biaya CSR 
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Nilai 
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