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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

  Rosdwianti et al., (2016) yang menguji pengaruh Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) dengan sampel penelitian adalah  perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yakni meliputi subsektor farmasi, subsektor industri food 

baverage, subsektor kosmetik, subsektor peralatan rumah tangga dan subsektor 

rokok.  Metode analisis yang dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan 

analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap ROA yang menunjukkan 

bahwa semakin banyak perusahaan dalam menerapkan Corporate  dalam laporan 

tahunan maka profitabilitas dapat mengalami peningkatan, selanjutnya Corporate 

Social Responsibility terhadap ROE dengan hasil berpengaruh signifikan dan 

terakhir Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap 

EPS dengan hasil penelitian menunjukkan semakin banyak perusahaan melakukan 

Corporate Social Responsibility maka perusahaan dapat mengalami peningkatan. 

 Akbar et al., (2016) menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis data panel serta uji T, gabungan dari data 

time series dan cross section disebut data panel. Hasil penelitian menunjukkan 

Corporate Sosial Responsibility memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, namun 

berbeda dengan ROE, CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. 
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 Marissa et al., (2013) menguji pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan diproksikan pada Return on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Earning Per Share (EPS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2011, kemudian sampel yang dikumpulkan penelitian ini sebanyak 158 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, dan EPS. 

 Gantino (2016) menguji pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

kinerja keuangan dengan sampel penelitian sebanyak 6 perusahaan manufaktur sub 

sektor pulp dan kertas sebagai sampel penelitian dengan rentang waktu pengamatan 

selama 7 tahun yang dimulai pada tahun 2008-2014. Penelitian tersebut menggunakan 

regresi linier sederhana. Hasil penelitian tersebut yakni menunjukkan CSR berpengaruh 

positif terhadap ROA, ROE dan PBV. 

 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Stakeholder 

 Teori stakeholder yang memberikan penjelasan bahwa perusahaan bukan 

hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun untuk memberikan manfaat 

bagi stakakeholdernya. Menurut Ghozali dan Chariri (2007) keberadaan suatu 

perusahaan sangat dipengaruhi pada dukungan yang diberikan oleh Stakeholder 

kepada perusahaan tersebut. Strategi perusahaan untuk dapat memenuhi keinginan 

stakeholder yakni dengan strategi CSR bila perusahaan dapat memuaskan 
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stakeholder maka akan mendapat atau akan memberikan dukungan kepada 

perusahaan dengan tujuan menaikkan kinerja dan laba.  

 Saleh et al., (2010) menyatakan bahwa teori stakeholder berguna dalam 

menjelaskan CSR. Hal ini dikarenakan teori stakeholder mampu membedakan isi 

sosial dengan stakeholder. CSR akan memberikan dampak pada kelangsungan 

hidup perusahaan dan akan mendapat dukungan dari stakeholder, bila kegiatan 

CSR yang dilakukan dan diungkapkan secara berkelanjutan dalam laporan 

tahunan perusahaan 

 

2. Teori Legitimasi 

 Teori legitimasi sebagai dasar dalam penelitian ini, teori legitimasi adalah 

kontrak sosial dengan masyarakat dimana perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan menggunakan sumber ekonomi (Ghozali dan Chariri, 2007). Pelaporan 

kegiatan CSR dapat sebagai perwujudan legitimasi. Perusahaan menerapkan 

program CSR diharapkan akan memperoleh legitimasi social dan akan 

memberikan dampak yang positif terhadap kekuatan keuangannya. Kemudian 

menurut Ghozali dan Chariri (2007) bahwa perusahaan dapat menimbulkan 

dampak sosial dan lingkungan, sehingga pengungkapan sosial dan lingkungan 

adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari konflik sosial 

dan lingkungan dan sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk 

menjelaskan berbagai dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan 

perusahaan baik dalam pengaruh baik atau pengaruh yang buruk. 
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3. Corporate Social Responsibility 

Definisi Corporate Social Responsibilitu (CSR) secara yuridis formal 

dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah 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. Menurut Nickels dan 

Hugh (2009:128) tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk perhatian 

yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Tanggung 

jawab ini dilakukan untuk kesejahteraan semua pemangku kepentingan. 

Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan 

didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi 

pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan 

serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun 

masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang 

bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan (Mustafa dan 

Handayani, 2014). 

 

4. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan adalah “kata benda (n) yang artinya sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan kerja menurut Kamus Besar 

Indonesia (2012:700). Menurut Danu Candra (2011:21) mendefinisikan kinerja 

perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam 

periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi” dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 2015 No. 1 paragraf 10 menurut Ikatan Akuntansi 

Keuangan. Menurut Mustafa dan Handayani (2014) kinerja keuangan merupakan 

suatu gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis melalui alat-alat 

analisis keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang kemudian dapat menggambarkan prestasi 

kerja suatu perusahaan dalam periode tertentu. 

Sebagian ratio pengukuran kinerja keuangan adalah ROA, ROE dan NPM. 

Return On Equity (Arief dan Yanuar, 2009:81) adalah ratio yang mengukur 

tingkat pengembalian dari bisnis atau seluruh modal yang ada, ROE juga 

merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemegang saham untuk 

mengukur keberhasilan bisnis yang dijalani. Return on Asset (ROA) menurut 

Arief (2009:71) adalah rasio yang mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas 

seluruh aset yang ada. Net Profit Margin menghitug sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

 

5. Peraturan Mengenai Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007, menandai babak baru pengetahuan CSR 

di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi,  
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(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

(2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 

(3) Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal-pasal tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang 

sumber daya dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

 

6. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak solid bisa dipastikan 

adanya suatu permasalahan, itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan 

terhadap pelaksanaan CSR (Untung, 2009:6). Dari uraian tersebut, tampak 

bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain : 

1. Mempertahankan dan mendongkrak citra dan reputasi 

2. Layak mendapatkan Social Licene to Operate (lisensi untuk beroperasi 

secara sosial) 
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3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan 

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha 

5. Membentangkan akses menuju market dan membuka peluang pasar yang 

lebih luas 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah 

7. Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders 

8. Memperbaiki dengan Regulator (pengatur) 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan 

10. Peluang mendapatkan penghargaan 

 

7. Indikator Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 Global Reporting Initiative (GRI) merupakan sebuah jaringan yang 

berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan terus menerus melakukan 

perbaikan dan menerapkan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Dalam 

pengungkapan CSR ini pedoman yang digunakan sebagai bahan rujukan yakni 

Global Reporting Initiative (GRI). Menurut Global Reporting Initiative (GRI) 

dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggung 

jawaban sosial yang terdiri dari tiga indikator : 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) terdiri dari 13 

item dan aspek kinerja ekonomi meliputi aspek kinerja ekonomi, aspek 

keberadaan pasar, aspek dampak ekonomi tidak langsung, aspek praktik 

pengadaan dan aspek praktik anti persaingan. 

http://www.globalreporting.org/
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2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) terdiri 

dari 30 item dan dalam indikator kinerja lingkungan meliputi aspek 

material, aspek energi, aspek air, aspek biodiversitas (keanekaragaman 

hayati), aspek emisi, aspek air limbah dan limbah, aspek kepatuhan 

lingkungan, dan aspek penilaian pemasok. 

3. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) terdiri dari 34 item 

dan indikator sosial berhubungan dengan ketenaga kerjaan, hak asasi 

manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk. Dalam hal ketenaga 

kerjaan, aspek yang dinilai meliputi kepegawaian, hubungan tenaga 

kerja/manajemen, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan 

pendidikan, keanekaragaman dan kesempatan setara. Aspek dalam hak asasi 

manusia meliputi aspek non diskriminasi, aspek kebebasan berserikat dan 

perundingan kolektif, aspek pekerja anak, aspek kerja paksa dan kerja wajib, 

aspek praktek/tindakan pengamanan dan aspek hak-hak masyarakat. 

Sedangkan masyarakat terdiri dari aspek penilaian hak asasi manusia, 

mayarakat lokal, penilaian sosial pemasok dan kebijakan publik. Dalam hal 

tanggung jawab produk, aspek yang dinilai meliputi aspek kesehatan dan 

keamanan pelanggan, aspek pemasangan label bagi produk dan jasa, aspek 

pemasaran dan pelabelan, aspek privasi pelanggan, dan kepatuhan sosial 

ekonomi.  
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8. Rasio Profitabilitas 

 Rasio Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset 

dan modal saham yang tertentu (Hanafi dan Halim, 2009:81). Dalam penelitian ini 

sebagai alat ukur rasio profitabilitas menggunakan tiga rasio yaitu : 

a. Return On Total Asset (ROA) 

Return On Total yakni menggambarkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan dari seluruh keseluruhan aktiva yang digunakan. 

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset yang tertentu. Rumus Return On Total Asset (ROA) 

sebagai berikut : 

ROA = 
                        

          
 x 100 % 

b. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity yakni mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. ROE merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 2009:82). Rumus 

Return On Equity sebagai berikut : 

ROE = 
                        

       
 x 100% 

c. Net Profit Margin (NPM) 

  Net Profit Margin yakni menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Sebagai 

kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) 
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H1 

H2 

H3 

diperusahaan pada periode tertentu rasio ini bisa diinterpretasikan. Hanafi 

dan Halim (2009:81). Rumus Net Profit Margin sebagai berikut: 

NPM = 
                         

                
 x 100% 

 

C. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

  

 

 

 

 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On 

Total Asset (ROA) 

 ROA menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang 

dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba (Tendelilin, 2011). ROA 

ini menunjukkan seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan asetnya. Apabila semakin tinggi nilai ROA, maka 

semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya yang 

kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Melalui 

ROA         
(Y1) 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (X) 
ROE                     

(Y2) 

NPM          

(Y3) 
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teori legitimasi, perusahaan yang melakukan CSR lebih berperan 

dalam meningkatkan legitimasi yang akan berpengaruh kepada 

konsumen terhadap produk perusahaan (Riska, 2013). Pengaruh CSR 

terhadap ROA yang dilakukan penelitian sebelumnya oleh Gianto 

(2016) dan Akbar et al., (2016) hasil penelitiannya menunjukkan CSR 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian hipotesis 

yang dapat disimpulkan adalah: 

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap ROA 

2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On 

Equity (ROE) 

  ROE adalah salah satu perhitungan yang termasuk dalam rasio 

profitabilitas. ROE merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi 

pemilik atau investor. Menurut Rosdwianti et al., (2016) semakin besar ROE, 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan dan 

semakin baik tingkat kedudukan pemilik perusahaan. Banyak keuntungan 

seperti kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari kreditor dan investor bila 

suatu perusahaan melaksanakan CSR. Menurut Hidayati (2014) hal ini akan 

memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik sehingga laba perusahaan 

meningkat dan akan diikuti oleh kenaikan ROE. 

  Pengaruh CSR terhadap ROE dimana telah dilakukan sebelumnya 

oleh peneliti Rosdwianti et al., (2016) dan Gantino (2016) hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif 
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terhadap ROE. Keterkaitan antara CSR dan ROE dengan demikian 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

 H2: Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap ROE. 

3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Net Profit 

Margin (NPM) 

 Net Profit Margin (NPM) dimana salah satu rasio yang memiliki 

kemampuan bagi perusahaan dalam menghasilkan laba yang diperoleh 

yang berasal dari hasil kegiatan operasional perusahaan tersebut. 

Kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud yaitu salah satunya 

adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bila 

disangkutkan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility 

maka dapat dilihat bagaimana pengaruh pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan terhadap profit atau keuntungan antara laba 

bersih setelah pajak dengan penjualan.  

 Pengaruh CSR terhadap NPM telah dibuktikan secara empiris yang 

telah dilakukan oleh Putra (2015) hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa CSR berpengaruh positif terhadap NPM. Dengan demikian 

hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

H3: Pengaruh Corporate Social Responsibility berpengaruh 

terhadap Net Profit Margin (NPM). 

 


