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Abstrak: Penelitian ini berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia.” Adapun tujuannya untuk menguji pengaruh Corporate 
Social Responsibility (CSR)terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan 
dengan Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). 
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Sampel 
yang digunakan sebanyak 102 perusahaan yang dipilih dengan menggunakan metode 
purpose sampling menurut kriteria. Alat analisis data yang digunakan dalam 
penelitian adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan Return On Asset (ROA) dan Return On 
Equity (ROE). 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Return On Asset (ROA), Return 
On Equity (ROE). 
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PENDAHULUAN 

Perbincangan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate 
social responsibility (CSR) bukanlah hal yang baru, karena CSR telah berkembang 
sejak era 1970-an. Pada era tersebut dicetuskan agar pemerintah melakukan 
intervensi yang bertujuan memperluas ruang lingkup CSR. Ruang lingkup CSR tidak 
hanya mencakup tanggung jawab korporasi kepada pemegang saham (shareholders), 
tetapi juga kepada pekerja, konsumen, pemasok, masyarakat, terciptanya udara 
bersih, air bersih dan konstituen lain di mana perusahaan melakukan aktivitas 
usahanya (Azheri, 2011: 121). 

CSR berkaitan dengan perlakuan perusahaan terhadap stakeholders baik yang 
berada di dalam maupun di luar perusahaan, termasuk lingkungan secara etis maupun 
secara tanggung jawab dengan memperlakukan stakeholders dengan cara yang bisa 
diterimanya. Secara sosial CSR meliputi tanggung jawab di bidang ekonomi dalam 
upaya menciptakan standar hidup lebih baik dengan tetap memelihara profitabilitas 
perusahaan (Azheri, 2011: 26). 

Masyarakat membutuhkan informasi mengenai hak-hak yang semestinya 
diperoleh untuk mendapatkan rasa aman dalam mengkonsumsi makanan, 
kesejahteraan karyawan, serta rasa tentram. Dengan menjaga lingkungan dan 
sosialnya diharapkan perusahaan dapat melakukan pencegahan dan perbaikan yang 
tepat. Selain itu, perusahaan diwajibkan melaporkan informasi mengenai aktivitas 
dan tanggung jawab lingkungan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara 
perusahaan dengan lingkungannya. 

Sudah menjadi fakta bagaimana reaksi masyarakat sekitar muncul ke 
permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan 
sekitar. CSR sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan 
pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan 
yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Akan tetapi tanggung jawab 
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab sosial 
perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan sehingga setiap perusahaan 
diwajibkan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan 
atau CSR. Pentingnya CSR telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas 
No.40 pasal 74 tahun 2007 di mana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di 
bidang atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melakukan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. Tidak semua pihak setuju bahwa dengan adanya peraturan 
baru ini memperlihatkan bahwa komunitas bisnis Indonesia belum sepenuhnya yakin 
bahwa aktivitas CSR akan memberikan dampak positif bagi tujuan utama mereka. 

Sejalan dengan perkembangan globalisasi, keberadaan CSR dalam dunia usaha 
menjadi semakin dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan (1) pengelolaan risiko, (2) 
perlindungan dan meningkatkan reputasi serta image perusahaan, (3) membangun 
kepercayaan dan license to operate bagi perusahaan, (4) meningkatkan efisiensi 
sumberdaya yang ada dan meningkatkan akses terhadap modal, (5) merespons dan 
mematuhi peraturan yang berlaku, (6) membina hubungan baik dengan shareholders, 
(7) mendorong pemikiran yang inovatif, dan (8) membangun kesempatan untuk 
mengikuti pasar masa depan. Pada sisi lain, kebijakan penerapan CSR dapat 
memberikan nilai tambah dalam rencana strategis kegiatan perusahaan sehari-hari 
(Azheri, 2011: 127). 
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Wijayanti et al (2011) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 
pengungkapan tanggung jawab sosial yang sering disebut juga sebagai social 
disclosure, corporate social reporting, social accounting. CSR merupakan proses 
pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 
terhadap kelompok khusus yang berkepentingan terhadap masyarakat secara 
keseluruhan. Tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri dapat digambarkan 
sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan 
interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya yang dapat 
dilihat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah. 

Pada implementasinya, CSR diyakini sebagai bagian dari etika bisnis yang 
dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. Pengertian dan konsep CSR terus mengalami perkembangan, 
sebagaimana diungkapkan oleh pakar akuntansi bahwa perkembangan CSR 
berangkat dari istilah akuntansi lingkungan atau akuntansi sosial ekonomi. CSR 
adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang 
didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan 
memperhatikan kepentingan para stakeholders dan lingkungan di mana perusahaan 
melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku 
(Azheri, 2011: 26-28). 

Penelitian Wijayanti et al (2011) mengemukakan beberapa motivasi dan 
manfaat yang diharapkan perusahaan dengan melakukan tanggung jawab sosial 
perusahaan yang meliputi: 1) perusahaan terhindar dari reputasi negatif perusak 
lingkungan yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memperdulikan 
akibat dari perilaku buruk perusahaan, 2) kerangka kerja etis yang kokoh dapat 
membantu para manajer dan karyawan menghadapi masalah seperti permintaan 
lapangan kerja di lingkungan di mana perusahaan bekerja, 3) perusahaan mendapat 
rasa hormat dari kelompok inti masyarakat yang membutuhkan keberadaan 
perusahaan khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan, dan 4) perilaku etis 
perusahaan aman dari gangguan lingkungan sekitar. 

Pratiwi (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran kinerja 
perusahaan yang paling lama dan paling banyak digunakan adalah kinerja keuangan 
yang diukur dari laporan keuangan dengan alasan: (1) umumnya dinilai dapat 
dipercaya dan konsisten sehingga dapat memberikan suatu landasan yang solid untuk 
pengembangan struktur pertanggungjawaban dan penghargaan, (2) selaras dengan 
tujuan utama perusahaan yaitu menciptakan profit bagi pemilik, sehingga 
memberikan suatu fokus pengukuran kinerja yang konsisten dengan tujuan 
perusahaan. 

Penelitian Marissa et al (2013) menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan  
terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan return on asset, return on equity 
dan earning per share. Penelitian oleh Muid (2011) menunjukkan bahwa CSR 
berpengaruh positif terhadap stock return. Sementara itu dalam penelitian Wijayanti 
et al (2011) CSR hanya berpengaruh signifikan pada kinerja keuangan return on 
equity dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan return on asset 
dan earning per share. 

Telah banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menyisihkan sebagian 
dana mereka guna melaksanakan kegiatan CSR agar mendapatkan keuntungan 
perusahaan di masa yang akan datang. Hal ini mendorong peneliti untuk meneliti 
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kembali peran pengungkapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan objek pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena saat ini perusahaan keuangan juga memiliki 
peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

LANDASAN TEORI 

A. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Penelitian Wijayanti et al (2011) mengemukakan bahwa pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai social disclosure, 
corporate social reporting, social accounting, atau corporate social responsibility 
merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan 
ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 
masyarakat secara keseluruhan. CSR merupakan suatu konsep  bahwa organisasi 
memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, 
komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. 

Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk 
berkontribusi pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, untuk bekerja 
bersama karyawan, keluarga mereka, masyarakat lokal dan masyarakat keseluruhan 
untuk meningkatkan kualitas hidup mereka menjadi lebih baik untuk pembangunan. 
Definisi lebih luas dari CSR seperti direkomendasikan Bank Dunia termasuk prinsip-
prinsip berikut ini: (1) CSR sifatnya sukarela, (2) CSR melebihi peraturan-peraturan 
yang ada, (3) CSR adalah mengenai persoalan sosial dan lingkungan di dalam 
praktek utama bisnis, seperti pengelolaan lingkungan, standar buruh, hubungan 
dengan konsumen yang adil dan lainnya, (4) CSR bukanlah sebuah sumbangan, dan 
(5) CSR sebuah komplemen bukan pengganti peraturan-peraturan. 

Na’im (2006) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ada dua sifat 
pengungkapan yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan atau standar 
(required/regulated/mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat sukarela 
(voluntary disclosure). Perusahaan bersedia melakukan pengungkapan sukarela 
meski menambah cost perusahaan untuk memenuhi keinginan stakeholder atau 
meningkatkan citra perusahaan. Manfaat dari pengungkapan sukarela yang diperoleh 
perusahaan antara lain: meningkatkan kredibilitas perusahaan, membantu investor 
dalam memahami strategi bisnis manajemen, menurunkan ketidaksimetrisan 
informasi pasar, dan menurunkan kejutan pasar. 

CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar 
kegiatan ekonomi yang menciptakan profit demi kelangsungan asaha, tetapi juga 
tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pertanggungjawaban sosial perusahaan 
diungkapkan dalam laporan yang disebut Sustainability Reporting yaitu pelaporan 
mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh kinerja perusahaan, 
dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan (sustainability 
reporting). 

CSR sebagai sebuah gagasan menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan 
pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line yaitu nilai perusahaan 
yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja, tetapi tanggung jawab 
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines yaitu tanggung jawab sosial 
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perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan sehingga setiap perusahaan 
diwajibkan mengungkapkan informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan 
atau CSR. 

 
B. Kinerja Keuangan 

1. ROA (Return On Asset) 
 
Variabel  ROA menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 
keuntungan dari setiap satu rupiah asset yang digunakan. Dengan ini kita bisa 
menilai apakah perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivitasnya dalam 
kegiatan operasional perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik 
atas prifitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam 
menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Variabel ROA menunjukkan 
seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari keseluruhan aset yang dimiliki 
oleh perusahaan. ROA dihitung dengan membagi laba usaha setelah pajak dengan 
total asset dikalikan seratus persen. 

2. ROE (Return On Equity) 
 
Variabel ROE mengukur pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat 
pengembalian atas investasi pemegang saham, ROE dihitung dengan membagi laba 
usaha setelah pajak dengan ekuitas dikalikan seratus persen. Rata-rata ekuitas 
diperoleh dari ekuitas awal periode ditambah akhir periode dibagi dua. Rasio ini 
berguna untuk mengethui seberapa besar kembalian yang diberikan oleh perusahaan 
untuk setiap rupiah modal dari pemilik. 
 
C. Penelitian Terdahulu 

Wijayanti et al (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate 
social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sampel dalam penelitian 
ini sebanyak 44 annual report pada perusahaan manufaktur selama tahun 2008 
dengan menggunakan metode purpose sampling. Penelitian yang menggunakan alat 
analisis model regresi berganda ini menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return on aset (ROA) dan earning per share (EPS), namun CSR 
berpengaruh signifikan terhadap return on equity (ROE). 

Rustiarini (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh pengungkapan CSR 
dan corporate governance pada nilai perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. 
Alat analisis data yang digunakan meliputi analisis faktor, statistik deskriptif dan 
analisis regresi yang menyimpulkan bahwa pengungkapan CSR dan corporate 
governance berpengaruh pada nilai perusahaan. 

Titisari et al (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) dan kinerja perusahaan. Sampel penelitiannya adalah sebanyak 
32 annual report perusahaan tahun 2005 dan 2006 dari perusahaan rawan lingkungan 
dan mengikuti program peringkat kinerja lingkungan hidup (PROPER) dari 
kementrian lingkungan hidup. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah statistik deskriptif yang menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan trend 
indeks CSR dan dari analisis korelasi variabel environment dan community 
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berkorelasi positif dengan CSR,sedangkan parameter employment justru berkorelasi 
negatif dengan CAR, namun hanya parameter environment dan employment yang 
signifikan. 

Pratiwi (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh tingkat pengungkapan 
tanggung jawab sosial dan corporate social responsibility dengan kinerja keuangan 
perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006 sampai dengan 2009. Alat analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang menyimpulkan 
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial, tetapi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
tanggung jawab sosial. 

Marissa et al (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh corporate social 
responsibility terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang 
terdaftar di BEI periode 2010-2011. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 158 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alat analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda yang 
menyimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang terdiri 
dari ROA, ROE dan EPS. 

 
METODE PENELITIAN 

 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang 
menganalisis hubungan satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana 
pengaruh variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam hal ini penelitian mengacu 
pada data yang berupa angka-angka sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian 
yang bersifat kuantitatif. 
B. Jenis data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitatif berupa laporan keuangan dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar 
di BEI atau diperoleh melalui website www.idx.co.id dengan periode waktu tahun 
2009-2011. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau yang diperoleh dan dicatat 
oleh pihak lain (Indriantoro, 2002: 147). 
C. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagi 
berikut: 
ROA = β0  + β1CSRI  +  β2LEV  +  β3 IND  +  β4SIZ  + ߝ     (Model 1) 
ROE =  β0  + β1CSRI  +  β2LEV  +  β3 IND  +  β4SIZ  + ߝ     (Model 2) 
Notasi: 
CSRI : Corporate Social Responsibility index 
ROA : Return On Asset 
ROE : Return On Equity 
LEV  : Leverage 
IND  : Jenis industri 
SIZ  : Ukuran perusahaan 
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β0 – β2 : Koefisien yang di    estimasi 
ε  : Error Term 

Dalam melakukan analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan 
pengujian: 

1. Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dapat disebut sebagai berikut:  

a. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

independen dan dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011: 
160). Untuk meningkatkan hasil uji normalitas penelitian ini menggunakan uji 
non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam uji Kolmogorov-Smirnov (K-
S) jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, namun 
jika probabilitas lebih kecil dari 0.05, maka data berdistribusi tidak normal. 

 
b. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 
ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai kolerasi 
antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011: 105). 

 
c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. 
Jika variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi 
heterokedastisitas (Ghozali, 2011: 139). 

d. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terjadi problem 
autokorelasi (Santosa, 2001: 216).  

 
2. Uji Hipotesis 

a. Pengujian Signifikan Parameter Individual (Uji t)  
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Dalam penelitian ini digunakan 
significance level 0,05 (α = 5%). 

 
b. Pengujian Ketepatan Model (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 
independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Dalam 
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penelitian ini menggunakan significance level 0,05 (α = 5%). Uji ini juga 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah fit atau 
tidak. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 
terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 
variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari hasil analisis didapat nilai R2 pada model pertama ROA sebesar 0,475 

atau 47,5%, yang artinya variabel independen berupa laverage, industri, size, dan 
CSR hanya dapat menjelaskan 47,5% terhadap variabel dependen ROA, sedangkan 
sisanya sebesar 52,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Nilai R2 pada model 
kedua ROE sebesar 0,224 atau 22,4%, yang artinya variabel independen berupa 
laverage, industri, size, dan CSR hanya dapat menjelaskan 22,4% terhadap variabel 
dependen ROE, sedangkan sisanya sebesar 77,6% dijelaskan oleh variabel-variabel 
lainnya. 

Hasil analisis Uji F pada model pertama ROAdiketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 
yaitu 22,009 > 2,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <α = 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa variabel CSR, laverage, tipe industri, dan size secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap ROA. Hal ini juga berarti model yang digunakan sudah fit of 
googness. Sedangkan pada model kedua ROE diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 
7,698 > 2,32 dan nilai signifikansi = 0,000 <α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel CSR, laverage, tipe industri, dan size secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap ROE. Hal ini juga berarti model yang digunakan sudah fit of goodness. 

Hasil analisis Uji t pada model pertama ROA menunjukkan bahwa variabel 
CSRmemiliki thitung (-0,141) < ttabel (1,990) dan nilai signifikansi 0,889 >α = 0,05, 
sehingga H1 ditolak. Artinya CSR tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan pada 
model kedua ROE menunjukkan bahwa pada model kedua, variabel CSR memiliki 
thitung (-0,802) < ttabel (1,990) dan nilai signifikansi 0,424 >α = 0,05, sehingga H2 
ditolak. Artinya CSR tidak berpengaruh terhadap ROE. 

 
SIMPULAN 

 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dibahas dalam bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 
1. CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

ROA. Hal ini dibuktikan melalui hasil analisis uji t dengan probabilitas t sebesar 
0,889. Jika probabilitas t > 0,05 (0,889 > 0,05), maka hipotesis pertama ditolak, 
artinya CSR  tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROA. 
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2. CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 
ROE. Hal ini dibuktikan melalui analisis uji t dengan probabilitas t sebesar 
0,424. Jika probabilitas t > 0,05 (0,424 > 0,05), maka hipotesis kedua ditolak, 
artinya CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan ROE. 
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