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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Husnan (2013) dalam  penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Corporate Social  Responsibility (CSR Disclosure) Terhadap Kinerja 

Keuangan  perusahaan, yang  menunjukkan hasil penelitian bahwa 

pengungkapan CSR berpengaruh ke arah positif terhadap ROA (Return On 

Asset) dan ROS (Return On Sale) sedangkan pengungkapan CSR tidak 

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

Penelitian  ini  menggunakan  metode teknik analisis regresi berganda. 

Parengkuan & Lambey (2017) dalam  penelitiannya tentang  

pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan  perusahaan  manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan ROA (Return On Asset) sebagai 

alat  ukur kinerja keuangan, yang memberikan hasil penelitian bahwa 

pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun 

dari hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa respon masyarakat 

terhadap CSR juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

karena kepercayaan masyarakat terhadap suatu perusahaan yang dimana 

semakin tinggi tingkat kesuksesan suatu perusahaan dilihat dari baik atau 

tidaknya respon masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Adapun metode 

analisis yang digunakan adalah analisis tabel, dan analisis regresi linier 

sederhana.
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Yaparto et.al (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Corporate 

Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan yang diproksikan melalui 

rasio keuangan Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE) serta 

Earning Per Share (EPS) Pada  Sektor  Manufaktur  Yang  terdaftar  Di  

Bursa  Efek  Indonesia  yang berkesimpulan bahwa CSR tidak  memberikan 

pengaruh signifikan terhadap semua rasio keuangan  yang digunakan. 

Penelitian  ini menggunakan  teknik analisis regresi berganda dengan  

penggabungan  atau  pooling data. Karena dalam analisis  regresi, selain  

mengukur  kekuatan  hubungan  antara dua variabel atau  lebih, juga 

menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variable  

independen. 

Prameswari (2015) yang  meneliti  tentang  pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap  profitabilitas dan leverage di sector  industry  

pertambangan, dimana profitabilitas diukur dengan ROA (Return On Asset), 

ROE (Return On Equity), NPM (Net Profit Margin) dan DER (Debt To 

Equity Ratio). Berdasarkan hasil pengujian  hipotesis pada  penelitian ini 

menunjukkan bahwa variabel pengungkapan CSR berpengaruh  terhadap 

ROA, ROE dan NPM. Perusahaan dengan mengungkapkan CSR  maka  

kinerja  keuangan  yang diproksikan dengan ROA, ROE dan NPM akan  

mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengujian pada  penelitian ini 

menunjukkan  bahwa variable  pengungkapan CSR tidak berpengaruh 

terhadap DER. 
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Khafa & Laksito (2015) dengan penelitian yang berjudul pengaruh 

CSR, ukuran perusahaan, leverage dan keputusan investasi terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dan  nilai  perusahaan. Menggunakan teknik analisis 

regresi berganda, dimana  analisis ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu  pengaruh dari CSR, 

ukuran perusahaan, leverage dan, keputusan investasi (PER) terhadap 

kinerja keuangan (ROA). Yang menunjukkan hasil bahwa CSR memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, Ukuran  

perusahaan  tidak  memiliki  pengaruh yang signifikan  terhadap kinerja 

perusahaan, dan  Leverage memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

Bahy & Wibisono (2016) penelitian tentang pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Reponsibility terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, dimana kinerja keuangan diproksikan dengan ROA, ROE, 

NPM, Tobin’s Q, dan EPS. Dengan hasil penelitian bahwa  Pengungkapan 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dapat dikatakan tidak 

sebatas mematuhi peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dalam 

undang-undang, karena pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan berpengaruh positif, sehingga dapat diakatan bahwa dengan 

peningkatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, mampu meningkatkan 

profit margin (PM) dan Earning Per Share (EPS) perusahaan. 
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Utami (2017) yang meneliti tentang pengaruh pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan 

High Profile terbuka di Indonesia. Dengan menggunakan teknik analisis 

regresi linear berganda menggunakan E-Views. Yang memberikan 

kesimpulan Hasil penelitian Pada regresi pertama secara parsial 

menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset, Size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset, dan Debt To 

Equity Ratio Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Asset. 

Pada regresi kedua secara parsial menunjukkan bahwa pengungkapan 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Return on Equity, Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Return on Equity, dan Debt To Equity Ratio Berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return on Equity. Pada regresi ketiga secara parsial 

menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Net Profit Margin, Size 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Net Profit Margin, dan Debt To 

Equity Ratio Berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Net Profit 

Margin. pada perusahaan High Profile terbuka di Indonesia. Sedangkan 

hasil secara serempak menunjukkan bahwa pengungkapan Corporate 

Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets, Return on Equity dan Net 

Profit Margin pada perusahaan High Profile terbuka di Indonesia. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Sinyal 

Teori sinyal menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal keberhasilan atau 

kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Dalam hubungan 

keagenan, manajer memiliki asimetris informasi terhadap pihak 

eksternal perusahaan termasuk investor dan kreditor. Asimetri informasi 

terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang 

lebih banyak dan informasi lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. 

Guna mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus 

mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan 

maupun nonkeuangan. Salah satu informasi yang wajib untuk 

diungkapkan perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab 

sosial perusahaan atau CSR. Informasi ini dapat dimuat dalam laporan 

tahunan perusahaan. Perusahaan melakukan pengungkapan CSR 

dengan harapan dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan.  

Menurut Prasetyaningrum (2008) dalam (Indrawan, 2011) teori 

sinyal (signaling theory) menjelaskan mengapa perusahaan memiliki 

dorongan untuk memberikan laporan keuangan kepada pihak eksternal. 

Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena 

terdapat asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak luar 

(investor).  
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2. Teori Stakeholder 

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

manajemen perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para 

stakeholder. Pengenalan terhadap konsep lingkungan organisasi 

perusahaan yang berkembang sejalan dengan berkembangnya 

pendekatan sistem dalam manajemen, telah mengubah cara pandang 

manajer dan para ahli teori manajemen terhadap organisasi, terutama 

mengenai bagaimana suatu organisasi perusahaan dapat mencapai 

tujuannya secara efektif. Terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia 

bisnis dari shareholders kepada stakeholders telah disebut sebagai 

penyebab munculnya isu tanggung jawab sosial perusahaan. 

Stakeholders merupakan orang atau kelompok orang yang dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, 

maupun operasi perusahaan. Menurut Jones dalam Danu (2011) 

menjelaskan bahwa stakeholders dibagi dalam dua kategori, yaitu: 

1) Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki 

kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta 

berada di dalam organisasi perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk 

dalam kategori inside stakeholders adalah pemegang saham 

(stockholders), manajer, dan karyawan.  

2) Outside stakeholders, terdiri atas orang-orang maupun pihak-pihak 

yang bukan pemilik perusahaan, bukan pemimpin perusahaan, dan 

bukan pula karyawan perusahaan, namun memiliki kepentingan 

terhadap perusahaan dan dipengaruhi oleh keputusan serta tindakan 
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yang dilakukan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang termasuk dalam 

kategori outside stakeholders adalah pelanggan (customers), 

pemasok (supplier), pemerintah, masyarakat lokal, dan masyarakat 

secara umum.  

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan 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) dalam (Husnan & Pamudji, 2013). Penilaian kinerja keuangan 

adalah 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 (1996) dalam Husnan 

(2013). Evaluasi perusahaan yang mengacu pada standar eksternal 

melalui competitive benchamarking memberikan gagasan  untuk  

mengembangkan analisis rasio keuangan perusahaan individual dengan 

memepertimbangkan rasio industri. Martono (2002) dalam Husnan 

(2013). 
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Analisis kinerja perusahaan dapat diukur dengan rasio profitabilitas 

yang salah satunya yaitu ROE (Return On Equity), DER (Debt to Equity 

Ratio) dan PER (Price Earning Ratio: 

a. ROE (Return On Equity) 

Return on equity (ROE) merupakan perbandingan antara 

laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. Return on 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. (Harahap, 2008) Return on 

equity adalah  rasio yang memperlihatkan sejauh manakah 

perusahaan mengelola modal sendiri (net worth) secara efektif, 

mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan 

pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan (Sawir, 

2009).  

Menurut Priadi (2008) dalam Husnan (2013) rumus perhitungan ROE 

yaitu :  

𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

b. DER (Debt to Equity Ratio) 

  Debt to Equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh berapa bagian dari modal sendiri yang digunakan 
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untuk membayar hutang. DER menunjukkan tentang imbangan 

antara beban hutang dibandingkan modal sendiri. DER juga 

memberikan jaminan  tentang seberapa besar hutang-hutang 

perusahaan dijamin modal sendiri. DER dapat dihitung dengan: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 

c. PER (Price Earning Ratio) 

Rasio ini digunakan untuk mengukur harga pasar relatif 

terhadap nilai buku (Mahmud. M Hanafi dan Abdul Halim, 2009:84) 

dalam (Khotimah, 2016) . Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan yaitu Price Earning Ratio (PER). Price Earning Ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan harga 

pasar per saham terhadap laba per saham.  

 

𝑃𝐸𝑅 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

4. Pengertian Corporate Social Responsibility 

CSR dapat diartikan sebagai suatu aktivitas perusahaan untuk ikut 

mengatasi permasalahan social dengan peningkatan ekonomi, perbaikan 

kualitas hidup masyarakat dan mengurangi berbagai dampak 

operasionalya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang dalam jangka panjang mempunyai 
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keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat (Mukti 

Fajar, 2010) 

Pengertian dari Corporate Social Responsibility (CSR) telah 

dikemukakan oleh banyak pakar. Diantaranya adalah definisi yang 

dikemukakan oleh Darwin (2004) dalam (Indrawan, 2011) 

mendefinisikan CSR sebagai mekanisme bagi suatu organisasi untuk 

secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan 

sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang 

melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab 

sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik 

perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena 

perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan 

lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut 

perusahaan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak 

sosial lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, CSR atau 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan komitmen 

Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi 

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan 

yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab 

yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap 
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menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan 

lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.  

5. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Pengukuran pengungkapan Corporate Social Responsibility 

dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Index (CSRI). 

Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) adalah dengan 

menilai setiap item yang diungkapkan dalam laporan tahunan 

perusahaan dan atau laporan keberlanjutan. Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) yang sesuai dengan standar pedoman 

pelaporan keberlanjutan GRI (Global Reporting Initiative) terdiri dari 3 

kategori utama, yang meliputi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

Masing – masing kategori tersebut dinilai 1 jika diungkapkan dan dinilai 

0 apabila tidak diungkapkan. Kemudian nilai dari setiap item 

dijumlahkan untuk memperoleh besarnya nilai CSR secara keseluruhan 

dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan pedoman standar 

pelaporan GRI G4 per kategorinya masing – masing. Sehingga 

diperoleh CSR untuk kategori kinerja ekonomi, CSR untuk kinerja 

lingkungan dan CSR untuk kinerja sosial (Purnaningsih, 2018) 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

D. Perumusan hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap ROE 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dapat 

menunjukkan bahwa suatu perusahaan tersebut bertanggung jawab 

baik terhadap peraturan yang berlaku, masyarakat sekitar maupun 

lingkungan alam. Hal tersebut akan meningkatkan minat calon 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, semakin 

banyak calon investor yang berinvestasi pada perusahaan akan 

meningkatkan harga saham dan modal yang dimiliki perusahaan 

semakin besar. Modal yang besar tersebut dapat dikelola 

perusahaan  sehingga menghasilkan laba yang tinggi. 

Semakin tinggi aktivitas Corporate Social Responsibility yang 

dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula Return On Equity 

(ROE) yang diterima perusahaan. Dengan kata lain, semakin 

banyak aktivitas Corporate Social Responsibility perusahaan yang 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

(X) 

Kinerja Keuangan (PER) 

(Y3) 

 

Kinerja Keuangan (DER) 

(Y2) 

Kinerja Keuangan (ROE) 

(Y1) H1 

H2 

H3 
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dilaporkan akan semakin baik dimata investor maupun calon 

investor. Ketika CSR semakin banyak yang diungkapkan, maka 

kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab dari dampak yang 

disebabkan oleh aktivitas perusahaan juga semakin tinggi, 

sehingga perusahaan akan melakukan aktivitasnya/produksinya 

dengan lancar. Dengan begitu perusahaan akan menghasilkan laba 

yang maksimal atas kegiatan operasionalnya 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian 

Prameswari (2018) menunjukkan bahwa variabel pengungkapan 

CSR berpengaruh terhadap ROA, ROE dan NPM. Perusahaan 

dengan mengungkapkan CSR maka kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA, ROE dan NPM akan mengalami 

peningkatan.  

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah sebagai berikut: 

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

ROE  
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2. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap DER 

Penggunaan DER untuk menggambarkan perbandingan 

utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut untuk memenuhi 

seluruh kewajibannya (Sawir, 2001 : 13). Dilihat dari 

pengungkapan CSR yang diungkapkan oleh perusahaan dalam 

laporan tahunan apakah nantinya akan mempengaruhi rasio 

leverage karena pengungkapan CSR ini akan timbul biaya yang 

ditanggung perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab 

sosial yang bisa mengurangi pendapatan perusahaan atau bisa 

menimbulkan hutang perusahaan namun dengan adanya tanggung 

jawab sosial yang diungkapkan perusahaan dapat menggambarkan 

bahwa perusahaan tersebut tetap bisa “going concern” di 

lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada 

penelitian Andhini (2012) menunjukkan bahwa variabel 

pengungkapan CSR berpengaruh terhadap Cost of Debt. 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

DER 
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3. Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap PER. 

Prastowo, Dwi dan Rifka Julianty (2008) dalam Fitrah 

(2016) menyatakan bahwa Price Earning Rasio digunakan untuk 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

(earnings power) di masa datang.  

Semakin besar Price Earning Rasio suatu saham maka 

menyatakan saham tersebut akan semakin mahal terhadap 

pendapatan bersih per saham. Jika dikatakan suatu saham 

mempunyai Price Earning Rasio 5 kali, berarti harga saham 

tersebut merupakan kelipatan dari 5 kali earnings perusahaan. 

Saham yang memiliki Price Earning Rasio yang semakin kecil 

bagi pemodal akan semakin bagus, karena saham tersebut memiliki 

harga yang semakin murah. PER merupakan salah satu segi untuk 

memandang kinerja harga saham. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Sulistiyowati (2018) membuktikan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

rasio pasar yang diukur dengan earning per share (EPS). 

Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang dapat dirumuskan 

adalah: 

H3: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap 

PER 


