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ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) 

ON COMPANIES' PROFITABILITY 

(A Case Study on Manufacturing Companies of Consumer Goods Industry 

Listed In Indonesia Stock Exchange Period of 2012-2016) 

 

 

By 

INTAN PURNAMA SARI 

 

 

 

This research aims to determine whether Corporate Social Responsibility (CSR) 

has a positive influence on the profitability of companies in the consumer goods 

industry manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange 2012-2016. 

The population in this research was taken from manufacturing companies 

particularly in the sector of consumers goods industry which are actively traded 

and listed in Indonesia Stock Exchange period of 2012-2016. The sample of the 

research was done using purposive sampling method of multiple regression 

analysis with panel data approach. There were 27 companies participated in the 

research. 

 

The results of this research showed that the ability to explain the independent 

variables of Corporate Social Responsibility (CSR) on the profitability (ROA) of 

the companies was 32.1% which was influenced by the Corporate Social 

Responsibility (CSR) practice conducted by the companies as well as the control 

variables namely company's size (size), company's sales growth (growth) and 

leverage company, while the remaining 67,90% was influenced by other factors 

outside the research which were not examined in this research. 

 

The result of t-test showed that the variable of company's size (size) has a positive 

influence on profitability (ROA). The variable of company's sales growth 

(growth) has a positive influence on the value of profitability (ROA). The 

leverage variable has a significant negative influence on profitability (ROA). 

Corporate Social Responsibility (CSR) variable has no positive influence on 

profitability (ROA). 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Company's size (size), 

Company's sales growth (growth), Leverage, and Profitability (ROA) 

 

 

 

 

 



 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP 

PROFITABILITAS PERUSAHAAN 

(Pada Perusahaan Manufaktur Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016) 

 

Oleh 

INTAN PURNAMA SARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh terhadap profitabiltas perusahaan pada perusahaan manufaktur 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2016. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang aktif diperdagangan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda dengan pendekatan data panel. Terdapat 27 perusahaan yang digunakan 

dalam sampel penelitian.  

Hasil penelitian ini menunjukan kemampuan menjelaskan variabel independen 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan 

sebesar 32,1% yang dipengaruhi oleh parktik Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang dilakukan perusahaan serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan 

(size), pertumbuhan penjualan perusahaan (growth) dan leverage perusahaan, 

sedangkan sisanya sebesar 67,90% di pengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian 

yang tidak diteliti did dalam penelitian ini. 

Hasil uji t menunjukan variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh terhadap 

profitabilitas (ROA). Variabel pertumbuhan penjualan perusahaan (growth) 

berpengaruh terhadap harga profitabilitas (ROA). Variabel leverage berpengaruh 

negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Variabel Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Ukuran perusahaan 

(size), Pertumbuhan penjualan perusahaan (growth), Leverage, dan 

Profitabilitas (ROA),  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai tanggung jawab suatu 

organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan 

lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis, yang konsisten dengan 

pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan 

kepentingan dari para stakeholder, sesuai hukum yang berlaku dan konsisten 

dengan norma-norma internasional, terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, 

dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk maupun jasa (Draft ISO 

26000, Guidance Standard on social responsibility 2009). 

Menurut Untung (dalam Iskandar, 2016) Corporate social responsibility 

(CSR) adalah konsep yang mendorong organisasi untuk mempertimbangkan 

kepentingan masyarakat dengan bertanggung jawab atas dampak kegiatan 

organisasi pada konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan 

lingkungan dalam semua aspek operasi. Perusahaan bukan saja menjadi bagian 

yang bertanggung jawab kepada pemiliknya saja (shareholder) tetapi bertanggung 

jawab terhadap seluruh pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan 

(stakeholders). Corporate social responsibility (CSR) merupakan klaim agar 

perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham atau 

shareholders, tapi juga untuk kepentingan pihak stakeholders dalam praktik bisnis 

yaitu para pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), konsumen, dan lingkungan. Global Compact Initiative (2002) menyebut 

bahwa pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis tidak 
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hanya mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan masyarakat (people), dan 

menjamin keberlanjutan hidup planet ini menurut Nugroho (dalam Latupono, 

2015). 

Mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan atau biasa 

disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR) bukanlah hal yang baru, 

karena Corporate Social Responsibility (CSR) telah berkembang sejak tahun era 

1970-an. Pada era tersebut dicetuskan bahwa agar Pemerintah melakukan 

intervensi yang bertujuan untuk mempeluas ruang lingkup Corporate Social 

Responsibility (CSR). Pada ruang lingkup Corporate Social Responsibility (CSR) 

tidak hanya mencakup tanggung jawab korporasi kepada pemegang saham atau 

shareholders, tetapi juga kepada masyarakat, konsumen, pekerja, pemasok, udara 

dan air yang bersih, konstituen lain dimana perusahaan yang melakukan aktivitas 

usahanya (Azheri, 2011). 

Secara sosial Corporate Social Responsibility (CSR) meliputi tanggung jawab 

di bidang ekonomi dalam upayanya menciptakan standar hidup lebih baik dengan 

tetap memelihara profitabilitas perusahaan. Corporate Social Responsibility 

(CSR) pun berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholder baik 

yang berada di dalam maupun di luar perusahaan, baik lingkungan yang secara 

etis maupun yang secara tanggung jawab dengan bisa memperlakukan stakeholder  

dengan cara bisa menerimanya. (Azheri, 2011). 

Ada beberapa hal yang muncul mengenai beberapa pendapat tentang 

pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Pertama, Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap mampu 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena dapat dianggap mengurangi 

konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham, dan juga stakeholders, 
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sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, menurut Harjoto et al 

(dalam Satria, 2014). Kedua, Corporate Social Responsibility(CSR) dianggap 

bahwa tidak memiliki pengaruh apapun terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan, hal ini terjadi di lingkungan dimana praktik Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang tidak dihargai dan ketika risiko Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak dapat dinilai, menurut Modigliani dan Miller (dalam 

Satria, 2014). Ketiga, CSR dianggap bahwa dapat membawa kerugian bagi 

perusahaan karena dapat menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan 

memboroskan sumber daya perusahaan sehingga dapat menurunkan kinerja 

keuangan perusahaan, menurut Barnea dan Rubin (dalam Satria, 2014).  

Masih banyak beberapa perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya 

sesuai ketentuan yang berlaku. Sukarmi (2010) menyebutkan bahwa hasil survey 

yang dilakukan oleh Suprapto pada tahun 2005 terhadap 375 perusahaan di 

Jakarta menunjukan bahwa 166 atau 44,27% perusahaan menyatakan tidak 

melakukan kegiatan CSR dan 209 atau 55,75% perusahaan melakukan kegiatan 

CSR. Survei  ini juga mengemukakan bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR) yang dilakukan oleh perusahaan amat tergantung pada keinginan dari pihak 

manajemen perusahaan sendiri. Hal ini menunjukan bahwa pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia masih relatif rendah. Masih 

banyak perusahaan yang kurang menyadari pentingnya menerapkan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. 

Pada lingkungan dimana praktik Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

dihargai dan ketika risiko Corporate Social Responsibility (CSR) tidak dapat 

dinilai, Corporate Social Responsibility (CSR) juga dipandang tidak memiliki 

pengaruh apapun terhadap suatu perusahaan, menurut Modigliani dan Miller 
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(dalam Satria, 2014). Pada saat tren globalisasi ini yang disertai oleh 

meningkatnya permintaan stakeholders terhadap perusahaan untuk dapat 

melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah mendorong 

perusahaan untuk terlibat dalam praktik Corporate Social Responsibility (CSR), 

menurut Saleh et al (dalam Satria, 2014).  

Adapun beberapa masalah sosial yang terlibat atau terkait merupakan karena 

masalah sosial dengan kepentingan berbagai pihak yang saling berhubungan atau 

berkaitan, masalah sosial yang saat ini menjadi sorotan berbagai pihak adalah 

munculnya isu tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, beberapa perusahaan lokal 

yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sempat menjadi Headline di 

berita nasional seperti PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, P.T Freeport 

di Irian Jaya, dan Newmont Minahasa Raya di Buyat, Sulawesi, beberapa tahun 

silam. Kejadian-kejadian ini telah membuka mata orang-orang Indonesia tentang 

betapa pentingnya Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Di Indonesia 

sebagai negara yang terdiri dari perpaduan berbagai kebudayaan dan lingkungan, 

pemerintah sangat menyadari pentingnya untuk menjaga lingkungan tersebut 

khususnya untuk perusahaan yang kegiatannya sangat berkaitan erat dengan 

lingkungan. 

Pada saat Corporate Social Responsibility (CSR) pertama kali melakukan 

suatu praktik yang dilakukan oleh perusahaan hanya bersifat sukarela atau hanya 

sekedar untuk memenuhi kewajiban saja. Pentingnya Corporate Social 

Responsibility (CSR) pertama kali melakukan suatu praktik yang dilakukan oleh 

perusahaan CSR telah diatur oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 

74 tahun 2007, yang dimana perusahaan telah melakukan suatu kegiatan usaha di 
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bidang atau berkaitan dengan sumberdaya alam yang sangat penting dan wajib 

untuk tetap melakukan tanggung jawab sosial nya maupun lingkungan nya. 

Menurut Winata, et al (2016) perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang 

kegiatannya mengelola bahan baku menjadi barang jadi kemudian menjual 

barang. Sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 subsektor 

yang terdiri dari Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, dan 

Sektor Industri Barang Konsumsi.  

TABEL 1.1  PERKEMBANGAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR 

DILIHAT DARI NILAI KAPITALISASI PASAR YANG 

TERDAFTAR DI IDX TAHUN 2012-2016  

Nama Sub 

Sektor 

2012 2013 2014 2015 2016 

Kapitalisa

si Pasar 

(Milyar 

Rupiah) 

Kapitalisa

si Pasar 

(Milyar 

Rupiah) 

Kapitalisa

si Pasar 

(Milyar 

Rupiah) 

Kapitalisa

si Pasar 

(Milyar 

Rupiah) 

Kapitalisa

si Pasar 

(Milyar 

Rupiah) 

Bahan Dasar 

dan Kimia 

384.090 323.998 381.637 286.951 399.488 

Pertumbuhan 

(%) 

- -15,6% 17,7% -24,8% 39,2% 

Aneka 

Industri 

371.799 342.181 372.500 303.567 397.716 

Pertumbuhan 

(%) 

- -7,97% 8,87% -18,5% 31,01% 

Industri 

Barang 

Konsumsi 

771.223 856.850 1.014.801 1.129.447 1.285.281 

Pertumbuhan 

(%) 

- 11,1% 18,4% 11,3% 13,8% 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan Tabel 1.1 kapitalisasi pasar (market capitalization) dari jumlah 

saham beredar perlembar dikali harga saham, dapat dilihat dari jumlah seluruh 

saham beredar dari semua emiten yang terdaftar di BEI, pada table trading by 

industry IDX Statistics periode 2012-2016. Di tahun 2012-2015 pada sub sektor 

http://www.idx.co.id/
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bahan dasar dan kimia serta aneka industri sangat jelas mengalami penurunan dan 

peningkatan di setiap tahun nya bila dilihat dari jumlah kapitalisasi pasar, hal ini 

dikarenakan melambatnya pertumbuhan industri manufaktur serta melemahnya 

kinerja indeks manufaktur. Hanya indeks pengiriman yang meningkat. Permintaan 

domestik dan ekspor yang melemah merupakan pemicu utama dari jebloknya 

kinerja industri pada agustus (www.kemenperin.go.id, diakses pada tanggal 2 

September 2013).  

Sedangkan, sub sektor industri barang konsumsi pada tahun 2012 sebesar 

771.223 dan mengalami peningkatan di tahun 2013 sebesar 11,1%, tahun 2014 

mengalami peningkatan sebesar 18,4%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami 

penurunan sebesar 11,3% dan pada tahun 2016 sub sektor industri bahan 

konsumsi mengalami peningkatan kembali sebesar 13,8%. Sub sektor industri 

barang konsumsi memiliki pertumbuhan disetiap tahunnya dengan cukup baik, 

dikarenakan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu naiknya 

permintaan produk-produk industri barang konsumsi setiap pertumbuhan 

pertahun. Pertumbuhan sub sektor industri barang konsumsi menunjukkan 

persentase yang terus-menerus positif dari tahun ke tahun, hal ini akan menaikkan 

nilai investasi pada bidang industri barang konsumsi serta menunjukkan kinerja 

perusahaan yang baik pula. 

Menurut Harry Su, Kepala Riset PT Bahana Securities (2016), kenaikan 

indeks manufaktur di tengah hantaman sejumlah sentimen negatif kenaikan biaya 

produksi karena penggerak indeks manufaktur sebagian besar berasal dari emiten 

industri barang konsumsi yang bersifat diversif, seperti PT Kalbe Farma Tbk dan 

PT Unilever Tbk. “Ketersediaan bahan baku sejumlah emiten manufaktur cukup 

terjaga sehingga pelemahan nilai tukar rupiah tidak memberi dampak signifikan," 

http://www.kemenperin.go.id/
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ungkapnya, Jakarta (www.kemenperin.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa sub 

sektor industri barang konsumsi di Indonesia semakin tumbuh positif sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menyebabkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu naiknya permintaan 

produk-produk industri barang konsumsi. Kondisi ini membuka peluang bagi 

peningkatan konsumsi produk-produk industri barang konsumi yang akhirnya 

meningkatkan pertumbuhan industri barang konsumsi. Pertumbuhan industri 

barang konsumsi yang terus-menerus positif tentunya akan turut menaikkan nilai 

investasi pada bidang ini nantinya, menurut Bahar (dalam Surya, 2016).  

Pertumbuhan dan perkembangan industri manufaktur saat ini menyebabkan 

semakin pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya permintaan konsumen 

terhadap produk. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk 

menimbulkan persaingan industri manufaktur di Indonesia semakin ketat. Sektor 

industri barang konsumsi di Indonesia terdiri dari lima sub sektor yaitu sub sektor 

makanan dan minuman, sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik 

dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor perlatan rumah tangga. Sektor 

industri barang konsumsi merupakan unsur dasar yang sering digunakan oleh 

masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Dipilihnya sektor industri barang 

konsumsi oleh penulis adalah karena Industri barang konsumsi merupakan salah 

satu sektor dari perusahaan manufaktur yang mempunyai peran aktif di pasar 

modal Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam 

dan sumber daya manusia. Investasi pada industri barang konsumsi merupakan 

investasi yang cukup menjanjikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri 

barang konsumsi menyediakan produk-produk yang merupakan kebutuhan primer 

masyarakat. Permintaan akan produk industri barang konsumsi akan cenderung 

http://www.kemenperin.go.id/
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stabil yang berdampak pada kemampuan menghasilkan laba yang optimal. Selain 

itu, sektor industri barang konsumsi tidak bergantung pada bahan-baku impor dan 

lebih banyak menggunakan bahan baku domestik, sehingga industri ini cukup 

bertahan sampai sekarang diiringi pula dengan permintaan dari masyarakat yang 

selalu ada (www.kompas.com, diakses pada tanggal 12 September 2013). 

Indeks manufaktur yang sebagian besar komponen pembentuknya terdiri dari 

perusahaan yang bergerak di industri barang konsumsi, industri dasar, dan aneka 

industri mengalami kenaikan 9,37% sejak awal tahun hingga 2 Agustus 2013. 

Sektor industri barang konsumsi menopang pertumbuhan manufaktur, sebagian 

besar terbentuk dari industri barang konsumsi sebesar 44%, industri dasar sebesar 

27%, dan aneka industri sebesar 27%. Daya tahan sektor manufaktur terutama 

ditopang sektor konsumer yang tumbuh 28%, dan kontribusi industri dasar 

terhadap indeks manufaktur tergolong kecil yakni hanya sebesar 20%. Sementara 

itu, perusahaan dari aneka industri justru berperan sebagai penekan kinerja indeks 

karena mencatat penurunan 11% sejak awal tahun. Kenaikan ini merupakan 

kenaikan tertinggi kedua dari sepuluh sektor yang ada. Kinerja sektor konsumer 

juga lebih tinggi dari dua sektor lainnya yakni sektor aneka industri dan industri 

dasar yang juga menjadi bagian indeks manufaktur, (www.kemenperin.go.id, 

diakses pada 2 Maret 2016). 

TABEL 1.2 PERKEMBANGAN INDEKS SEKTORAL INDUSTRI 

BARANG KOMSUMSI DI BEI  2012-2016 

 

No Tahun Indeks  Pertumbuhan (%) 

1 2012 1.565.878 - 

2 2013 1.782.086 13,81% 

3 2014 2.177.919 22,21% 

4 2015 2.064.910 -5,19% 

5 2016 2.324.281 12,56% 

Sumber: www.idx.co.id 

http://www.kompas.com/
http://www.kemenperin.go.id/
http://www.idx.co.id/
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Berdasarkan Tabel 1.2 pekembangan indeks industri Sektor Industri Barang 

Konsumsi di Bursa Efek Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2012-2014, 

tetapi di tahun 2015 mengalami penurunan, penurunan yang dialami oleh sektor 

industri barang konsumsi mencapai 4,6% itu sebabkan oleh melambatnya 

pertumbuhan pasar industri Fast Moving Consumer Good (FMCG) Indonesia 

mengalami perlambatan. Hal tersebut dipengaruhi perlambatan ekonomi global 

(www.merdeka.com, diakses pada 21 Oktober 2015). Di tahun 2016 Sektor 

Industri Barang Konsumsi kembali mengalami kenaikan sebesar 12,56%. 

Walaupun sempat mengalami penurunan tetapi sektor industri barang konsumsi 

dengan cepat memperbaiki penyebab melambatnya pertumbuhan pasar industri, 

dan hasilnya kembali mengalami kenaikan itu artinya kinerja perusahaan pada 

sektor tersebut terus membaik. 

Menurut Sawir (dalam Wijayangka, 2014) kinerja keuangan adalah suatu 

kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan 

sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan merupakan 

suatu hasil atas prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan 

fungsinya dan pengelolaan dana perusahaan secara efektif dan efisien selama 

periode tertentu. Laporan keuangan adalah laporan keuangan yang merupakan 

produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Informasi dalam 

laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan: kebutuhan informasi dari pengguna 

laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan 

industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer (Subramanyam dan 

John 2013). Ada beberapa dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para 

peneliti, menurut Ermawati (2014) yaitu Marissa et al (2013) menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

http://www.merdeka.com/
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keuangan yang diproksikan dengan ROA, ROE dan Earning Per Share (EPS). 

Sementara itu, dalam penelitian Wijayanti et al. (2011) Corporate Social 

Responsibility (CSR) hanya berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan ROE 

dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan ROA dan Earning 

Per Share (EPS). Fauzi et.al, (2007) menemukan banyak penelitian menguji 

hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan kinerja keuangan 

perusahaan yang menghasilkan perbedaan, meskipun demikian hasil tersebut 

mengindikasikan gabungan penemuan yang positif. Selanjutnya, banyak dari 

penemuan itu diperoleh dari fakta yang datang dari perkembangan negara itu 

sendiri. 

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

penulis ingin membuktikan bagaimana pengaruh dari Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan variabel Independen yang digunakan adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR) dengan empat kategori dimensi Corporate Social 

Responsibility (CSR) menurut kerangka pemikiran stakeholder Clarkson yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR) dimensi pegawai, CSR dimensi 

masyarakat, CSR dimensi produk, dan CSR dimensi lingkungan, sedangkan 

variabel dependen profitabilitas perusahaan, serta terdapat pula 3 variabel kontrol 

yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage.  

Penelitian ini menggunakan suatu objek pada perusahaan manufaktur industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena saat ini 

perusahaan manufaktur industri barang konsumsi juga memiliki peranan yang 

penting dalam pertumbuhan ekonomi nya. Dengan demikian penulis tertarik ingin 

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility 
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(CSR) Terhadap Profitabilitas Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2012-2016)” 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Apakah 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan?” 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan pada perusahaan 

manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2016”. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah 

berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Corporate Social 

Resposibility (CSR)  terhadap profitabilitas perusahaan. 

2. Bagi pihak perusahaan, untuk memberikan masukan bagi pengembangan 

penerapan Corporate Social Resposibility (CSR) pada perusahaan, dan 

meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan, serta sebagai pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih meningkatkan kepeduliannya 

pada lingkungan sosial perusahaan. 
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3. Menyediakan informasi mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap profitabilitas perusahaan sehingga dapat digunakan oleh para 

praktisi dalam menjalankan praktik bisnis sehari-hari.  

4. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga dapat digunakan oleh para 

akademisi di bidang manajemen, dan bisnis dalam melakukan penelitian pada 

masa mendatang.  

5. Mendorong perusahaan-perusahaan untuk menaruh perhatian serius serta aktif 

terlibat dalam praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

penunjang pembangunan berkelanjutan yang dipercaya dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1  LandasanTeori 

2.1.1 Teori Stakeholder 

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bagaimana manajemen 

perusahaan memenuhi atau mengelola harapan para stakeholder. Gray, Kouhy dan 

Adams (dalam Husnan, 2013) mengatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari 

sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin 

powerful stakeholder, maka semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. 

Pengungkapan sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan 

dengan stakeholder-nya.  

Selanjutnya, menurut Husnan (2013) stakeholders dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 kategori, yaitu:   

1. Inside stakeholders, terdiri atas orang-orang yang memiliki kepentingan dan 

tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi 

perusahaan. Kategori inside stakeholders merupakan pemegang saham 

(stokeholders), para manajer (managers), dan karyawan (employers);   

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

(constituencies) yang bukan milik perusahaan, bukan pemilik perusahaan, 

bukan pemimpin perusahaan, dan bukan pula karyawan perusahaan, namun 

memiliki kepentingan terhadap perusahaan dan dipengarui oleh keputusan 

serta tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Kategori outside stakeholders 

merupakan pelanggan (customers), pemasok (suppliers), pemerintah 
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(goverment), masyarakat lokal (local communities) dan masyarakat secara 

umum (general public). 

Keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholder 

terhadap perusahaan tersebut. Ghozali & Chariri (2007), menyatakan bahwa 

kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan 

dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 

mencari dukungan tersebut. Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan 

para stakeholder perusahaan adalah dengan melaksanakan pengungkapan CSR, 

dimana dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari stakeholder dapat 

terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara 

perusahaan dengan stakeholder. Hubungan yang harmonis mengakibatkan 

perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya 

(sustainability). Teori stakeholder dengan CSR diharapakan memiliki hubungan 

yang harmonis dan baik dimana para inside stakeholder yaitu pemegang saham 

(stokeholders), para manajer (managers), dan karyawan (employers) yang akan 

berhadapan langsung dengan para outside stakeholder yaitu pemerintah, 

masyarakat lokal, masyarakat secara umum, pelanggan, dan pemasok (suppliers) 

dalam melaksanakan praktik CSR nya. Dengan melakukan praktir CSR yang baik, 

sehingga akan mendapatkan keberlanjutan atau kelestarian peusahaan tersebut. 

Menurut Haryanti (2015) peran pihak yang memiliki kepentingan utama atau 

stakeholder dalam organisasi bisnis ataupun dalam perusahaan, adalah sebagai 

berikut : 

1. Pemilik atau Pemegang Saham 

Pada awalnya suatu bisnis dimulai dari ide seseorang atau lebih tentang suatu 

barang atau jasa dan mereka mengeluarkan uangnya (modal) untuk 
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membiayai usaha tersebut, karena mereka memiliki keyakinan bahwa kelak 

dikemudian hari akan mendapatkan imbalan (keuntungan) dan mereka 

mengorganisasi, mengelola dan menanggung segala resiko bisnis. 

2. Karyawan  

Karyawan dalah orang yang diangkat dan ditugaskan untuk menjalankan 

kegiatan perusahaan. Kinerja perusahaan sangat bergantung pada kinerja 

seluruh karyawan, baik secara individu maupun secara kelompok 

3. Kreditor  

Adalah lembaga keuangan atau individu yang memberikan pinjaman kepada 

perusahaan. Kreditor sebagai pemberi pinjaman, umumnya mengajukan 

persyaratan tertentu untuk meyakinkan bahwa uang yang mereka pinjamkan 

kelak akan dapat dikembalikan tepat waktu ,sesuai jumlah dan berikut 

prestasinya 

4. Pemasok  

Pemasok adalah partner kerja dari perusahaan yang siap memenuhi 

ketersediaan bahan baku, oleh karena itu kinerja perusahaan juga sebagian 

tergantung pada kemampuan pemasok dalam mengantarkan bahan baku 

dengan tepat waktu. Misalnya pemasok kepentingan, jika barang dan jasa 

yang mereka pasok relative langkah dan sulit untuk memperoleh barang/jasa 

subtitusi. Kekuatan relatif organisasi terhadap pemangku kepentingan tidak 

selalu lemah 

5. Pelanggan  

Dengan mengidentifikasi pelanggan, perusahaan akan lebih fokus dalam 

memberikan produk dan jasa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan 

mereka. Oleh karena itu perusahaan memiliki kepentingan utama untuk 
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mengidentifikasi individu yang menggunakan produk dan jasa mereka 

(pelanggan, pesaing dan konsumen). Suatu perusahaan tidak akan bertahan 

lama tanpa ada seorang customer. Customer merupakan target dari suatu 

perusahaan untuk menjualkan hasil produksinya. Untuk menarik seorang 

customer, suatu perusahaan harus menyediakan produk dan layanan yang 

terbaik serta harga yang bersahabat. Misalnya, suatu oragnisasi dapat 

memiliki kekuatan yang sangat baik, apalagi jika kondisi pelanggan tidak 

dapat memperoleh barang/jasa subtitusi yang baik pula. 

6. Pesaing 

Kesuksesan perusahaan biasanya tergantung pada pengetahuan karyawan 

tentang pesaing dan peranan mereka dalam bisnis. Bentuk yang paling umum 

dari pesaing langsung. Pesaing langsung menyediakan produk atau jasa yang 

sama dalam industri, seperti yang diproduksi oleh perusahaan kita. 

7. Pemerintah 

Pemerintah misalnya, memiliki kekuasaan untuk memberikan perijinan. 

Dalam masyarakat yang masih ditandai dengan adanya KKN yang masih 

kuat, bukan tidak mungkin kekuasaan pemerintah dalam memberikan 

perijinan dapat mengagalkan semua rencana yang disusun oleh perusahaan. 

Adapun tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer 

korporasi mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan 

dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan 

perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori 

stakeholder adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai 

dari dampak aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian bagi stakeholder. Pada 

kenyataannya, inti keseluruhan teori stakeholder terletak pada apa yang akan 
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terjadi ketika korporasi dan stakeholder menjalankan hubungan mereka 

(Rokhlinasari, 2016). Teori stakeholder mengasumsikan bahwa eksistensi 

perusahaan memerlukan dukungan stakeholder, sehingga aktivitas perusahaan 

juga mempertimbangkan persetujuan dari stakeholder. Semakin kuat stakeholder, 

maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholder. Pengungkapan 

sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan 

dengan stakeholder. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu 

memperhatikan kepentingan stakeholders, yaitu :  

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat 

yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.  

2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan 

harus bersahabat dengan lingkungan. 

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih 

perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program 

lingkungan.  

4. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan pencinta lingkungan makin vokal 

dalam mengkritik perusahaan perusahaan yang kurang peduli terhadap 

lingkungan. 

 

2.1.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Kotler dan Nancy (2005) dalam (Cahyati, 2014) Corporate Social 

Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk 

meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang baik dan 

mengkontribus ikan sebagian sumber daya perusahaan. Corporate Social 

Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai bisnis yang dilakukan secara 

transparan dan terbuka serta berdasarkan pada nilai-nilai moral dan menjunjung 
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tinggi rasa hormat kepada karyawan, komunitas dan lingkungan (Wibisono, 

2007). 

Sedangkan ISO 26000 mendefinisikan Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan 

aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang 

transparan dan etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan 

kesejahteraan masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, 

sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, 

terintegrasi di seluruh aktivita organisasi, dalam pengertian ini meliputi baik 

kegiatan, produk maupun jasa (Draft ISO 26000, Guidance Standard on social 

responsibility 2009). Definisi lainnya yang mengenai definisi Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang dilontarkan oleh World Bank, CSR forum memberikan 

definisi bahwa CSR berarti praktik terbuka dan transparan yang didasarkan pada 

nilai etika dan penghargaan terhadap karyawan, masyarakat, dan lingkungan 

(Wibisono, 2007). 

Dari berbagai definisi Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah 

diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan secara garis besar bahwa CSR adalah 

sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi 

dalam mengambil keputusan untuk mengelola bisnisnya, dengan cara yang etis 

dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, guna menciptakan dampak yang 

positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. 

Tanggung jawab sosial perusahaan menurut Robbins (dalam Primayudhana, 

2015) dibedakan menjadi dua pandangan, yaitu pandangan klasik dan pandangan 

sosial ekonomi. Kedua pandangan tersebut memiliki makna yang berbeda, dimana 

pandangan klasik berpendapat bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial 
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manajemen suatu perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan. Menurut 

Friedman (dalam Primayudhana, 2015) tanggung jawab utama manajer adalah 

menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Apabila 

manajer melakukan tanggung jawab sosial maka berarti mereka menambah biaya 

berbisnis. Biaya itu kemudian harus dibebankan ke konsumen melalui harga yang 

lebih tinggi atau pcmegang saham melalui laba yang lebih kecil.  

Berbeda halnya dengan pandangan sosial ekonomi yang beranggapan 

sebaliknya bahwa tanggung jawab sosial manajemen suatu perusahaan bukan 

sekedar menghasilkan laba tetapi mencakup melindungi dan meningkatkan 

kesejahteraan sosial, tanggung jawab sosial mempunyai pertimbangan utama etis 

dengan fokus pada tujuan, penekanan pada kewajiban dan dungan kerangka kerja 

keputusan jangka panjang. Tanggung jawab sosial mangacu pada usaha 

perusahaan untuk mengejar sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat 

dan menuntut perusahaan untuk menentukan apa yang benar atau salah dengan 

mencari kebenaran dasar, Robbins (dalam Primayudhana, 2015). 

 

2.1.3 Alasan perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Bhatt (2002) dalam (Jamaudin, 2014) terdapat tiga alasan mengapa 

perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR), diantara nya yaitu: 

1. Compliance. Perusahaan setidaknya harus patuh terhadap peraturan nasional. 

Demikian pula dengan multinasional yang harus mematuhi ketentuan hukum, 

kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku. 

2. Risk minimisation. Lebih dari sekedar kepatuhan, perusahaan harus 

menyadari impact nyata dan impact potensial secara sosioekonomi, politik 

maupun lingkungan. Berdasarkan pada ke sadaran inilah, perusahaan harus 

mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan serta prosedur untuk 
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meminimalisasi berbagai kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan 

dari operasi perusahaan atau dari rekanan bisnisnya. 

3. Value Creation. Lebih dari sekedar kepatuhan dan meminimalisasi kerusakan, 

Perusahaan dapat menciptakan “positive social value” dengan melibatkan 

masyarakat di dalamnya (engagein), seperti inovasi investasi social 

(innovative social investment), konsultasi dengan stakeholders, dialog 

kebijakan (policy dialogue), dan membangun istitusi masyarakat (building 

civic institution), baik secara mandiri ataupun bersama dengan perusahaan 

yang lain. 

 

2.1.4 Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) bagi masyarakat, 

perusahaan, lingkungan, negara 

Wibisono (2007) menguraikan manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR), diantaranya: 

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

mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR). Pertama, 

keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan 

mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih 

mudah memperoleh akses terhadap modal. Ketiga, perusahaan dapat 

mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas. Keempat, 

perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan padahal-hal yang 

kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan manajemen 

risiko (risk management), 

b. Bagi masyarakat, praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik 

akan meningkatkan nilai-tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena 

akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. 
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Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya 

sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek 

Corporate Social Responsibility (CSR) akan mengharagai keberadaan tradisi 

dan budaya lokal tersebut, 

c. Bagi lingkungan, praktik Corporate Social Responsibility (CSR) akan 

mencegah eksploitasi berlebihan atas sumberdaya alam, menjaga kualitas 

lingkunga ndengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat 

mempengaruhi lingkungannnya, 

d. Bagi negara, praktik Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik akan 

mencegah apa yang disebut “corporate misconduct” atau malpraktik bisnis 

seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu 

tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak 

yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan. 

 

2.1.5 Dimensi-dimensi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Dari berbagai definisi Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada, 

Alexander Dahlsrud dalam tulisannya “How Corporate Social Responsibility is 

Defined” atau “Bagaimana tanggung jawab sosial perusahaan ditetapkan” di 

jurnal Corporate Social Responsibility and Environmental Management (2008) 

dalam (Alshakir, 2013) menjelaskan dan menyimpulkan bahwa definisi Corporate 

Social Responsibility (CSR) itu secara konsisten mengandung 5 dimensi, yaitu: 

a. Dimensi Lingkungan yang merujuk ke lingkungan hidup dan mengandung 

kata-kata seperti “lingkungan yang lebih bersih”, “pengelolaan lingkungan”, 

“kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis”. 

b. Dimensi Sosial yaitu hubungan antara bisnis dan masyarakat dan tercermin 

melalui frase-frase seperti “berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih 
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baik”, “mengintegrasi kepentingan sosial dalam operasi bisnis”, 

“memperhatikan dampak terhadap masyarakat”. 

c. Dimensi Ekonomis yang menerangkan aspek sosio-ekonomis atau financial 

bisnis yang diterangkan dengan kata-kata seperti “turut menyumbang 

pembangunan ekonomi”, mempertahankan keuntungan”, operasi bisnis”. 

d. Dimensi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) yang tentunya menjelaskan 

hubungan bisnis dengan pemangku kepentingannya dan dijelaskan dengan 

kata-kata seperti “interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan”, 

“hubungan perusahaan dengan karyawan, pemasok, konsumen dan 

komunitas”, “perlakukan terhadap pemangku ke pentingan perusahaan”. 

e. Dimensi Kesukarelaan sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur oleh 

hukum atau peraturan yang tercermin melalui frase-frase seperti 

“berdasarkan nilai-nilai etika”, “melebihi kewajiban hukum. 

2.2 Rasio keuangan 

Menurut Warsidi & Bambang (dalam Aisyah, 2017), Analisis Rasio 

Keuangan adalah instrument analisis prestasi dari perusahaan yang menjelaskan 

berbagai hubungan dan indicator keuangan yang ditujukan untuk menunjukan 

perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasalalu dan 

membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian 

menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang 

bersangkutan. Sedangkan menurut Hanafi (2005), rasio keuangan pada dasarnya 

disusun dengan menggabung-gabungkan angka-angka didalam atau antara 

laporanlaba rugi dan neraca. Menurut (Brealey, Myers & Marcus, 2008) ada 

empat jenisrasio keuangan antara lain: 

1. Rasio Leverage memperlihatkan seberapa berat utang perusahaan. 
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2. Rasio Likuiditas mengukur seberapa mudah perusahaan dapat memegang kas. 

3. Rasio Efisiensi atau rasio tingkat perputaran (turnover ratio) mengukur 

seberapa produktif perusahaan menggunakan aset-asetnya. 

4. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian 

investasi perusahaan. 

2.2.1 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang 

ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan 

investasi (Kasmir, 2016). Menurut Putri (2014) rasio profitabilitas untuk 

mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Faser (dalam Putri, 2014) 

rasio profitabilitas (efisiensi dan kinerja keseluruhan) yaitu rasio untuk mengukur 

kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, 

kewajiban dan kekayaan yang terdiri dari gross profit margin, operating profit 

margin, net profit margin, cash flow margin, ROA, ROE dan Cash Return On 

Asset (2008, p.61). Sedangkan menurut Pearce dan Robinson (dalam Putri, 2014) 

profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dipilih oleh manajemen suatu organisasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat ukur profitabilitas yang 

diproksikan dengan ROA. Profitabilitas menujukkan kemampuan dari modal yang 

di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan keuntungan bagi dari 

modal yang di investasikan dalam keseluruhan aset untuk menghasilkan 

keuntungan bagi investor. Menurut Kasmir (dalam Ratnasari, 2016) tujuan 

penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, yaitu: 
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1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode tertentu;  

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang;  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;  

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;  

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal sendiri;  

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal sendiri; 

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksi melalui Return on Asset (ROA). 

Menurut Hanafi (dalam Mukharomah, 2014) Return On Asset (ROA) adalah salah 

satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktivitas 

yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan, dengan tujuan menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Sedangkan menurut 

Rosiliana et al (2014) Return On Asset (ROA) merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aset yang dipergunakan, Return On 

Asset (ROA) dalam analisa keuangan mempunyai arti yang sangat penting sebagai 

salah satu alat analisis guna mengukur seberapa efisien manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk menghasilkan laba.  

Return On Asset (ROA) menjadi suatu informasi kepada investor tentang 

seberapa besar laba yang dihasilkan dari modal yang telah ditanamkan. 

Perusahaan yang menghadapi kompetisi yang tajam dalam dunia usaha akan 

menerapkan strategi perputaran aktiva atau Return On Asset (ROA). ROA 
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merefleksikan berapa banyak perusahaan yang telah memperoleh hasil atas 

sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan. ROA merupakan salah 

satu cara menghitung profitabilitas perusahaan dengan membandingkan laba 

bersih yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Alasan penulis menggunakan alat ukur ROA, adalah karena rasio profitabilitas 

yang diukur dengan ROA merupakan rasio keuangan yang sering dipakai peneliti 

untuk dijadikan sebagai informasi dalam menggambarkan seberapa besar 

pengelolaan atau penggunaan aset sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, 

dengan melihat seberapa besar laba bersih setelah pajak yang dihasilkan, serta 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan karena rasio Return On Asset 

(ROA) ini dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat penting yaitu 

merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh (comprehensive) dan 

Return On Asset (ROA) merupakan teknik analisis yang lazim digunakan untuk 

mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. 

Semakin besar nilai ROA berarti suatu perusahaan mempunyai kinerja yang 

bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang 

dimiliki sehingga berpengaruh terhadap harga saham, yaitu harga saham akan 

naik. Standar rata-rata industri untuk untuk ROA ini adalah 30% (Kasmir, 2008). 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba untuk mengungkapkan 

pengaruh praktik Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas 

(ROA) perusahaan. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Winnie Eveline Parengkuan (2017) meneliti tentang pengaruh CSR terhadap 

kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek 

indonesia melalui pojok bursa feb – UNSRAT. Variabel Independen 
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Corporate Social Responsibility (CSR), variabel dependen kinerja keuangan 

diukur dengan ROA dan ROE. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Return On Asset 

(ROA). 

2. Wijayanti et.al (2011) meneliti tentang pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dalam 

melakukan pengujian. Variabel independen peneliti Corporate Social 

Responsibility (CSR), variabel dependen kinerja Keuangan Perusahaan 

(ROA, ROE, EPS) dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan, Leverage, Jenis 

Industri. Hasil dari penelitian adalah Corporate Social Responsibility (CSR) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Asset (ROA) dan Earning 

per Share (EPS) tetapi berpengaruh signifikan positif terhadap Return on 

Equity (ROE). 

3. Saleh et al. (2008) meneliti hubungan antara Corporate Social Responsibility 

(CSR) dengan kinerja keuangan perusahaan di Malaysia. Variabel independen 

Corporate Social Responsibility (CSR), Dimensi Corporate Social 

Responsibility (CSR) (Relasi Pegawai, Keterlibatan Masyarakat, Produk, dan 

Lingkungan), variabel dependen  kinerja keuangan perusahaan (ROA, Stock 

Market Return, dan Tobin’s q) dan variabel kontrol Beta, Leverage, Ukuran 

Perusahaan, Penjualan, ATR, EPS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berhubungan positif signifikan 

dengan kinerja keuangan perusahaan sementara dalam hubungan jangka 

panjang, Corporate Social Responsibility (CSR) cenderung tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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4. Ermawati (2004) meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. Variabel Independen Corporate Social 

Responsibility (CSR), variabel dependen kinerja keuangan diukur dengan 

ROA dan ROE. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 

5. Sarumpaet (2005) meneliti tentang hubungan antara kinerja lingkungan dan 

hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan perusahaan 

Indonesia. Variabel dependen Kinerja Keuangan, variabel independen 

lingkungan kinerja. Kinerja lingkungan yang diteliti diukur dengan 

mengunakan rating kinerja lingkungan perusahaan atau PROPER yang 

disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI, sedangkan kinerja 

keuangan diukur dengan ROA. Penelitian tersebutmembuktikan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan 

perusahaan. 

TABEL 2.1 RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU 

No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 
Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

1. Feb Tri 

Wijayanti,Muh

ammad Agung 

Prabowo 

(2011) “Jurnal 

Akuntansi 

Bisnis dan 

Ekonomika 

Vol.2 No.1 

 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Variabel 

Independen: CSR 

Variabel 

Dependen: Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (ROA, 

ROE, EPS) 

Variabel Kontrol: 

Size, Leverage, 

Jenis Industri 

CSR tidak 

Berpengaruh 

Signifikan 

Terhadap ROA 

dan EPS Tetapi 

Berpengaruh 

Signifikan Positif 

Terhadap ROE. 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 
Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

2. Winnie 

Eveline 

Parengkuan 

(2017) “Jurnal 

Akuntasi 

Ekonomi dan 

Bisnis. Vol.5 

No.2 Juni. 

Univ Sam 

Ratulangi” 

Pengaruh 

CSR terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar  

di bursa efek 

indonesia 

melalui pojok 

bursa feb – 

UNSRAT 

Variabel 

Independen CSR 

dan variabel 

dependen kinerja 

keuangan diukur 

dengan  ROA. 

 

Dari penelitian 

ini diperoleh 

kesimpulan 

bahwa CSR 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

ROA. 

3. Mustaruddin 

Saleh, 

Norhayah 

Zulkifli, dan 

Rusnah 

Muhamad 

(2010) “Jurnal 

Audit 

Manajerial, 

Vol. 25 Isu: 

6”. 

 

Pengungkapa

n tanggung 

jawab sosial 

perusahaan 

dan 

hubungannya 

dengan 

kepemilikan 

institusional: 

Bukti dari 

perusahaan 

publik di 

Malaysia. 

Variabel 

Independen: CSR, 

Dimensi CSR 

(Relasi Pegawai, 

Keterlibatan 

Masyarakat, 

Produk, dan 

Lingkungan) 

Variabel 

Dependen: Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan (ROA, 

Stock Market 

Return, dan 

Tobin’s q) Variabel 

Kontrol: Beta, 

Leverage, size, 

Penjualan, ATR, 

EPS 

CSR Berhubungan 

Positif Signifikan 

dengan Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

Sementara Dalam 

Hubungan Jangka 

Panjang, CSR 

Cenderung Tidak 

Berpengaruh 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

4. Ermawati 

(2004) “Jurnal 

Akuntansi 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis. 

Universitas 

Muhammadiya

h Surakarta. 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibilit

y (CSR) 

Perusahaan 

Terhadap 

Kinerja 

keuangan. 

Variabel 

Independen 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR), variabel 

dependen kinerja 

keuangan diukur 

dengan ROA dan 

ROE. 

Dari penelitian ini 

diperoleh 

kesimpulan 

bahwa CSR tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan ROA 

dan ROE. 
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No 

Nama Peneliti 

dan Tahun 

Penelitian 

Judul 
Variabel yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

5. Sarumpaet 

(2005) “Jurnal 

Akuntansi & 

Keuangan, vol. 

7, no. 2, 

November”. 

hubungan 

antara kinerja 

lingkungan 

dan kinerja 

keuangan 

perusahaan 

Indonesia. 

Variabel 

Dependen: Kinerja 

Keuangan 

 

Variabel 

Independen: 

Lingkungan 

Kinerja 

Membuktikan 

bahwa tidak 

ada hubungan 

yang 

signifikan 

antara kinerja 

lingkungan 

dan kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

 

 

2.4 Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini mencoba menguji bagaimana pengaruh dari Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan. Hipotesis pertama 

menyatakan bahwa CSR bepengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan, 

hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan melakukan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunan maka profitabilitas 

perusahaan akan mengalami peningkatan. Menurut Rosiliana, et. al (dalam 

Gantino, 2016), CSR dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, dimana 

dengan melakukan aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perusahaan, 

sehingga reputasi perusahaan juga meningkat dimata masyarakat. Dalam 

penelitian ini indikator/rasio yang dipakai oleh penulis untuk mengukur 

profitabilitas perusahaan adalah Return On Assets (ROA). 

Dalam hal ini Return On Asset (ROA) sebagai salah satu rasio profitabilitas 

yang diperhitungkan bagi kalangan investor karena apabila tingkat imbalan akan 

semakin besar maka akan berdampak pada harga saham perusahaan di pasar 
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modal yang semakin meningkat. Adanya pelaksanaan Corporate Social 

Responsibility (CSR) yang semakin baik akan memberikan dampak baik untuk 

kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang atau yang sering disebut dengan 

sustainable development (Rosdwianti, 2016). 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (size) 

menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan oleh total 

aset yang dimiliki perusahaan, penjualan yang dilakukan perusahaan, atau nilai 

pasar dari jumlah saham beredar perusahaan (kapitalisasi pasar). Pertumbuhan 

penjualan (growth) menggambarkan tingkat pertumbuhan perusahaan yang dilihat 

dari penerimaan pasar atas penjualan produk/jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Leverage merupakan kemampuan perusahaan dalam menjamin 

seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang. 

Menurut Satria (2014), ukuran perusaaan (size) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas 

diprosikan melalui ROA, pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

profitabilitas diproksikan melalui Return On Asset (ROA), leverage berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan 

profitabilitas diproksikan melalui Return On Asset (ROA). Sedangkan, menurut 

Nugroho (2011), ukuran perusaaan (size) berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas diprosikan melalui Return 

On Asset (ROA), pertumbuhan penjualan (growth) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas 

diproksikan melalui ROA, leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan profitabilitas diproksikan melalui ROA.  
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Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan, 

penjualan, dan leverage dalam penelitian ini digunakan untuk mengendalikan 

pengaruh lain yang mungkin terjadi pada hubungan antara Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan profitabilitas perusahaan. Peneliti menggunakan ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage sebagai variabel kontrol karena 

dari ketiga variabel kontrol tersebut memiliki hubungan positif dengan variabel 

dependen yaitu profitabilitas perusahaan (Sulastri et al, 2016). 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

       

 

 

Variabel Kontrol 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. KERANGKA PIKIR 

Sesuai dengan gambar di atas , maka dalam penelitian ini variabel independen 

Corporate Social Responsibility (CSR) akan diuji pengaruhnya terhadap variabel 

dependen profitabilitas perusahaan. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan 

(size), pertumbuhan penjualan (growth), dan leverage digunakan untuk 

mengendalikan pengaruh lain yang mungkin terjadi pada hubungan antara CSR 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) Profitabilitas (ROA) 

Ukuran Perusahaan 

 

Pertumbuhan Pejualan 

Leverage 
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dan profitabilitas perusahaan. Pada penelitian ini CSR dihipotesiskan berpengaruh 

positif terhadap profitabilitas perusahaan. 

2.5 Hipotesis 

Tanggung jawab social lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

bentuk CSR dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh perusahaan karena 

CSR berfungsi sebagai alat efisiensi dan media promosi bagi perusahaan, serta 

berperan dalam menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap perusahaan. 

Inisiatif perusahaan untuk melakukan CSR berkontribusi untuk menciptakan 

heterogenitas dan imobilitas sumberdaya perusahaan seperti praktik manajemen 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, reputasi perusahaan yang menjadi 

baik, dan adanya penilaian positif dari para pelanggan terhadap perusahaan. 

Semakin banyak sumber daya tidak berwujud tersebut dimiliki oleh perusahaan 

makaakan menciptkan keunggulan kompetitif perusahaan yang berimbas pada 

meningktaknya ekspektasi dari para insvestor terhadap profitabilitas perusahaan 

tercermin dari tingginya nilai pasar perusahaan. 

Menurut beberapa peneliti terdahulu yang diantaranya adalah Berman et al, 

(dalam Satria, 2013) yang menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan untuk 

meningkatkan relasi dengan pegawainya (CSR dimensi Pegawai), relasi dengan 

masyarakatnya (CSR dimensi Masyarakat), relasi dengan produknya (CSR 

dimensi Produk) dan relasi dengan lingkungannya (CSR dimensi Lingkungan) 

menyatakan bahwa berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas 

perusahaan dan diproksikan melalui Return On Asset (ROA). 

Pelaksanaan CSR untuk menciptakan citra yang baik bagi perusahaan seperti 

yang diungkapkan Rosdwianti (2016) bahwa biaya sosial juga dapat mengingkat 

image, baik di pasar komoditas maupun di pasar modal. Citra perusahaan yang 
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baik akan lebih diminati oleh para investor karena semakin baik citra perusahaan, 

maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. Reputasi perusahaan yang baik 

dimata masyarakat akan menciptakan suatu keunggulan yang kompetitif pada 

perusahaan. Dari berbagai uraian diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis 

menunjukkan sebagai berikut: 

H1: Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap 

profitabilitas perusahaan. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan 

sumber data laporan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang 

terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. 

Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode tahun  2012-2016 karena data tersebut dipandang cukup 

merepresentasikan kondisi perusahaan-perusahaan manufaktur yang ada di 

Indonesia.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu data 

diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara yang umumnya 

berupa bukti catatan atau laporan historis perusahaan. Pengambilan sumber data 

sekunder didapat dari laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor indusri 

barang konsumsi periode 2012-2016 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2012-2016 dapat diakses disitus BEI yaitu www.idx.co.id.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang memenuhi syarat tertentu yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016. Sampel  yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh menggunakan purposive sampling, yaitu metode 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, 

http://www.idx.co.id/
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dimana sampel akan digunakan apabila memenuhi kriteria yang telah ditentukan. 

Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian yaitu periode 2012-2016. 

2. Perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang merupakan 

saham aktif di Bursa Efek Indonesia selama 2012-2016.  

3. Perusahaan manufaktur sektor indusri barang konsumsi yang mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility (CSR) dalam laporan tahunannya dari tahun 

2012-2016. 

 

Berdasarkan kriteria di atas, maka jumlah sampel yang didapat adalah sebagai 

berikut: 

TABEL 3.1 PROSES PENGAMBILAN SAMPEL PENELITIAN 

 

No Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan manufaktur sektor indusri barang 

konsumsi terdaftar di BEI tahunan periode 2012-2016. 

38 

2. Perusahaan manufaktur sektor indusri barang 

konsumsi yang saham tidak aktif di Bursa Efek 

Indonesia selama 2012-2016. 

(8) 

3. Perusahaan yang tidak mengungkapkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) dari tahun 2012-2016. 

(3) 

 Jumlah Sampel Akhir 27 

Sumber: www.idx.co.id, Data diolah, (2017) 

3.2.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Diperoleh sampel 

sebanyak 27 perusahaan yang masuk ke dalam krieria penelitian dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah 

Teknik pengambilan sampel secara sengaja. Berdasarkan proses pemilihan sampel 

http://www.idx.co.id/
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penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh 27 perusahaan yang memenuhi 

kriteria dan dapat dijadikan sampel dalam penelitian.  

TABEL 3.2 DAFTAR SAMPEL PERUSAHAAN 

 

No 

 

Kode Perusahaan 

 

Nama Perusahaan 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2 BUDI Budi Starch & Sweetener Tbk 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

6 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 

7 MYOR Mayora Indah Tbk 

8 PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 

9 SKBM Sekar Bumi Tbk 

10 SKLT Sekar Laut Tbk 

11 GGRM Gudang Garam Tbk 

12 HMSP HM Sampoerna Tbk 

13 RMBA Bentoel Internasional Investama Tbk 

14 WIIM Wismilak Inti Makmur Tbk 

15 DVLA Darya-Varia Laboratoria Tbk 

16 KLBF Kalbe Farma Tbk 

17 MERK Merck Tbk 

18 PYFA Pyridam Farma Tbk 

19 TSPC Tempo Scan Pacific Tbk 

20 MBTO Martina Berto Tbk 

21 TCID Mandom Indonesia Tbk 

22 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

23 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 

24 MRAT Mustika Ratu Tbk 

25 KAEF Kimia Farma Tbk 

26 ADES Akasha Wira International Tbk 

27 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan kepustakaan. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan 
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penelitian. Penelitian pustaka yang peneliti peroleh bersumber dari literatur, 

referensi jurnal keuangan, buku yang relevan, literatur lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian untuk mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. Data tersebut adalah dokumentasi tertulis yang diperoleh dari 

www.idx.co.id.  

 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility (CSR). Penelitian ini menggunakan variabel independen Corporate 

Social Responsibility (CSR) dengan empat kategori dimensi Corporate Social 

Responsibility (CSR) menurut kerangka pemikiran stakeholder Clarkson yaitu 

CSR dimensi pegawai, CSR dimensi masyarakat, CSR dimensi produk, dan CSR 

dimensi lingkungan. Alasan digunakannya CSR dimensi pegawai, CSR dimensi 

masyarakat, CSR dimensi produk, dan CSR dimensi lingkungan adalah karena 

dimensi-dimensi CSR tersebut dipandang paling sesuai dengan praktik CSR yang 

dilakukan oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan 

manufaktur di Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.  

Clarkson (1995) dalam Satria (2014) yang mengklasifikasikan Corporate 

Social Responsibility (CSR) ke dalam dimensi-dimensi CSR menurut kerangka 

pemikiran stakeholder yang menggambarkan aktivitas sukarela perusahaan 

terhadap stakeholder utamanya seperti pemegang saham/pemilik, pegawai, 

pemasok, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Dalam penelitian ini, CSR 

memakai metode content analysis terhadap laporan keuangan (annual report) 

perusahaan yang mengacu pada indikator CSR Golden Hope Plantation Berhad 

(GHPB) yang memuat dua puluh item  untuk empat kategori dimeni CSR. Dalam 

http://www.idx.co.id/
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penelitian ini, metode content analysis dilakukan dengan cara memriksa kesesuain 

(checklist) antara item yang terdapat pada indikator CSR GHPB dengan informasi 

pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan dan kemudian 

memberikan skor (scoring) untuk setiap item. Pemberian skor dilakukan dengan 

menggunakan variabel dummy, skor pengungkapan untuk setiap item dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Skor 0 apabila perusahaan tidak mengungkapkan informasi untuk item yang 

dimaksud.  

2. Skor 1 apabila perusahaan mengungkapkan informasi untuk item yang 

dimaksud. 

 

Setelah diukur menggunakan pendekatan dikotomi, pengukuran 

pengungkapan CSR masing-masing dimensi kemudian dilakukan berdasarkan 

indeks pengungkapan masing-masing perusahaan yang dihitung dengan 

melakukan pembagian jumlah item yang sesungguhnya diungkapkan perusahaan 

dengan jumlah semua item yang seharusnya diungkapkan, Sembiring (dalam 

Rinaldy, 2011). Berikut penjelasan lebih detail dan teknis mengenai keempat 

variabel independen dalam penelitian ini.  

1. Pengungkapan CSR dimensi pegawai yang mana menggunakan daftar item 

Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) terdiri dari enam komponen yaitu 

kesehatan, pelatihan, kepuasan, profil karyawan, opsi saham bagi karyawan, 

dan keselamatan karyawan. 

2. Pengungkapan CSR dimensi masyarakat yang mana menggunakan daftar 

item Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) terdiri dari 6 komponen, yaitu: 

donasi, bantuan kemasyarakatan, program beasiswa, sponsor untuk kegiatan 

olahraga mendukung kebanggaan nasional, dan proyek publik.  
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3. Pengungkapan CSR dimensi produk yang mana menggunakan daftar item 

Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) terdiri dari empat komponen yaitu 

pengembangan produk, keamanan produk, kualitas produk, dan layanan 

pelanggan.  

4. Pengungkapan CSR dimensi lingkungan yang mana menggunakan daftar item 

Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) yang terdiri dari empat komponen 

yaitu pengendalian polusi, program perbaikan dan pencegahan, bahan daur 

ulang, dan prestasi dalam program lingkungan. 

Setelah dilakukan chechlist dan scoring dengan menggunakan variabel 

dummy, kemudian dilakukan pengukuran CSR. Pengukuran CSR yang dilakukan 

dengan cara menjumlahkan pengukuran keempat dimensi CSR yaitu pegawai, 

masyarakat, produk, dan lingkungan. Pengukuran keempat dimensi CSR tersebut 

masing-masing yang dilakukan dengan cara membagi jumlah skor variabel 

dummy  untuk setiap dimensi CSR dengan jumlah item yang tersedia untuk setiap 

dimensi CSR. Berikut cara pengukuran CSR dan rumus perhitungannya : 

1. CSR yang diukur dengan menjumlahkan pengukuran CSR dimensi pegawai, 

pengukuran CSR dimensi masyarakat, pengukuran CSR dimensi produk, dan 

pengukuran CSR dimensi lingkungan. Rumus perhitungan CSR tersebut: 

           

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan:  

CSR  = Pengukuran CSR  

CSREMP  = Pengukuran CSR dimensi pegawai  

CSRCOM  = Pengukuran CSR dimensi masyarakat  

CSRPROD = Pengukuran CSR dimensi produk  

CSRENV = Pengukuran CSR dimensi lingkungan  

j = Perusahaan ke-j 

CSR = CSREMPj + CSRCOMj + CSRPRODj + CSRENVj 
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2. Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) dimensi pegawai 

mengacu pada daftar item indikator CSR GHPB relasi pegawai yang terdiri 

dari enam item yaitu kesehatan dan keselamatan pegawai, pelatihan dan 

pendidikan, imbalan kerja, profil pegawai, opsi saham bagi pegawai, dan 

penghargaan kesehatan dan keamanan. Rumus perhitungan CSR dimensi 

pegawai: 

           

 

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan:  

CSREMP  = Pengukuran CSR dimensi pegawai  

XEMP  = Skor variabel dummy CSR dimensi pegawai  

j = Perusahaan ke-j  

i  = Item ke-i 

 

3. Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) dimensi masyarakat 

mengacu pada daftar item indikator CSR GHPB keterlibatan masyarakat yang 

terdiri dari enam item yaitu program donasi kas, program sumbangan, 

program beasiswa, sponsor untuk kegiatan olahraga, mendukung kebanggaan 

nasional, dan proyek publik. Rumus perhitungan CSR dimensi masyarakat: 

           

 

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan:  

CSRCOM  = Pengukuran CSR dimensi masyarakat  

XCOM  = Skor variabel dummy CSR dimensi masyarakat 

j  = Perusahaan ke-j  

i  = Item ke-i 

CSREMPj =   

CSRCOMj =  
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4. Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) dimensi produk mengacu 

pada daftar item indikator Corporate Social Responsibility (CSR) Golden 

Hope Plantation Berhad (GHPB) produk yang terdiri dari empat item 

keamanan produk, kualitas produk, dan layanan pelanggan. Rumus 

perhitungan CSR dimensi produk: 

           

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan:  

CSRPROD = Pengukuran CSR dimensi produk  

XPROD  = Skor variabel dummy CSR dimensi produk  

j   = Perusahaan ke-j  

i  = Item ke-i 

 

5. Pengukuran Corporate Social Responsibility (CSR) dimensi lingkungan 

mengacu pada daftar item indikator Corporate Social Responsibility (CSR) 

Golden Hope Plantation Berhad (GHPB) lingkungan yang terdiri dari empat 

item yaitu pengendalian polusi, program perbaikan atau pencegahan, 

konservasi dan daur ulang bahan baku, dan penghargaan dalam program 

lingkungan. Rumus perhitungan CSR dimensi lingkungan:    

           

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan:  

CSRENV  = Pengukuran CSR dimensi lingkungan  

XENV  = Skor variabel dummy CSR dimensi lingkungan  

j  = Perusahaan ke-j  

i  = Item ke-i 

CSRPRODj =  

CSRENVj=  
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3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkatan efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat ukur dependen 

yaitu profitabilitas dengan menggunakan Return On Asset (ROA). 

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang 

di maksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana 

yang ditanamkan dalam aktivitas yang digunakan untuk aktivitas perusahan 

dengan tujuan menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

(Husnan, 2013). Sedangkan menurut Gibson (1992) dalam (Haosana, 2012) 

menyatakan bahwa Return on Assets (ROA) mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memanfaatkan asetnya untuk diciptakan keuntungan. Rasio ini 

membandingkan keuntungan dengan aset yang menghasilkan keuntungan. 

Semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka semakin baik pula 

kemampuan perusahaan dalam mengelola asetnya. Ada beberapa macam cara 

untuk melakukan suatu penilaian profitabilitas suatu perusahaan, maka tidak 

mengherankan jika ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam cara 

menghitung profitabilitasnya. Pokok terpenting adalah profitabilitas mana yang 

akan dipergunakan sebagai alat mengukur kinerja keuangan dalam perusahaan 

yang bersangkutan.  

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu cara menghitung kinerja 

keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA dapat 

merefleksikan seberapa banyak perusahaan yang telah memperoleh hasil atas 
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sumber daya keuangan yang ditanamkan pada perusahaan. ROA selain berguna 

untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnnya, 

ROA dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan kalau 

perusahaan akan mengadakan expansi (Munawir, 2010 dalam Fitria, 2016).  

Penulis menggunakan Return on Asset (ROA) karena ROA merupakan rasio 

keuangan yang sering dipakai peneliti untuk dijadikan sebagai informasi dalam 

menggambarkan seberapa besar pengelolaan atau penggunaan aset sebuah 

perusahaan untuk menghasilkan laba, dengan melihat seberapa besar laba bersih 

setelah pajak yang dihasilkan, serta untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan 

karena rasio ROA ini dalam analisis keuangan mempunyai arti yang sangat 

penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat menyeluruh. Analisis 

rasio Return on Asset (ROA) merupakan teknik analisis yang lazim digunakan 

untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Return 

on Asset (ROA) dihitung dengan cara membandingkan laba perusahaan setelah 

pajak dengan total aset perusahaan. Semakin besar nilai ROA berarti suatu 

perusahaan mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk 

pengembalian total aktiva yang dimiliki sehingga berpengaruh terhadap harga 

saham, yaitu harga saham akan naik. Standar rata-rata industri untuk untuk ROA 

ini adalah 30% (Kasmir, 2016). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut: 

           

 

(Sumber: Satria,2014) 

Keterangan:   

ROA        = Return on Assets 

EAT         = Laba usaha setelah pajak  

TA    = Total aset   

 =  
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3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2009).Dalam penelitian ini terdapat tiga 

variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage. 

Menurut Satria (2014), ukuran perusahaan (size) menunjukkan besar kecilnya 

suatu perusahaan yang dapat ditentukan oleh total aset yang dimiliki perusahaan, 

penjualan yang dilakukan perusahaan, atau nilai pasar dari jumlah saham beredar 

perusahaan (kapitalisasi pasar). Pertumbuhan penjualan (growth) menggambarkan 

tingkat pertumbuhan perusahaan yang dilihat dari penerimaan pasar atas penjualan 

produk/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Leverage merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menjamin seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar 

maupun kewajiban jangka panjang. Berikut ini adalah rumus ukuran perusahaan, 

pertumbuhan penjualan, dan leverage: 

1. Ukuran perusahaan     

 

(Sumber: Satria,2014) 

Keterangan : 

SIZE  = Ukuran perusahaan  

LN  = Logaritma natural  

TA = Total asset 

 

2. Pertumbuhan penjualan 

 

(Sumber: Satria,2014) 

Keterangan : 

GROWTH  = Pertumbuhan penjualan 

SALES  = Penjualan tahunan  

t   = Tahun ke-t 

 =  

 =   
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3. Leverage 

   

 

(Sumber: Satria, 2014) 

Keterangan : 

LEV  = Leverage  

TL  = Total liabilitas  

TA  = Total aset   

3.5 Metode Analisis 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif didefenisikan merupakan suatu metode dalam 

menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu 

kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain frekuensi, tendensi 

sentral (mean, median dan modus), dispersi (standar deviasi dan varian) dan 

koefisien korelasi antara variabel penelitian (Ghozali, 2005). Dari data sampel 

yaitu Return On Asset (ROA), Corporate Social Responsibility (CSR), ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage.   

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik agar variabel independen 

yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) serta variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage yang digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen yaitu profitabilitas perusahaan diukur dengan 

Return On Asset (ROA), tidak bias sehingga diperoleh model penelitian yang 

baik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan 

variabel bebas memiliki distribusi normal. Uji t dan uji f  mengasumsikan bahwa 

 =  
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rasidual mengikuti distribusi normal, apabila asumsi ini dilanggar makan uji 

statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011). Uji normalitas yang digunakan 

adalah analisis grafik histogram dan P-P plot serta uji statistik One Sample 

Kolmogorov–Smirnov Test. Dalam analisis grafik histogram dan P-P plot apabila 

grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal serta pada grafik P-P plot 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan atau mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, apabila 

grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal serta pada grafik P-P 

plot titik-titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

2. Uji Multikoleniaritas  

Pengujian ini berguna untuk mengidentifikasi apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebasnya (Ghozali, 2005). 

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dilihat dari 

nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Batasan umum 

yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 

> 0,1 atau VIF < 10 (Ghozali, 2010). Model regresi linier berganda harus terbebas 

dari gejala multikolinieritas agar dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2011). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik 

scatterplot antara nilai prediksi terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan 

residualnya SRESID. 
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4. Uji Hipotesis  

a. Analisis Regresi Linier Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, analisis regresi 

berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen yang digunakan dalam sebuah penelitian (Widarjono, 2013). Regresi 

berganda merupakan teknik statistic untuk menjelaskan keterkaitan dari beberapa 

variabel sekaligus. Model regresi berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

  

(Sumber: Satria,2014) 

Keterangan: 

Y  = Profitabilitas (ROA) 

α  = Konstanta 

CSR   = Pengukuran CSR  

SIZE  = Ukuran perusahaan  

GROWTH  = Prtumbuhan penjualan  

LEV   = Leverage  

1− 4  = Koefisien regresi  

ε   = Error term  

 

b. Koefisien Determinasi ( )  

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian koefisien determinasi 

untukmengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage terhadap variabel dependen 

yaitu profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan oleh besarnya koefisien 

Y = α + 1  + 2  + 3  + 4  +  
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determinasi ( 2) antara nol sampai dengan satu (0 < 2 < 1). Apabila koefisien 

determinasi sama dengan nol, maka dapat diartikan bahwa variabel independen 

sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika koefisien 

determinasi sama dengan satu, maka dapat diartikan bahwa variabel independen 

berpengaruh 100% terhadap variabel dependen.  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini 

digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam 

memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka 

akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen (Ghozali, 2006).  

 

c. Uji F  

Uji stastik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Dalam penelitian ini 

dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas perusahaan. Dalam 

penelitian ini dilakukan uji F dua arah pada tingkat signifikansi 0,05 (α=5%) 

dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0: Variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan   

terhadap variabel dependen.  

Ha:   Variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen.  
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Sedangkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:  

1. Bila nilai -F-tabel < F-hitung < F-tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak.  

2. Bila nilai F-hitung < -F-tabel atau F-hitung > F-tabel dan nilai signifikansi 

F > 0,05; maka H0 diterima atau Ha ditolak. 

3. Bila nilai F-hitung < -F-tabel atau F-hitung > F-tabel dan nilai signifikansi 

F < 0,05; maka H0 ditolak atau Ha diterima. 

 

d. Uji t  

Uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh 

keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk 

mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. 

Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel,  maka berarti t 

hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa 

juga dilakukan dengan melihat p-value dari masing-masing variabel. Hipotesis 

diterima apabila p-value< 5 % (Ghozali, 2006).  

Dalam penelitian ini dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh dari variabel 

independen yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dan variabel kontrol 

yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan leverage secara terpisah 

(parsial) terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas perusahaan. Dalam 

penelitian ini dilakukan uji t satu arah pada tingkat signifikansi 0,05 (α=5%) 

dengan hipotesis sebagai berikut:  

H0: Variabel independen secara terpisah tidak berpengaruh positif dan 

signifikan   terhadap variabel dependen. 
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 Ha: Variabel independen secara terpisah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variable dependen. Sedangkan kriteria 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut:  

1. Bila nilai -t-tabel < t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima atau Ha 

ditolak.  

2. Bila nilai t-hitung < -t-tabel, maka H0 diterima atau Ha ditolak.  

3. Bila nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi t > 0,05; maka 

H0  diterima atau Ha ditolak.  

4. Bila nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi t < 0,05; maka 

H0 ditolak atau Ha diterima. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN  

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis dan analisis data mengenai pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap profitabilitas perusahaan (ROA) 

pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari hasil uji F dilakukan secara bersama-sama (simultan) yang dilakukan 

oleh peneliti menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan 

ketiga variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan 

leverage berpengaruh terhadap pofitabilitas perusahaan (ROA) pada 

perusahaan manufaktur industri barang konsumsi pada tahun 2012-2016.  

2. Dari hasil uji T dilakukan secara individu (parsial) yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

mempunyai pengaruh terhadap pofitabilitas perusahaan (ROA) pada 

perusahaan manufaktur industri barang konsumsi pada tahun 2012-2016, 

sehingga hipotesis H1 yang menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) berpengauh positif terhadap profitabilitas (ROA) tidak 

didukung.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini sebagai 

berikut:  
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1. Bagi Pemerintah 

Pemerintah perlu mendorong setiap perusahaan di Indonesia untuk 

melakukan praktik dan pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

demi terciptanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia, salah satu caranya 

adalah dengan menetapkan kebijakan/regulasi yang jelas dan tegas mengenai 

praktik dan pengungkapan CSR. Pemerintah harus menetapkan ketentuan hukum, 

kesepakatan, konvensi ataupun standar internasional yang berlaku, agar 

perusahaan benar-benar menerapkan praktik Corporate Social Responsibility 

(CSR)  tersebut dengan baik. 

2. Bagi perusahaan 

Perusahaan diharapkan untuk selalu meningkatkan kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) ke masyarakat dan lingkungan perusahaan agar citra 

perusahaan semakin baik sehingga kepercayaan masyarakat ke perusahaan 

semakin bertambah. Seringkali kegiatan tanggung jawab sosial masih tidak sesuai 

dengan proses perencanaan nasional, terutama mengenai strategi pembangunan 

sosial dan pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dibuat program-

program yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan lingkungan dan 

masyarakat. Hal ini dilakukan agar tanggung jawab sosial dapat memberikan 

manfaat bukan hanya kepada perusahaan semata tetapi juga kepada lingkungan 

dan masyarakat sekitar. Serta perusahaan pun sebaiknya melakukan program 

Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menarik simpati masyarakat dengan 

membangun image positif bagi perusahaan yang tujuan akhirnya tetap pada 

peningkatan profit, bahwa biaya sosial juga dapat mengingkat image, karena citra 

perusahaan yang baik akan lebih diminati oleh para investor karena semakin baik 

citra perusahaan, maka semakin tinggi juga loyalitas konsumen. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah obyek penelitian dan 

sebaiknya menggunakan rujukan yang terbaru serta variabel penelitian yang 

digunakan sebaiknya lebih banyak dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, juga diharapkan 

perlu mendalami faktor-faktor apa saja yang dipengaruhi oleh CSR selain 

profitabilitas perusahaan (ROA) dan tidak menggunakan seluruh perusahaan 

manufaktur melainkan dari jenis perusahaan manufaktur yang lebih spesifik di 

sesuaikan dengan item-item CSR yang ditawarkan agar pengungkapan CSR tiap 

tema yang ditawarkan pengungkapannya merata tiap perusahaan. 
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