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ABSTRAK

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL
ADEQUACY RATIO, DAN NON PERFORMING LOAN TERHADAP

RETURN ON ASSETS PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2016

Oleh

MUHAMMAD IRFAN KURNIAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh

Corporate social Responsibility, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing

Loan terhadap Return On Asset perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Periode 2013-2016.

Penelitian ini menggunakan model data panel dengan jumlah cross-section

sebanyak 8 perusahaan dengan panjang periode 4 tahun. Berdasarkan pada hasil

uji chow dan uji hausman diketahui bahwa model yang baik untuk regresi ini

adalah model Fixed Effect.

Hasil analisis menunjukan bahwa Non Performing Loan berpengaruh

(negatif) terhadap Return On Assets. Sedangkan, Corporate Social Responsibilty

dan Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh  terhadap Return On Assets.

Kata kunci : Corporate Social Responsibilty, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Return On Assets.



ABSTRACT

THE EFFECT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CAPITAL
ADEQUACY RATIO, AND NON PERFORMING LOAN TO RETURN ON

ASSETS BANKING COMPANY LISTED IN INDONESIA STOCK
EXCHANGE PERIOD 2013-2016

By

MUHAMMAD IRFAN KURNIAWAN

This study aims to determine and analyze the influence of Corporate

Social Responsibility, Capital Adequacy Ratio, and Non Performing Loan to

Return On Assets of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange

Period 2013-2016.

This study uses panel data model with the number of cross-section of 8

companies with a length of 4 years period. Based on the result of chow test and

hausman test it is known that a good model for this regression is the Fixed Effect

model.

The result of analysis shows that Non Performing Loan have an effect

(negative) on Return On Assets. While, Corporate social Responsibilty and

Capital Adequacy Ratio have no effect on Return On Assets.

Keywords : Corporate Social Responsibilty, Capital Adequacy Ratio, Non
Performing Loan, Return On Assets.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya dunia bisnis sekarang ini menyebabkan persaingan antar

perusahan semakin ketat. Agar perusahaan dapat terus bertahan, maka setiap

perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Setiap

perusahaan akan melakukan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan.

Perusahaan perbankan merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai

perantara keuangan (financial intermediary). Sebagai perantara keuangan, artinya

bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, pihak nasabah yang

memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.

Salah satu pilar agar industri perbankan mampu bertahan dalam tatanan ekonomi

global di mana intensitas persaingan perusahaan semakin tinggi adalah perbankan

mempunyai kinerja yang baik.

Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio

keuangan. Rasio profitabilitas merupakan indikator yang paling penting untuk

mengukur kinerja suatu bank. Return On Asset (ROA) memfokuskan kemampuan

perusahaan untuk memperoleh earning dalam kegiatan operasi perusahaan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Tujuan utama operasional perbankan
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adalah mencapai tingkat profitabilitas yang maksimal. ROA penting bagi bank

karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang

dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi

penggunaan asset (Dendawijaya, 2009).

Perbankan adalah perusahaan industri yang dalam kegiatan usahanya

mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga seharusnya perusahaan

melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan tingkat kepercayaan dari

masyarakat. Corporate Social Responsibility (CSR) adalah basis teori tentang

perlunya sebuah perusahaan dalam membangun hubungan harmonis dengan

masyarakat dan lingkungan sekitar tempat beroperasi.

Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para

pemilik modal saja namun juga bagi masyarakat sekitar perusahaan maupun

masyarakat luas dan lingkungan sekitarnya. Darwin (2004) mendefinisikan

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi

untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial

ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder yang melebihi tanggung

jawab organisasi di bidang hukum.

Konsep CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang

berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam

kondisi keuangan (financial) saja. Tetapi, berpihak pada triple bottom line

(Wibisono, 2007). Istilah Triple Bottom Line dipopulerkan melalui John Elkington

pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul “Cannibals with Forks, the
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Triple Bottom Line of Twentieth Century Business”. Melalui buku tersebut,

Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan

haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar profit, perusahaan juga mesti

memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people)

dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

Penerapan CSR memang membutuhkan biaya yang cukup besar, namun dalam

hal ini perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar yakni

investasi jangka panjang yang di mana akan berdampak pada keberlangsungan

perusahaan. CSR juga akan memberikan respon pasar secara positif terhadap

perusahaan karena masyarakat cenderung akan memilih membeli produk

perusahaan yang menerapkan CSR dibandingkan perusahaan yang tidak

menerapkannya.

Perusahaan perbankan dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman

dibandingkan dengan bank modal yang rendah, hal ini disebabkan bank dengan

modal yang tinggi biasanya memiliki kebutuhan yang lebih rendah dari pada

pendanaan eksternal. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung

risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Semakin efisien modal bank yang

digunakan untuk aktivitas operasional mengakibatkan bank mampu meningkatkan

pemberian kredit sehingga akan mengurangi tingkat risiko bank. Tingkat CAR

sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tingkat CAR yang

ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana terhadap

bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan yang lebih untuk menyimpan

dananya di bank, yang pada akhirnya bank akan memiliki kecukupan dana untuk
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menjalankan kegiatan operasionalnya seperti pemberian kredit kepada masyarakat

yang memungkinkan bank untuk dapat memperoleh laba lebih dari kenaikan

pendapatan bunga kredit, dengan mengetahui pentingnya CAR tersebut maka

pihak manajemen bank perlu memperhatikan besarnya CAR yang ideal karena

apabila terlalu tinggi akan mengakibatkan meningkatnya dana yang menganggur

dan apabila terlalu rendah akan berdampak pada hilangnya kepercayaan

masyarakat. Artinya sebuah bank disibukkan oleh nasabah bank yang ingin

menarik kembali dananya di bank secara bersamaan dan besar-besaran sehingga

dana pihak ketiga dapat turun secara drastis, sementara besarnya penyaluran kredit

bergantung kepada besarnya simpanan (dana pihak ketiga) yang dapat dihimpun

oleh bank, sehingga kemudian dapat menjatuhkan likuiditas bank dan

menghambat aktivitas penyaluran kredit (Darmawi, 2011).

Mengkaji peranan perbankan yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana ke

masyarakat dalam bentuk kredit. Berdasarkan peranannya, terdapat hubungan

antara bank dan nasabah yang didasarkan pada unsur kepercayaan dan hukum.

Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya

apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk

perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan dari

masyarakat tersebutlah bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk

ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali uangnya ke masyarakat dalam

bentuk kredit, dalam menyalurkan kredit ke masyarakat pihak bank dan

masyarakat membutuhkan informasi. Informasi-informasi tersebut kemudian akan

membentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu

perjanjian kredit, dalam perjanjian kredit ini, bank akan mengatur skema
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pengembalian kredit, sehingga dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah

(Non Performing Loan).

Semakin meningkatnya atau semakin banyak kredit dari bank yang disalurkan

ke masyarakat, maka semakin besar pula potensi terjadinya kredit macet (Non

Performing Loan/NPL), jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau

bahkan mengalami kredit macet, maka akan berdampak berkurangnya sebagian

besar pendapatan bank. Disisi lain, bank tetap harus membayar bunga kepada

masyarakat penabung/deposan yang menitipkan dananya. Apapun yang terjadi

dengan kredit yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan kredit macet

untuk tidak membayar bunga kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba bank

akan menurun dan apabila kredit bermasalah ini terjadi pada skala kredit yang

cukup besar, maka bank akan rugi.

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi

bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu

bank. NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis

antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga),

rentabilitas (profitabilitas menurun), solvabilitas (modal berkurang).

Kaitan Corporate Social Responsibility, Capital Adequacy Ratio, Non

Performing Loan dan Return On Assets telah diteliti oleh beberapa peneliti

sebelumnya, seperti Syahnaz (2012) melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan Perbankan”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CSR

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang

diproksikan dengan ROA dan ROE, sedangkan tidak terdapat pengaruh dari CSR

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR.

.
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Sari, Handayani, dan Nuzula (2016) melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja

Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif pada Perusahaan

Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia Tahun

2012-2015)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel CSR berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan yang dirpoksikan dengan ROA pada

perusahaan Multinasional di Indonesia. Sedangkan CSR berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA pada perusahaan

Multinasional di Malaysia.

Widowati dan Suryono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia”. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa CAR, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROA pada perusahaan perbankan. Sedangkan LDR tidak berpengaruh

terhadap ROA. Penelitian lain dilakukan oleh Aji (2015) dengan judul “Analisis

Pengaruh CAR, NPL, LDR, BOPO dan Size terhadap Profitabilitas pada Sektor

Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010-2012)”. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan NPL berpengaruh positif signifikan

terhadap ROA. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan

LDR dan Size tidak berpengaruh terhadap ROA.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk

membahas mengenai Return On Assets. Penelitian ini dilakukan dengan harapan

perusahaan dapat mempertimbangkan kebijakan perusahaannya guna memperoleh

laba yang tinggi. Variabel independen pada penelitian ini adalah Corporate Social
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Responsibility (CSR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan

(NPL) dan Return On Assets (ROA) sebagai variabel dependen nya.

Perusahaan yang dijadikan sampel penelitian adalah perusahaan perbankan

dengan pertimbangan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya pada

perusahaan industri yang menghasilkan dampak negatif pada lingkungan dan

masyarakat, tetapi juga sektor keuangan atau financial seperti lembaga keuangan

bank.

Perusahaan perbankan memahami bahwa CSR lebih dari sekedar kewajiban,

pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan didasari oleh pemahaman dan

keyakinan bahwa perseroan harus memberi manfaat bagi masyarakat luas. Selain

itu lingkungan dan kepercayaan masyarakat merupakan faktor keberhasilan suatu

bank. Periode dari penelitian ini adalah tahun 2013-2016.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan

sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas topik ini dan menguji hipotesis

yang berkatian dengan pengaruh CSR, Capital Adequacy Ratio dan Non

Performing Loan terhadap Return On Assets, sehingga penulis  mengangkat

judul: “Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Adequacy Ratio dan

Non Performing Loan Terhadap Return On Assets Perusahaan Perbankan

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016”.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, rumusan

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :
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1. Apakah Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Return On

Assets perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2013-2016?

2. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap Return On Assets

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2013-2016?

3. Apakah Non Performing Loan berpengaruh terhadap Return On Assets

perusahaan sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-

2016?

K. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk

membuktikan apakah Corporate Social Responsibility, Capital Adequacy Ratio

dan Non Performing Loan berpengaruh terhadap Return On Assets perusahaan

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

L. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan sebagai

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan perusahaan untuk lebih

meningkatkan kepeduliannya pada lingkungan dan sosial.
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2. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh dalam berinvestasi.

3. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan refrensi dan

informasi.
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Legitimacy theory

Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial antara

perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh

masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan

sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Teori

legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan harus melaksanakan dan

mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas perusahaan

dapat diterima oleh masyarakat. Pengungkapan ini digunakan untuk melegitimasi

aktivitas perusahaan di mata masyarakat, karena pengungkapan CSR akan

menunjukkan tingkat kepatuhan suatu perusahaan (Branco dan Rodrigues, 2008).

Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat

menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga praktik pengungkapan

sosial dan lingkungan merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan

untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus

berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi
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untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri. Teori

legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan

kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan

tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan,

sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari

masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. Pengertian bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  nomor 10 Tahun 1998 tentang

perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang

dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Kasmir (2007) bank adalah

badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi di atas

dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan

deposito. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam

bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat

banyak.



12

1. Corporate social responsibility (CSR)

a. Pengertian corporate social responsibility

Pengertian Corporate Social Responsibility, CSR, atau sering kali disebut

sebagai tanggung jawab sosial perusahaan telah banyak disampaikan oleh para

pakar maupun lembaga internasional. Ada beberapa pengertian CSR menurut

pakar ataupun lembaga, sebagai berikut:

1. “The key to operationalizing the strategic role of business in contributing

towards this sustainable development process, so that business is able to

engage in and contribute to society as a corporate citizen”, menurut

Warhurst dalam Kartini (2009).

2. Menurut The World Bussiness Council for Sustainable Development

(WBCSD) dalam Riska (2013), CSR merupakan komitmen bisnis untuk

berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan

para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas-

komunitas setempat (lokal), masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka

meningkat kualitas kehidupan.

3. Menurut Anggraini (2006) pertanggungjawaban sosial perusahaan atau

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya terhadap

sakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum.

4. Wibisono (2007) mengartikan bahwa CSR merupakan suatu komitmen

berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan

kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat



13

ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup

pekerjanya beserta seluruh keluarganya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa CSR

merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan sesuai dengan kemampuan

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

di sekitar perusahaan itu berada. CSR juga bukan merupakan beban bagi

perusahaan, tetapi merupakan modal sosial perusahaan yang dapat berkontribusi

untuk keberlanjutan perusahaan dan membantu tercapainya kesejahteraan

stakeholders serta dapat meningkatkan profit.

b. Sejarah perkembangan corporate social responsibility

Perkembangan social responsibility dibagi menjadi tiga periode (Solihin,

2008), sebagai berikut:

1. Perkembangan awal social responsibility antara tahun 1950-1960.

Pada awalnya social responsibility masih dipahami secara sederhana. Pada

saat itu, social responsibility dianggap sebagai derma perusahaan terhadap

masyarakat sekitarnya. Wujud social responsibility bersifat kegiatan amal

dan insidental yang bergantung pada kondisi kesadaran dan keinginan

pemodal. Serta tipe kontrak pelaksana yang mendasari social responsibility

bersifat prinsip perwalian (stewardship principle). Konsep tersebut

mendudukan pelaku bisnis sebagai wali (steward) masyarakat, sehingga

perlu mempertimbangkan kepentingan para stakeholder.
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2. Perkembangan pertengahan antara tahun 1970-1980.

Jika pada era sebelumnya, praktik social responsibility lebih dilihat sebagai

bentuk derma perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, era tahun

1970-an kegiatan social responsibility berorientasi pada pemberdayaan

masyarakat. CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, khususnya

perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh

pemangku kepentingannya, termasuk konsumen, karyawan, pemegang

saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional

perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seiring

dengan pesatnya perkembangan bidang ekonomi, penerapan CSR

dimaksudkan untuk mendorong perusahaan lebih etis dalam menjalankan

aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat

dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat

bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang

menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha.

3. Perkembangan era tahun 1990-an sampai sekarang.

Perkembangan social responsibility pada tahun 1997, diwarnai dengan

beragam pendekatan, seperti pendekatan integral, pendekatan stakeholder

maupun pendekatan civil society (Wibisono, 2007). Salah satu yang terkenal

adalah teori “The Triple Bottom Line” yang dikemukakan oleh John

Elkington seorang businessmen asal Inggris melalui bukunya “Cannibals

with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”. Elkington

mengembangkan konsep Triple Bottom Line dengan istilah economic

prosperity, environmental quality, dan social justice. Konsep tersebut
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berpandangan jika perusahaan ingin mempertahankan kelangsungan

hidupnya, maka perusahaan tersebut harus memperhatikan 3P, selain

mengejar keuntungan (profit), perusahaan juga harus memperhatikan dan

terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people), dan turut

berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet).

c. Pengungkapan corporate social responsibility

Pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah proses yang

digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi berkaitan dengan

kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan

lingkungan. Jenis pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu

pengungkapan informasi yang wajib dilakukan perusahaan yang didasarkan pada

peraturan atau standar tertentu. Selain itu ada juga pengungkapan yang bersifat

sukarela (voluntary) yaitu pengungkapan informasi melebihi persyaratan

minimum dari peraturan yang berlaku (Ghozali dan Chariri, 2007). Terdapat

beberapa alasan perusahaan mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela

(Anwar dkk, 2010), sebagai berikut:

1. Internal decision making, manajemen membutuhkan informasi untuk

menentukan efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan

sosial perusahaan.

2. Product differentiation, manajer perusahaan memiliki insentif untuk

membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial

kepada masyarakat.
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3. Enlightened self interest, perusahaan melakukan pengungkapan untuk

menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena mereka

dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.

Salah satu dari sekian standar pelaporan yang dijadikan kerangka kerja untuk

akuntansi sosial, audit, dan pelaporan adalah Global Reporting Initiative’s (GRI)

Sustainability Reporting Guidelines. GRI adalah salah satu organisasi di dunia

yang menghasilkan standar pelaporan paling banyak yang digunakan untuk

sustainability reporting atau pelaporan berkelanjutan. Pembaharuan dan revisi

pedoman GRI ini terjadi hingga generasi keempat, yaitu G4 yang diterbitkan pada

bulan Mei 2013. Pedoman ini dibuat dengan tujuan agar organisasi pelaporan

dapat mengungkapkan dampak yang paling penting, baik positif maupun negatif,

pada lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Tujuan yang lain adalah organisasi

pelapor mampu menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, dan dapat

digunakan untuk menilai setiap peluang maupun risiko, dan mengungkapkan lebih

banyak informasi guna pengambilan keputusan yang tepat.

d. Landasan Hukum corporate social responsibility

Landasan hukum yang menyangkut CSR terdapat dalam makalah mengenai

CSR oleh Octafiani dalam Riska (2013) sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri BUMN Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan

(PKBL) dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Workshop Kajian Penerapan

Pasal 74 Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, dikemukakan bahwa

peraturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada awalnya hanya
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mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan aktivitas sosial yang

lebih dikenal dengan istilah Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan

Program Bina Lingkungan (PKBL). PKBL pada dasarnya terdiri dari dua

jenis, yaitu program penguatan usaha kecil melalui pemberian pinjaman

dana bergulir dan pendampingan (disebut Program Kemitraan) serta

program pemberdayaan (disebut Program Bina Lingkungan).

2. Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang

mewajibkan perseroan yang bidang usahanya di bidang atau terkait dengan

bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan

lingkungan.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal, baik

penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam

penjelasan pasal 15 huruf b menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

“tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat

pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan

hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,

norma, dan budaya masyarakat setempat “.

4. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, disebutkan

pada Pasal 13 ayat 3 (p): “Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksudkan

dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok

yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak

masyarakat adat.
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4. Capital adequacy ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi

menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Menurut

Dendawijaya (2009), Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan

seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit,

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal

sendiri bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai

CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan

memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.

5. Non performing loan

Perbankan dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, akan

dihadapkan pada risiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga

menimbulkan kredit bermasalah.  Menurut Ismail (2009), kredit bermasalah yaitu

suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau

seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Setiap bank

harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada

masyarakat maupun dalam pengembalian kreditnya sesuai dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah.

Menurut Ismail (2009), Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang

menunggak melebihi 90 hari. Di mana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang

Lancar, Diragukan, dan Macet.  Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula
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risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit

harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali

kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan

terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam

memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan terhadap

agunan untuk memperkecil risiko kredit. Praktisi perbankan menyepakati bahwa

batas aman dari NPL suatu bank tidak boleh melebihi 5%.

6. Return on assets

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam

analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering dilihat, karena dapat

menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut

Kasmir (2012), Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menunjukan hasil

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Return On Asset

merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber

daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan, (Munawir, 2002).

Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukkan

kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang

dimiliki untuk menghasilkan laba. Return On Assets (ROA) digunakan untuk

mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA menunjukkan

kinerja perusahaan semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin

besar.
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7. Penelitian terdahulu

Penelitian ini sudah banyak dilakukan  oleh peneliti sebelumnya dan diperoleh

hasil yang berbeda-beda. Ringkasan penelitian terdahulu dijelaskan dalam Tabel

2.1 sebagai berikut:

TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU

NO Peniti Alat analisis Variabel Hasil

1 Syahnaz
(2012)

Analisis
regresi
berganda

Dependen :
Return On
Assets (ROA),
Retiun On
Equity (ROE),
Capital
Adequacy
Ratio (CAR)

Independen :
Corporate
Social
Responsibility
(CSR)

Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa
CSR berpengaruh
positif signifikan
terhadap kinerja
keuangan perusahaan
yang diproksikan
dengan ROA dan ROE.
Tidak terdapat pengaruh
CSR terhadap
kinerja keuangan yang
diproksikan dengan
CAR.

2 Sari,
Handayani,
dan Nuzula
(2016)

Analisis
regresi
sederhana

Dependen :
Return On
Assets (ROA)

Independen:
Corporate
Social
Responsibility
(CSR)

Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa
variabel CSR
berpengaruh negatif
terhadap kinerja
keuangan yang
dirpoksikan dengan
ROA
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TABEL 2.1 : PENELITIAN TERDAHULU (LANJUTAN)

NO Peneliti Alat analisis Variabel Hasil

3 Widowati
dan Suryono
(2015)

Analisis
regresi
berganda

Dependen :
Return On
Assets (ROA)

Independen :
Capital
Adequacy
Ratio (CAR),
Non
Performing
Loan (NPL),
Loan to
Deposit Ratio
(LDR),

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
CAR dan NPL
berpengaruh Negatif dan
signifikan terhadap ROA
pada perusahaan
perbankan. Sedangkan
LDR tidak berpengaruh
terhadap ROA.

4 Aji (2015) Analisis
regresi
berganda

Dependen :
Return On
Assets (ROA)

Independen :
Capital
Adequacy
Ratio (CAR) ,
Non
Performing
Loan (NPL),
BOPO, Loan
to Deposit
Ratio (LDR),
Size

Hasil penelitian
menunjukan bahwa
CAR dan NPL
berpengaruh positif
terhadap ROA. BOPO
berpengaruh negatif
terhadap ROA. LDR
dan Size tidak
berpengaruh terhadap
ROA

Sumber: Data diolah oleh penulis

Semua penelitian di atas membahas tentang pengaruh Corporate Social

Responsibility, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan terhadap

Return On Assets. Syahnaz (2012) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
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Perbankan”. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa CSR berpengaruh positif

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan ROA

dan ROE. Sedangkan tidak terdapat pengaruh dari CSR terhadap kinerja keuangan

yang diproksikan dengan CAR.

Sari, Handayani, dan Nuzula (2016) melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja

Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif Pada Perusahaan

Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Dan Bursa Malaysia Tahun

2012-2015)”. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel CSR berpengaruh

negatif terhadap kinerja keuangan yang dirpoksikan dengan ROA pada

perusahaan Multinasional di Indonesia. Sedangkan CSR berpengaruh positif

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA pada perusahaan

Multinasional di Malaysia.

Widowati dan Suryono (2015) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia”. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa CAR, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap ROA pada perusahaan perbankan. Sedangkan LDR tidak berpengaruh

terhadap ROA.

Penelitian lain dilakukan oleh Aji (2015) dengan judul “Analisis Pengaruh

CAR, NPL, LDR, BOPO Dan Size Terhadap Profitabilitas Pada Sektor Perbankan

yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (Periode 2010-2012)”. Hasil penelitian

ini menunjukkan bahwa CAR dan NPL berpengaruh positif signifikan terhadap

ROA. BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR dan

Size tidak berpengaruh terhadap ROA.
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B. Rerangka Penelitian

CSR merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengintegrasikan perhatian

terhadap lingkungan serta sosial ke dalam operasinya dalam rangka meningkat

kualitas kehidupan. Pelaksanaan CSR perusahaan diharapkan dapat meningkatkan

image perusahaan menjadi lebih baik untuk mendorong penjualan produk atau

jasa yang dihasilkan perusahaan sehingga akan mengingkatkan laba perusahaan.

Perusahaan perbankan dengan modal yang tinggi dianggap relatif lebih aman

dibandingkan dengan bank modal yang rendah. Capital Adequacy Ratio (CAR)

adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank

yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada

bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, disamping memperoleh

dana-dana dari sumber-sumber diluar bank.

Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk

menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang berisiko. Atau

dengan kata lain, maka semakin tinggi kecukupan modalnya untuk menanggung

risiko kredit macetnya, sehingga kinerja bank semakin baik, dan dapat

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan yang

berujung pada meningkatnya laba.

Permasalahan yang sering di hadapi perusahaan perbankan adalah adanya

persaingan tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan

manajemen yang berakibat pada munculnya kredit bermasalah yang menyebabkan
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penurunan laba. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung risiko

yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut

kredit macet (Non Performing Loan). Tingginya tingkat kredit macet dapat

membuat kinerja suatu perbankan menurun seperti berkurangnya jumlah modal

dan menurunnya profitabilitas. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka

pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1 RERANGKA PEMIKIRAN

Keterangan : = Pengaruh secara parsial

= Pengaruh secara simultan

(X1) = Corporate Social Responsibility

(X2) = Capital Adequacy Ratio

(X3) = Non Performing Loan

(Y) = Return On Assets

ROA

(Y)

CSR
(X1)

CAR
(X2)

NPL
(X3)
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C. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh corporate social responsibility terhadap return on assets

Teori legitimasi merupakan suatu gagasan tentang kontrak sosial antara

perusahaan dengan masyarakat. Menurut teori ini, untuk diterima oleh

masyarakat, perusahaan harus mengungkapkan aktivitas sosial perusahaan

sehingga akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan (Reverte, 2009). Teori

legitimasi juga berpendapat bahwa perusahaan harus melaksanakan dan

mengungkapkan aktivitas CSR semaksimal mungkin agar aktivitas perusahaan

dapat diterima oleh masyarakat.

Pelaksanaan dan pengungkapkan program CSR perusahaan diharapkan dapat

meningkatkan image perusahaan menjadi lebih baik untuk mendorong penjualan

produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan sehingga akan berdampak pada

meningkatnya laba perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipostesis yaitu :

H1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Return On

Assets.

2. Pengaruh capital adequacy ratio terhadap return on assets

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar

jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, penyertaan,

surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank,
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disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank,

(Dendawijaya, 2009).

Capital Adequacy Ratio (CAR) yang tinggi berarti bank mempunyai

kemampuan untuk mengatasi kemungkinan kerugian akibat perkreditan dan

perdagangan surat-surat berharga. Selain itu, CAR tinggi maka masyarakat akan

percaya terhadap kemampuan permodalan bank dan dana yang diserap dari

masyarakat meningkat yang akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipostesis yaitu:

H2: Capital Adequacy Ratio berpengaruh positif terhadap Return On Assets.

3. Pengaruh non performing loan terhadap return on assets

Non Performing Loan (NPL) adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari,

di mana NPL terbagi menjadi Kredit Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Semakin besar NPL maka semakin besar risiko kredit yang ditanggung oleh pihak

bank. Rasio NPL merupakan proksi dari risiko kredit yang terdapat dalam laporan

keuangan publikasi. Bank dapat menjalankan operasinya dengan baik jika

mempunyai NPL dibawah 5% (Ismail, 2009).

Kenaikan NPL yang semakin tinggi menyebabkan cadangan PPAP yang ada

tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit harus diperhitungkan sebagai beban

(biaya) yang langsung berpengaruh terhadap keuntungan bank karena keuntungan

atau akumulasi keuntungan juga akan habis, maka harus dibebankan kepada

modal. Kenaikan NPL mengakibatkan laba menurun sehingga kesempatan

mendapatkan keuntungan dalam investasi menjadi semakin kecil. Semakin tinggi
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NPL maka kinerja bank menurun dan juga sebaliknya, dengan menurunnya

kinerja perusahaan maka tentu akan mempengaruhi laba perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diperoleh hipostesis yaitu :

H3: Non Performing Loan berpengaruh negatif terhadap Return On Assets.
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III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis peneltian kausal yaitu penelitian yang  bertujuan

menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel (variabel

independen) terhadap variabel lainnya (variabel dependen). Pada penelitian ini

peneliti menguji pengaruh Corporate Social Responsibility Corporate Social

Responsibility, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Loan (variabel

independen) terhadap Return On Assets (variabel dependen).

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor Perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2016 yang annual

report nya sudah di audit dan mengeluarkan laporan keberlanjutan selama periode

penelitian.
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C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2011). Populasi dalam

penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI). Jumlah populasi yang ada yaitu berjumlah 43 perusahaan

perbankan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2011).  Penentuan sampel dalam penelitian ini berdasarkan

metode purposive sampling yakni penentuan sampel berdasarkan pertimbangan

atau kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2011).  Kriteria penelitian untuk memilih

sampel adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2013-2016.

b. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak

mengeluarkan laporan keberlanjutan selama periode 2013-2016.
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TABEL 3.1 KRITERIA PEMILIHAN SAMPEL

Kriteria Jumlah
perusahaan

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2013-2016.
43

Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia yang tidak mengeluarkan laporan keberlanjutan

selama periode 2013-2016.

(35)

Perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai sampel 8

Sumber : www.idx.co.id. dan www.globalreporting.org. Data diolah penulis

Pada Tabel 3.1 menunjukan bahwa, jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria

untuk dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 8 perusahaan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Studi dokumentasi

Sesuai dengan jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder. Data sekunder

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data yang

digunakan dalam penelitian ini merupakan data pooled atau panel yaitu data yang

dikumpulkan pada beberapa waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan

menggambarkan keadaan. Jenis data panel yang digunakan dalam penelitian ini

adalah balanced panel dimana setiap unit cross section memiliki jumlah observasi

time series yang sama, dimana unit cross section sebanyak 8 perusahaan dengan

time series yang sama yaitu 4 tahun (tahun 2013-2016).
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2. Studi pustaka

Metode dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang merupakan

metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca literatur-literatur

yang berkaitan dengan penelitian dahulu dan tinjauan pustaka serta literatur-

literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk pengujian

hipotesis dan model analisis.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel

independen dan variabel dependen, yang akan menjelaskan hubungan antara

Corporate Social Responsibility, , Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan,

dan Return On Assets.

1. Variabel independen

Merupakan variabel bebas  atau variabel X yang dalam penelitian ini terdiri

dari tiga unsur yaitu Corporate Social Responsibility, Capital Adequacy Ratio dan

Non Performing Loan yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Corporate social responsibility

Standar pengungkapan CSR yang berkembang di indonesia merujuk pada

standar yang diterapkan Global Reporting Initiative (GRI). Standar GRI dipilih

karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi,

sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan
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pemanfaatan sustainability reporting. Pengukuran kinerja CSR dapat dilakukan

dengan cara memberikan skor ‘1’ pada item CSR yang diungkapkan perusahaan

dan  memberikan skor ‘0’ untuk item CSR yang tidak diungkapkan perusahaan

(www.ncsr-id.org).

Penelitian ini menggunakan checklist yang mengacu pada Global Reporting

Initiative (GRI) versi G4. Jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan

sebanyak 91 item. Adapun rumus untuk menghitung Corporate Social

Responsibility Index, sebagai berikut:

j =
∑

Keterangan :

j : Corporate Social Responsibility Index

Σxij : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan

nj : Jumlah item yang seharusnya diungkapkan perusahaan

b. Capital adequacy ratio

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal atau

kemampuan bank dalam permodalan guna menutup kerugian dalam perkreditan

atau kemungkinan kerugian dalam perdagangan surat-surat berharga. Semakin

tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung

risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. Rasio CAR dapat dihitung

dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia

No. 13/24/DPNP/2011:
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Capital Adequacy Ratio = × 100 %

c. Non performing loan

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada

waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah

selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha

menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi

ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah

dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet.

Rasio NPL dapat dihitung dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran 1 Surat

Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011:

Non Performing Loan = x 100%

2. Variabel dependen

Variabel Dependen merupakan variabel terikat yang nilainya dipengaruhi oleh

variabel bebas (independen), dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah

Return On Assets.
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1. Return on assets

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang berfungsi untuk mengukur

efektifitas bank dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang

dimiliki. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan

yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan

aset. Rasio ROA dapat dihitung dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran 1

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011:

Return On Assets = − × 100%

Berikut merupakan tabel definisi operasional variabel :

TABEL 3.1 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

No Variabel Definisi operasional Skala

1 Corporate Social
Responsibilty
(x1)

Corporate Social Responsibility
merupakan komitmen bisnis untuk
berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan
para karyawan perusahaan, keluarga
karyawan, berikut komunitas-komunitas
setempat (lokal), masyarakat secara
keseluruhan, dalam rangka meningkat
kualitas kehidupan (WBCSD) dalam
Rizka (2013).

Ordinal

2 Capital Adequacy
Ratio
(x2)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
rasio yang memperlihatkan seberapa
besar jumlah seluruh aktiva bank yang
mengandung unsur risiko (kredit,
penyertaan, surat berharga, tagihan pada
bank lain) yang ikut dibiayai dari modal
sendiri bank, disamping memperoleh
dana-dana dari sumber-sumber diluar
bank. (Dendawijaya, 2009).

Rasio
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TABEL 3.1 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL (LANJUTAN)

No Variabel Definisi operasional Skala

3 Non Performing
Loan
(x3)

Non Performing Loan (NPL) adalah
kredit yang menunggak melebihi 90 hari.
Semakin kecil NPL maka semakin kecil
pula risiko kredit yang ditanggung oleh
pihak bank (Ismail, 2009).

Rasio

4 Return On Assets

(y)
Return On Asset (ROA) adalah rasio
yang menunjukan hasil (return) atas
jumlah aktiva yang digunakan dalam
perusahaan. (Kasmir, 2012). ROA
merefleksikan seberapa banyak
perusahaan telah memperoleh hasil atas
sumber daya keuangan yang ditanamkan
oleh perusahaan, (Munawir, 2002).

Rasio

Sumber: Data diolah oleh peneliti

F. Metode Analisis Data

1. Analisis statistik deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran deskripsi

suatu data.  Secara numerik dua hal pokok pengukuran data, yaitu (1) pemusatan

data (central tendency) dan (2) penyimpangan data (disperse). Analisis ini

dimaksudkan untuk menganalisis data disertai dengan perhitungan agar dapat

memperjelas keadaan dan karakteristik data tersebut. Pengukuran yang dilihat dari

statistik deskriptif meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median),

maksimum, minimum, standar deviasi, sum dan observation (Trihendradi, 2011).
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2. Analisis regresi linier berganda data panel

Analisis Regresi Linier Berganda, analisis ini untuk mengetahui pengaruh dua

atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala

pengukuran atau rasio suatu persamaan linier. Metode regresi linier berganda

dalam penelitian mengukur pengaruh variabel CSR, CAR, NPL terhadap ROA..

Rumus regresi linear berganda, sebagai berikut:

Y = α + β1X1+ β2X2 + β3X3 + е

Keterangan :

Y = Return On Assets (ROA)

α = Konstanta

β1,..,.., β4 = Koefisien Regresi

X1 = Corporate Social Responsibility (CSR)

X2 = Capital Adequacy Ratio (CAR)

X3 = Non Performing Loan (NPL)

℮ = Error term

3. Metode estimasi model regresi data panel

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat dilakukan

dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu, Common Effect

Model, Fixed Effect Model, dan Fixed Effect Model.
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a. Common Effects Model

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini

tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan

bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode

ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik

kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. Fixed Effect Model

Pendekatan model ini menggunakan variabel dummy yang dikenal dengan

sebutan efek tetap atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). Pada

metode Fixed Effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobotan (no

weight) atau LSDV dan dengan pembobotan (Cross-section weight) atau

Generated Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah

untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross section (Gujarati, 2012).

Penggunaan model ini tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing

variabel sehingga data lebih dinamis dalam menginterprestasi data.

c. Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model

Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-

masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).
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4. Pemilihan model regresi

Memilih model yang paling tepat digunakan dalam mengelola data panel,

terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan yakni:

a. Uji Chow (Likelihood Test Radio)

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau Common

Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Untuk

membuktikan apakah terbukti atau tidak antara common effect dan fixed effect,

dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

H0: Model yang digunakan Common Effect

H1: Model yang digunakan Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-Square lebih

besar dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaiknya

dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah fixed effect maka

perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk mengetahui apakah model

fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM) yang baik untuk

digunakan.

b. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed

Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Dimana uji

hausman memiliki hipotesa sebagai berikut:

H0: Model yang digunakan Random Effect Model

H1: Model yang digunakan Fixed Effect Model

Jika tes hausman tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan (p > 0,05)

itu mencerminkan bahwa random estimator tidak tepat digunakan dalam
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model regresi. Tatapi jika hasilnya signifikan (p < 0,05) maka model yang

tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).

c. Uji Lagrange Multiplier (LM test)

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode

Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji

signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode

Bruesch Pagan untuk menguji signifikasi Random Effect didasarkan pada

nilai residual dari metode Common Effect. Dengan hipotesis sebagai berikut:

H0 : Common Effect Model

H1 : Random Effect Model

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom

sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari

nilai kritis statistik chi-square maka kita menolak hipotesis nol, berarti

estimasi yang lebih tepat dari regresi data panel adalah model Random

Effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik

chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model Common

Effect lebih baik digunakan dalam regresi

5. Uji asumsi klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sebagai alat analis

sehingga terlebih dahulu harus lolos uji asumsi klasik agar syarat asumsi dalam

regresi terpenuhi. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas,

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.
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a. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau

mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji

normalitas adalah dengan uji Jarque-Bera.

Pada program EViews, pengujian normalitas dilakukan dengan Jarque-Bera

test. Uji Jarque-Bera mempunyai nilai chi square dengan derajat bebas dua. Jika

hasil uji Jarque-Bera lebih besar dari nilai chi square pada α = 5%, maka hipotesis

nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji Jarque-Bera

lebih kecil dari nilai chi square pada α = 5%, maka hipotesis nol ditolak yang

artinya tidak berdisribusi normal.

b. Uji multikolonieritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antar

beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas

merupakan keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan

sebagai kondisi linear dengan variabel lainnya. Artinya, jika diantara variabel-

variabel bebas yang digunakan sama sekali tidak berkolerasi satu dengan yang

lainya maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Pada penelitian

ini pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan correlation

matrix, jika hasilnya ada yang melebihi dari 0,8 maka itu menandakan bahwa

terjadi multikolinearitas.
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c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedositas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot dan Uji Glejser. Uji

Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel

independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi

variabel independen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika

probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat

disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

d. Uji autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi

korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Dalam mendeteksi ada atau tidak nya

autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-watson (DW test) dengan syarat

du<DW<4-du (Ghozali, 2005).
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6. Uji hipotesis

Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode analisis regresi berganda model

panel. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur

dari Goodness of Fit nya. Secara statistik, hal tersebut dapat diukur dengan nilai

statistik T, nilai statistik F, dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut

signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis

(daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

a. Uji t (Parsial)

Uji Parsial (Uji Statistik t) yaitu menguji sejauh mana pengaruh variabel

independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji t dalam penelitian

ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada

output hasil regresi dengan level signifikansi 0,05 (Ghozali, 2011), dengan

ketentuan, sebagai berikut:

a. Jika tingkat signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak.

b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka dapat disimpulkan

bahwa ditolak H0 dan Ha diterima.

b. Uji F (Simultan)

Uji Simultan (Uji statistik F) merupakan metode untuk menguji hubungan

antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen secara
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bersama-sama. Uji F dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai

signifikansi F pada output hasil regresi. Nilai uji F yang signifikan yaitu dengan

indikator sig ≤ 0,05 (5%) menunjukkan adanya goodness of fit yang relatif baik.

c. Uji koefisien determinasi (R2)

Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu), jika nilai R2 kecil, berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen

sangat terbatas. Jika nilai R2 mendekati 1, berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen (Ghozali, 2011).
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V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini menguji bagaimana pengaruh variabel independen yang terdiri

dari CSR, CAR, dan NPL terhadap variabel dependen yang diproksikan dengan

ROA. Setelah dilakukan pengujian dan analisis penelitian, dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut :

1. Corporate Social Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap Return

On Assets (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2013-2016. Jumlah kegiatan CSR yang dilakukan dan

diungkapkan perusahaan tidak mempengaruhi tingkat keuntungan bank. H1

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Corporate Social

Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets

(ROA) tidak diterima.

2. Capital Adecuacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Return On

Assets (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2013-2016. Tingginya tingkat kecukupan modal yang

dimiliki perbankan tidak mempengaruhi tingkat keuntungan bank. H2

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Capital Adecuacy Ratio

(CAR) berpengaruh positif terhadap Return On Assets (ROA) tidak

diterima.
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3. Non Perfoming Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Return On

Assets (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2013-2016. Tingginya nilai NPL akan menurunkan

tingkat keuntungan bank. H3 dalam penelitian ini dinyatakan diterima. H3

dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa Non Perfoming Loan (NPL)

berpengaruh negatif terhadap Return On Assets (ROA) diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan simpulan yang diperoleh dari

penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan hendaknya melaksanakan dan mengungkapkan

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan efisien sehingga tidak

mengganggu keuntungan  perusahaan.

2. Perusahaan perbankan sebaiknya mengelola modal yang dimilikinya secara

optimal, sehingga keuntungan yang akan didapat juga akan optimal.

3. Perusahaan perbankan dalam melakukan penyaluran kredit sebaiknya

selektif dan hati-hati dalam memilih debitur sehingga tingkat kredit

bermasalah menjadi rendah, sehingga perusahaan akan mendapatkan

keuntungan yang optimal dalam kegiatan penyaluran kreditnya.

4. Penelitian ini memliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar dapat menghasilkan hasil yang

lebih baik lagi.

a. Penelitian ini menggunakan laporan keberlanjutan dalam mengukur

variabel CSR di mana masih sedikit perusahaan yang mengeluarkannya.
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Selanjutnya diharapkan akan lebih banyak lagi perusahaan yang

mengeluarkan laporan keberlanjutan sehingga hasil yang akan diperoleh

akan semakin baik.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel

lain, jumlah sampel dan periode penelitian agar hasil penelitan semakin

baik.
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