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ABSTRACT

INFLUENCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO
PERFORMANCE COMPANY WHICH ENLIST IN STOCK EXCHANGE
of INDONESIA PERIOD 2009-2010

RIZKY DYAH PRATIWI
B.200 080 277
Company laying open information responsibility of social or Corporate
Social Responsibility (CSR) have positive image in society generally, and
specially business circle because company besides paying attention importance of
stockholder, also importance of environment and society. As a result, company
will get positive response of society of existence and continue the effort which
later will improve company value. This research aim to know influence of CSR to
measured company performance with variable of Return on Asset and of Return
On Equity at manufacturing business annual report.
This research represents type research of empirical survey by using the data
of secondary of Indonesian Stock Exchange (BEI). Research use sample counted
36 manufacturing business at period of year 2009-2010. Technique intake of
sample with sampling purposive. Data financial statement obtained from
Indonesian Directory Exchange (IDX). Technique Analysis use analysis of double
regression, test of t, test F, and coefficient test of determination (R2) and
examination of data quality in the form of test of normality, and test of
heteroskedastisitas.
The Result of research indicates that: (1) Expression of CSR (3,922) having
an effect on positive to performance of ROE. It’s meaning if companies improve
expression of CSR, hence performance of ROE will mount. Environment have
real impact to operational strategy, while make-up of prosperity of society as form
caring of company will improve company reputation, while with peaceful product
and with quality will add consumer enthusiasm. If company have good reputation
hence society will not hesitate to cooperate or buy its product; (2) Expression of
CSR (3,295) having an effect on positive to performance of ROA. Its meaning if
companies improve expression of CSR, hence performance of ROA will mount.

Keyword : Corporate Social Responsibility, Return On Asset, Return On Equity
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
CSR merupakan klaim agar perusahaan tak hanya beroperasi untuk
kepentingan para pemegang saham (shareholders), tetapi juga untuk
kemaslahatan pihak stakeholders dalam pihak bisnis, yaitu para pekerja,
komunitas lokal, pemerintah, LSM, konsumen dan lingkungan. Perusahaan
akan berusaha untuk memuaskan stakeholder agar tetap bertahan yaitu
dengan mengungkapkan informasi yang dibutuhkan. (Rika dan Islahudin,
2008) Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)
yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak
hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada
pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap
pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya
melebihi kewajiban-kewajiban di atas.
Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan diatur
oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, yang
disahkan

pada

20

Juli

2007.

Undang-Undang

Perseroan

Terbatas

(www.hukumonline.com).
a.

Ayat 1
“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau
berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial dan lingkungan”

b.

Ayat 2
“Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupkan kewajiban
perseroan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan
kepatuhan dan kewajaran”
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c.

Ayat 3
“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan”.
Sanksi pidana mengenai pelanggaran CSR pun terdapat didalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang
melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana
penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak lima ratus juta
rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa yang
karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling
lama tiga tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah” .
B. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
1. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Ebert (2003) dalam Rosmisita (2007) mendefinisikan corporate
social responsibility sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan
komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individu-individu
dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk didalamnya adalah
pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor.
Tanggung jawab sosial dapat berupa program yang memberikan
bantuan modal kerja lunak bagi para petani, nelayan, pengusaha kecil,
pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa terutama yang tidak mampu
dan berprestasi, perbaikan infrastruktur jalan, gedung-gedung sekolah, sarana
keagamaan dan olah raga, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan
pemuda, serta pemberdayaan masyarakat adat. Termasuk pula memelihara
kondisi alam agar tetap dalam kondisi yang sehat dan seimbang. Pada posisi
demikian, perusahaan telah ikut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi
(economic growth) masyarakat dari segi ekonomis dan ekologis.
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Ni Wayan Rustiarini (2010), pengungkapan tanggung jawab soaial
perusahaan merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan
lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep
CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan,
pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat
yang

bertujuan

untuk

mewujudkan

pembangunan

ekonomi

yang

berkelanjutan guna maningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.
2. Kinerja Perusahaan
Perusahaan

dituntut

untuk

mempertahankan

atau

bahkan

meningkatkan kinerjanya agar tetap dapat bertahan dalam masa krisis maupun
dalam persaingan yang semakin ketat. Kinerja perusahaan pada akhir periode
harus dievaluasi untuk mengetahui perkembangan perusahaan dan melihat
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam persaingan
yang sering kali juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang
bersangkutan. Perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih banyak maka
kinerja keuangan perusahaan cenderung lebih baik dibandingkan dengan
perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR.
Menurut Belkoui dan Karpik (1989) dalam Ichsan (2007) paling
banyak diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang
diminta dari manejemen sama dengan kemampuan perusahaan menciptakan
profitabilitas. Jika ada suatu hubungan positif antara pengungkapan
lingkungan dan kinerja keuangan, maka dapat mendorong kearah hipotesis
bahwa perolehan laba adalah pendapatan yang didalamnya perusahaan
melakukan aktivitas sosial atau linhgkungan kepada masyarakat.
3. Hipotesis
H1 : Pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility berpengaruh
positif terhadap Return On Assets.
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H2 : Pengungkapan aktivitas Corporate Social Responsibility berpengaruh
positif terhadap Return On Equity.
CSR

Kinerja Perusahaan

Corporate
Social
Responsibility

ROA
ROE

C. METODE PENELITIAN
1.

Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study empiris

yaitu merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh
berdasarkan observasi atau pengalaman, objek yang diteliti lebih ditekankan
pada kejadian yang sebenarnya dari pada persepsi orang mengenai suatu
kejadian. Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur
dalam suatu skala numerik (angka). Dalam penelitian ini menggunakan data
sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan
dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.
2.

Populasi dan Sampel
Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian

ini adalah metode purposive sampling dengan mengambil sampel yang telah
ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian.
Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel
adalah:
1.

Perusahaan manufaktur yang terdaftar (listing) berturut-turut di
Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010.

2.

Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap
terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian
(termasuk catatan atas laporan keuangan).
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3.

Perusahaan yang selalu laba selama tahun pengamatan.

3. Metode Analisis Data
1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Corporate Social
Responsibility yang meliputi item pengungkapan lingkungan,
energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tentang
tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum.
 Membuat daftar pengungkapan CSR
Daftar item yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar
item yang pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya.
Pengecekan dan penghitungan CSR menggunakan pendekatan
dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian diberi
nilai 1 jika ada dan nilai 0 jika tidak ada. Selanjutnya skor dari
setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk
setiap perusahaan. Untuk mendapatkan indeks CSR, total skor
untuk setiap perusahaan dibagi dengan jumlah item pengungkapan.
CSRj =

∑

Keterangan :
CSRj

: Corporate Social Responsibility perusahaan j

Nj

: jumlah item untuk perusahaan j, nj.78

Xij

: dummy variabel : 1 = jika item i diungkapkan; 0 =
jika item i tidak diungkapkan.

2. Variabel dependen adalah merupakan kinerja perusahaan yang
dukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan antara lain :
a) Return on Assets (ROA)
Variabel ROA menunjukkan seberapa banyak laba bersih
yang dapat diperoleh dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh
perusahaan. Rasio ini diukur dengan membagi antara antara
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laba bersih (profit after tax) tahun t dengan total asset (total
asset) tahun t.

ROA

=

100 %

b) Return on Equity (ROE).
Variabel ROE mengukur pengembalian atas ekuitas saham
biasa atau tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham.
Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara laba bersih
perusahaan tahun t dengan total ekuitas (equity capital) tahun t.

ROE

=

100 %

Penelitian ini akan menggunakan model regresi berganda sebagai
berikut :
 Model pertama
ROE = β0 + β1CSR + ε

 Model kedua
ROA = β0 + β1CSR + ε
Dimana :
ROA

= Return on Assets

ROE

= Return on Equity

CSR

= Corporate Social Responsibility

β0

= Koefisien yang diestimasi

ε

= error term

D. Hasil Penelitian
Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis regresi berganda
dilakukan dengan bantuan Program SPSS for Windows Release 15.0. Hasil
Analisis Regresi Berganda, sebagai berikut :
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Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap ROE
Koefisien
Konstanta

0, 838

CSR

34,215

thitung

Signifikansi

3,922

0,000

0,177

Adjusted R2

15,386

F Statistik

0,000

Dari hasil analisis regresi dapat disusun persamaan sebagai berikut:
ROE = 0,838 + 34,215 (CSR) + ei
Interpretasi dari persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta
menunjukkan angka positif, artinya perusahaan yang

mengungkapkan

CSR dalam laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut memiliki
kinerja ROE yang positif. Koefisien b1 menunjukkan bahwa jika
perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR, maka kinerja ROE
perusahaan tersebut meningkat.
Hasil Analisis Regresi Berganda Terhadap ROA
Koefisien

18,148

3,295

0,002

0,128

Adjusted R2
F Statistik

Signifikansi

1,449

Konstanta
CSR

thitung

10,855

0,002

Dari hasil analisis regresi dapat disusun persamaan sebagai berikut:
ROA = 1,449 + 18,148 (CSR) + ei
Interpretasi dari persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta
menunjukkan angka positif, artinya perusahaan yang mengungkapkan CSR
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parameter dalam laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut
memiliki kinerja ROA yang positif. Koefisien b1 menunjukkan bahwa jika
perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR, maka kinerja ROA
perusahaan tersebut meningkat.
Pembahasan Hipotesis
1. Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja ROE
Pengungkapan CSR (3,922) berpengaruh positif terhadap kinerja
ROE. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis 1 (H1)
dinyatakan dapat diterima. Artinya pengungkapan CSR berpengaruh
positif terhadap kinerja ROE.
Penerimaan hipotesis menunjukkan bahwa jika perusahaan
meningkatkan pengungkapan CSR, maka kinerja ROE akan meningkat.
Hal ini mengacu pada kepedulian perusahaan pada produk yang dapat
didaur ulang, lebih tahan lama, produk berkualitas lebih baik, penggunaan
sumber daya yang lebih bersih, dan penggunaan energi secara efisien.
Sedangkan pada keterlibatan masyarakat mengacu pada kepedulian
perusahaan pada interaksi dengan masyarakat di sekitar perusahaan,
memberikan program beasiswa, sponsor dan pelatihan.
2. Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja ROA
Pengungkapan CSR (3,295) berpengaruh positif terhadap kinerja
ROA. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa hipotesis 2 (H2)
dinyatakan dapat diterima. Artinya pengungkapan CSR berpengaruh
positif terhadap kinerja ROA.
Penerimaan hipotesis menunjukkan bahwa jika perusahaan
meningkatkan pengungkapan CSR, maka kinerja ROA akan meningkat.
Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas maka dapat dinyatakan bahwa
CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lingkungan sebagai faktor
eksternal memiliki pengaruh nyata terhadap kinerja perusahaan. Keberhasilan
perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak lepas dari kondisi lingkungan

8

eksternal perusahaan. Lingkungan mempunyai dampak nyata terhadap strategi
operasional, perusahaan tidak dapat mengabaikan lingkungan bisnis
perusahaan sebagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja
perusahaan. Kondisi ekonomi makro dan krisis ekonomi yang terjadi berimbas
pada kondisi keuangan perusahaan. Sebab perubahan yang terjadi di
lingkungan usaha perusahaan akan mempengaruhi perusahaan hal tersebut
berarti membutuhkan perubahan strategi yang akan dijalankan.
E. Kesimpulan dan Saran
1. Simpulan
Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan diperoleh
simpulan sebagai berikut :
a. Pengungkapan CSR (thitung = 3,922) berpengaruh positif terhadap
kinerja ROE. Artinya jika perusahaan meningkatkan pengungkapan
CSR , maka kinerja ROE akan meningkat.

Lingkungan

mempunyai

operasional,

dampak

nyata

terhadap

strategi

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk kepedulian
perusahaan akan meningkatkan reputasi perusahaan, sedangkan
dengan produk yang aman dan berkualitas akan menambah minat
konsumen. Jika perusahaan memiliki reputasi yang baik maka
masyarakat tidak akan ragu untuk bekerja sama atau membeli
produknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sutaryo (2011)

yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh

terhadap ROE. Perusahaan yang mengungkapkan CSR lebih
banyak, maka kinerja keuangan perusahaan cenderung lebih baik
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR.
b. Pengungkapan CSR (3,295) berpengaruh positif terhadap kinerja
ROA. Artinya jika perusahaan meningkatkan pengungkapan CSR,
maka kinerja ROA akan meningkat. Hasil ini sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2006) dalam Sutaryo (2011)
, yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap ROA. Fauzi

55
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(2007)

menyatakan

bahwa

pengukuran

kinerja

keuangan

didasarkan pada pemikiran bahwa mengukur dapat menunjukkan
suatu entitas kinerja yang tidak terpengaruh oleh perbedaan ukuran
perusahaan. Selain itu CSR atau tanggung jawab perusahaan
merupakan masalah yang sangat penting untuk kegiatan ekonomi
karena memperhatikan semua aspek dari aktivitas ekonomi
perusahaan dan hubungannya dengan stakeholder
2. Saran
Berdasarkan hasil simpulan diberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi

penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel

eksternal lain misalnya inflasi, jumlah penduduk, pertumbuhan
ekonomi sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan
ada variabel eksternal tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja
perusahaan.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan meneliti seluruh jenis
perusahaan di BEI, sehingga hasil penelitian akan mencerminkan
reaksi dari pasar modal secara keseluruhan.
3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperpanjang periode
pengamatan, sehingga hasil penelitian akan lebih baik dan hasilnya
konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya.
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