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Abstrak 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2016. Sampel penelitian 
terdiri dari perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) dengan jumlah pengamatan sebesar 66 dan dipilih secara purposive sampling. Data laporan 
keuangan auditan dan laporan tahunan diperoleh dari Indo Exchange File (IDX). Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji pengaruh 
pengungkapan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini 
variable corporate social responsibility (CSR) diukur menggunakan variable corporate social 
disclosure (CSD), dan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan Debt To Equity Ratio 
(DER), Return On Equity (ROE), Price Book Of Value (PBV). Hasil penelitian dengan regresi 
sederhana menunjukkan bahwa corporate social responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 
 
Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Debt To Equity Ratio (DER),Return On 
Equity (ROE), Price Book Of Value (PBV) 
 

Abstract 
 

This research aims to examine the impact of corporate social responsibility (CSR) disclosure to the 
financial performance for the food and beverage manufacturer companies which were listed in 
Indonesia stock exchange (IDX) in period of 2015 – 2016. The research samples consist of food 
and beverage manufacturer companies by observing 66 companies and then selected by using 
purposive sampling. The audit of financial report and annual report are obtained from the Indo 
Exchange File (IDX). The hypothesis test in this research is using simple regression analysis to 
test Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure influence to the financial performance. In 
this study, Corporate Social Responsibility (CSR) is measured by using corporate social disclosure 
(CSD) and the financial performance is measured by using Debt To Equity Ratio (DER), Return 
On Equity (ROE), Price Book Of Value (PBV). The research result with the simple regression 
shows that Corporate Social Responsibility (CSR) has no influence to the financial performance. 
 
Keywords : Corporate Social Responsibility (CSR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On 
Equity (ROE), Price Book Of Value (PBV) 
 
1. PENDAHULUAN 

Di seantero dunia dan salah satunya di Indonesia semakin bertambah perusahaan – 
perusahaan mempunyai klaim mengikuti prosedur dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial 
perusahaannya atau Corporate Social Responsibility (CSR). CSR diatur dalam Undang-Undang 
No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana CSR merupakan salah satu kewajiban 
perusahaan yang harus dilaksanakan. Undang – undang tersebut mewajibkan perusahaan atau 
organisasi usaha yang melaksanakan kegiatan di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya 
alam berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  Di samping itu semua 
perusahaan harus melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam laporan 
tahunan. 
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Di dalam masyarakat pada umumnya, keberadaan dari perusahaan atau organisasi 
dapat menimbulkan aspek yang memberikan dampak baik positif  maupun negatif. Dampak positif 
dari perusahaan atau organisasi salah satunya adalah menyediakan barang atau jasa yang 
masyarakat perlukan, namun dari sisi negatif menimbulkan dampak buruk bagi aktivitas – aktivitas 
perusahaan atau organisasi dari bisnis perusahaan. Bentuk – bentuk negatif yang ditimbulkan oleh 
perusahaan atau organisasi diantaranya adalah pencemaran lingkungan, produk - produk yang 
menimbulkan efek buruk kesehatan, adanya eksploitasi para tenaga kerja, dan energi yang 
digunakan dengan tidak bertanggung jawab. Perusahaan–perusahaan meski dianggap sudah 
memberikan kontribusi bagi kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi namun masih 
mendapatkan kritik karena dianggap telah menciptakan masalah–masalah baik sosial maupun 
lingkungannya. 

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini menjadi trend global seiring 
dengan semakin maraknya kepedulian mengutamakan stakeholders. Kemajuan teknologi informasi 
dan keterbukaan pasar, perusahaan harus serius dan terbuka memperhatikan CSR. Kehilangan 
rekan bisnis maupun risiko terhadap citra perusahaan (brand risk) tentu akan memberikan dampak 
pada kelangsungan usaha yang telah berjalan. Salah satu rekan bisnis adalah masyarakat yang 
berada di lokasi maupun secara keseluruhan yang secara langsung maupun tidak langsung 
mempunyai kepentingan dengan perusahaan (korporasi). 

Bentuk tanggungjawab sosial dari perusahaan atau organisasi adalah suatu bentuk 
yang dilakukan perusahaan dalam hal pertanggungjawaban masalah perbaikan – perbaikan 
berbagai macam kesenjangan social maupun berbagai kerusakan social yang ditimbulkan dari 
aktivitas–aktivitas pengaruh operasional yang perusahaan lakukan. Dengan makin banyaknya 
segala bentuk dari pertanggungjawaban yang telah dilakukan perusahaan terhadap lingkungan-
lingkungannya, maka semakin banyak pandangan baik dari masyarakat mengenai citra dari 
perusahaan itu sendiri. Dengan semakin baiknya citra dari perusahaan akan mendatangkan banyak 
investor. Karena investor mempunyai minat dan lebih memandang pada perusahaan yang memiliki 
citra baik di masyarakat. Demikian juga semakin bertambah tingginya loyalitas dari para 
konsumen. Dengan adanya loyalitas yang tinggi dari para konsumen dalam jangka waktu yang 
panjang, maka akan mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan yang semakin baik. Dan 
diharapkan dengan adanya tingkat penjualan yang semakin baik, maka tingkat profitabilitas atau 
keuntungan perusahaan juga semakin meningkat. Pandangan mengenai perusahaan negatif atau 
buruk yang sering dimunculkan di media massa, jelas tidak mendukung kelancaran operasional 
perusahaan dan bersifat kontra produktif terhadap upaya peningkatan produktivitas dan 
keuntungan. Menurut William Swope dari Intel Corporation, 2007 dalam Asian Forum on CSR 
menyampaikan bahwa reputasi perusahaan kini tidak lagi semata–mata dihasilkan oleh good 
market performance, melainkan juga oleh good CSR. Perusahaan yang melaksanakan CSRnya 
dengan baik akan mendapatkan keunggulan kompetitif karena inovasi, cara berfikir jangka 
panjang, hubungan yang stategis dengan pemangku kepentingan, keterbukaan, serta penciptaan 
sebuah organisasi belajar (Kabar Indonesia, 21 Oktober 2007). 

 
2. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS 

Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk tanggung 
jawab sosial atau komitmen dari perusahaan terhadap lingkungan di sekitarnya yang dilakukan 
dalam bentuk kegiatan – kegiatan dan bertujuan untuk mengintegrasikan perhatiannya mengenai  
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sosial perusahaaan atau di lingkungan sekitarnya 
dan mempunyai interaksi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan  khususnya tanggung 
jawab perusahaan di sektor hukum. 
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2.1. Landasan Teori 
1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

Adapun pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) secara umum adalah suatu 
mekanisme atau tindakan–tindakan yang perusahaan lakukan sebagai bentuk 
kepedulian atau tanggung jawabnya perusahaan di lingkungan sekitarnya dimana 
perusahaan itu berada dan berkaitan erat dengan stakeholder atau pemangku 
kepentingaan perusahaan. 

 
2. Teori, Konsep dan Prinsip Dasar dari CSR 

Terdapat teori yang mendasari konsep CSR : 
a. Teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) 

Teori ini terkait erat dengan teori legitimasi. Suatu perusahaan melalui berbagai 
kebijakan dan kegiatan operasi yang dilakukannya memberikan dampak kepada 
berbagai kelompok pemangku kepentingan, sehingga dengan demikian 
perusahaan mungkin menemui tuntutan – tuntutan dari kelompok – kelompok ini 
untuk memenuhi tanggungjawabnya (Bucholz,1998; Mc Williams dan Siegel, 
2001). Teori ini menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan kepentingan, 
kebutuhan dan pengaruh dari pihak–pihak yang terkait dengan kebijakan dan 
kegiatan operasi perusahaan terutama dalam hal pengambilan keputusan 
perusahaan. Dengan demikian diharapkan perusahaan mampu memuaskan 
stakeholdernya dalam suatu tingkatan tertentu, paling tidak sebagian besar dari 
mereka. Dengan demikian titik pusat dari CSR adalah manajemen stakeholder. 

b. Teori Legitimasi (Legitimasi Theory ) 
Teori ini menyatakan bahwa suatu perusahaan atau organisasi melaksanakan 
operasinya atas ijin dari masyarakat. Penarikan ijin dari  masyarakat terjadi jika 
perusahaan melakukan hal–hal yang dirasa tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana mestinya menilai. CSR dilakukan atas persetujuan dari perusahaan 
dan masyarakat sekitarnya. Perusahaan telah diberi ijin dari masyarakat untuk 
mengunakan segala sumber daya alam maupun manusianya dan melaksanakan 
fungsi dari produksinya (Donaldson, 1983; Balbanes et al,1998). Ijin dari 
masyarakat tersebut tidak tetap sehingga pertumbuhan dan kelangsungan hidup 
dari perusahaan tergantung pada cara perusahaan dalam berevolusi secara terus 
menerus dan melakukan  perubahan keinginan-keinginan dan segala tuntutan 
dari masyarakat. (Walden dan Schwartz,1997). 

c. Teori Kontrak Sosial ( Social Contract Theory ) 
Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan sosial masyarakat, 
agar terjadi keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, termasuk dalam 
lingkungan. Perusahaan merupakan kelompok orang memiliki kesamaan tujuan 
dan berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat 
dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh 
masyarakat, di mana antara kedua saling pengaruh – mempengaruhi. Untuk itu, 
agar terjadi keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara 
tersusun baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatan saling 
melindungi kepentingan masing-masing. Social Contract dibangun dan 
dikembangkan, salah satunya untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan 
terhadap masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki 
kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi 
perusahaan dengan masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan 
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mematuhi aturan dan norma-norma berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan 
perusahaan dapat dipandang legitimate. Dalam perspektif manajemen 
kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak kebebasan individu dan 
kelompok, termasuk masyarakat dibentuk berdasarkan kesepakatan saling 
menguntungkan anggota. Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa 
legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan 
perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem 
nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Konsep kontrak sosial (social contract) 
bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak 
sosial didasarkan pada : a) Hasil akhir (output) secara sosial dapat diberikan 
kepada msayarakat luas. b) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada 
politik kepada kelompok sesuai dengan kekuatan dimiliki. Mengingat output 
perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak adanya power institusi 
bersifat permanen, maka perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, 
perusahaan harus melebarkan tanggung jawab tidak hanya sekedar economic 
responsibility lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik perusahaan),  namun 
perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya tidak melanggar dan 
bertanggungjawab kepada Pemerintah dicerminkan dalam peraturan dan 
perundang-undangan berlaku (legal responsibility). Di samping itu, perusahaan 
juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab kepada masyarakat, 
dicerminkan lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan 
sosial dan lingkungan yang timbul (societal responsibility).   

d. Teori Ekonomi Politik 
Dua varian teori ekonomi politik: klasik (biasanya sebagian besar berhubungan 
dengan Marx) dan Bourgeois (biasanya sebagian besar berhubungan dengan 
John Stuart Mill dan ahli ekonomi berikutnya). Perbedaan penting antara 
keduanya terletak pada tingkat analisis pemecahan, yakni konflik struktural 
dalam masyarakat. Ekonomi politik klasik meletakkan konflik struktural, 
ketidakadilan dan peran negara pada analisis pokok. Sedangkan Ekonomi politik 
Bourgeois cenderung menganggap hal-hal tersebut merupakan suatu given. 
Karena itu, hal-hal tersebut tidak dimasukkan dalam analisis. Hasilnya, ekonomi 
politik Bourgeois cenderung memperhatikan interaksi antar kelompok dalam 
suatu dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan 
kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak berwenang). 
Ekonomi politik Bourgeois bisa digunakan dengan baik untuk menjelaskan 
tentang praktek pengungkapan sosial. Sedangkan Ekonomi politik klasik hanya 
sedikit menjelaskan praktek pengungkapan sosial perusahaan, mempertahankan 
bahwa pengungkapan sosial perusahaan dihasilkan secara sukarela. Ekonomi 
politik klasik memiliki pengetahuan tentang aturan pengungkapan wajib, dalam 
hal ini biasanya negara telah memilih untuk menentukan beberapa pembatasan 
terhadap organisasi. Ekonomi politik klasik akan menginterpretasikan hal ini 
sebagai bukti bahwa negara bertindak "seakan-akan" atas kepentingan kelompok 
tidak diuntungkan (sebagai misal, orang tidak mampu, ras minoritas) untuk 
menjaga legitimasi sistem kapitalis secara keseluruhan. 

3. `Konsep – konsep dari CSR yaitu : 
a. Tanggungjawab publik (public responsibility) 

Konsep mengenai tanggung jawab publik perusahaan (public responsibility) 
memiliki tanggungjawab berkaitan dengan hasil terhadap area baik primer 
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maupun sekunder dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat (Wood, 1991; 
Kolk, 2000). Perusahaan diminta untuk menanggapi berbagai isu-isu masyarakat 
yang merupakan akibat atau efek dari aktivitas – aktivitas yang dilakukan 
(Bucholz, 1998). Dari pandangan CSR ini merupakan suatu kewajiban bagi 
perusahaan untuk mengikuti kebijakan dan membuat keputusan yang 
menguntungkan bagi tujuan dan nilai masyarakat luas. 

b. Etika  
Etika bisnis menekankan bahwa manajer dan perusahaan mereka 
bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip etika dalam organisasi mereka dan 
menggunakan alasan moral dalam pegambilan keputusan, penyusunan kebijakan 
dan strategi, dan arah secara umum dari perusahaan mereka (Bucholz, 1998). 
Dalam konteks CSR manajer bertindak sebagai aktor moral dan 
bertanggungjawab untuk melakukan tanggungjawab (discretion) manajemen 
yang ada pada mereka dalam segala segi tanggungjawab sosial untuk 
menghasilkan hasil yag bertanggungjawab secara sosial (Wood, 1991; Kolk, 
2000). 

c. Corporate Citizenship 
Corporate Citizenship merupakan konsep dari perusahaan pada suatu masyarakat 
dengan individu pada masyarakat umumnya  dalam hal ini perusahaan 
mempunyai hak serta tanggung jawab di dalam melaksanakan kegiatan–kegiatan 
dari usaha atau bisnis perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan diharapkan 
memberi sumbangan secara sukarela dalam usaha untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang telah menopang perusahaan.  

Konsep – konsep dari CSR mempunyai prinsip–prinsip  antara lain: 
a. Akuntabilitas 

Prinsip ini menekankan bahwa perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan 
alasan dibalik tindakan–tindakan mereka kepada masyarakat melalui pemberian 
suatu laporan (Shearer, 2002). 

b. Responsiveness 
Teori legitimasi dan pemangku kepentingan menyiratkan adanya suatu tingkatan 
reaksi dari perusahaan terhadap permintaan dan masalah sosial. Responsiveness 
adalah menyiratkan kemampuan dari perusahaan untuk mengakomodasi tekanan 
sosial dan melakukan tindakan untuk meresponnya. Responsiveness juga 
menunjukkan hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat pada 
umumnya (Frederick et al, 1992). 

c. Tingkah laku dari perusahaan yang proaktif  
Proaktif adalah seberapa besar tindakan – tindakan  perusahaan dalam 
merencanakan sebagai upaya dalam mengantisipasi terhadap trend baik di bidang 
social, ekonomi, politik, budaya, serta lingkungan sekitarnya. Perusahaan 
mempunyai  kemampuan di dalam antisipasi dan pencegahan sebagai akibat atau 
efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan di dalam pencegahan yang 
proaktif` 

d. Voluntarism  
Voluntarism merupakan pengambilan keputusan dari perusahaan yang telah 
diwajibkan dalam peraturan atau perundang-undangan atau tuntutan–tuntutan 
dari ekonomi. Dalam hal voluntarism CSR pada umumnya merupakan segala 
tindakan yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk menciptakan 
segala bentuk manfaat – manfaat  sosial yang tidak hanya untuk kepentingan 
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ekonomi dari perusahaan tetapi menurut peraturan dan hukum (Widen dan 
Schwartz, 1997). Mc dan Siegel (2001). Kaitannya dengan CSR adalah 
perusahaan–perusahaan yang melebihi apa yang dituntut secara umum  ataupun 
melebihi standar pada umumnya menunjukkan itu adalah voluntarism 
(Brummer,1991 dan Logsdon, 1996). 

 
2.2. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut: 
1. Hubungan antara CSR dengan Stock Return 

Lingkungan sosial mempunyai indikator yang berkaitan erat dengan pelaksanaan 
perusahaan dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Brammer et al (2005) 
melakukan penelitian yang bisa memberikan bukti yang empiris mengenai 
pengaruh dari CSR dengan menggunakan pengukuran  environment, employment, 
community terhadap kinerja dari perusahaan dan juga membandingkan indeks dari 
CSR untuk masing – masing pengukuran dengan menunjukkan pengukuran 
manakah yang lebih diperhatikan dari perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh  
Kartika Hendra (2008) menyatakan bahwa lingkungan atau environtment dan 
community mempunyai pengaruh yang positif terhadap CAR dan employment 
mempunyai pengaruh yang negatif. 
H1: CSR memiliki pengaruh terhadap stock return 

2. Hubungan antara DER dengan Stock Return 
DER digunakan untuk menghitung berapa besar perusahaan dapat mengembalikan 
utang kepada kreditur. Penghitungan DER menunjukkan komposisi jumlah utang 
dengan ekuitas perusahaan. Apabila utang kepada kreditur lebih banyak daripada 
ekuitas perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan 
kepada investor lain. Penelitiannya Robbiatun dan Cahyono (2016) menyatakan 
bahwa PER tidak berpengaruh terhadap CAR tetapi DER memiliki pengaruh 
terhadap CAR. Penelitian ini dilakukan di perusahaan Semen di Indonesia tahun 
2008-2015. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis kedua 
sebagai berikut: 
H2: DER memiliki pengaruh terhadap stock return 

3. Hubungan antara ROE dengan Stock Return 
ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 
laba. Informasi ROE sangat diperlukan oleh investor dalam pengambilan keputusan 
untuk menanamkan modal. Semakin besar laba berarti semakin besar laba yang 
dialokasikan kepada pemegang saham. Permana (2017) meneliti tentang 
perusahaan perbankan dan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, 
menyatakan bahwa ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Cummulative 
Abnormal Return sedangkan Net Profit Ratio, Debt Equity Ratio, dan Debt Ratio 
tidak memiliki pengaruh terhadap Cummulative Abnormal Return. Berdasarkan 
penjelasan tersebut, peneliti mengajukan hipotesis ketiga sebagai berikut: 
H3: ROE memiliki pengaruh terhadap stock return 

  



7 
 

4. Hubungan antara PBV dengan Stock Return 
PBV merupakan informasi yang dapat diterima investor terkait dengan harga saham 
yang dapat diterima oleh pasar. Perusahaan yang memiliki PBV tinggi merupakan 
salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor karena dengan PBV yang tinggi 
dapat diasumsikan perusahaan mendapatkan laba yang tinggi.  Dahlia (2010) 
menyatakan bahwa variabel growth yang diproxikan dengan variabel PBV 
menunjukkan hasil yang signifikan terhadap CAR. Berdasarkan penjelasan 
tersebut, peneliti menarik hipotesis yang keempat sebagai berikut: 
H4: PBV memiliki pengaruh terhadap stock return 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 
 
3. METODE PENELITIAN  

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi yang menjadi obyek penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan–
perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2015-2016 dan termasuk dalam industri rawan 
lingkungan serta mengikuti program PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup. 
Kriteria pengambilan sampel adalah : 
a. Laporan tahunan dari perusahaan – perusahaan Manufaktur sektor industri barang 

konsumsi periode 2015 dan 2016 
b. Laporan tahunan periode 2015 dan 2016. 
c.    Melaporkan aktivitas CSR dalam laporan tahunan. 

3.2. Definisi Operasional Variabel  
a.    Independent Variabel  

Independent Variabel atau Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan 
atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independent dalam penelitian ini 
adalah CSR, pengukuran CSR menggunakan parameter  

b. Debt-Equity Ratio (DER)  
Debt-Equity Ratio (DER) merupakan variabel yang merupakan proxi dari leverage, 
yang dihitung dari total debt dibagi ekuitas pada periode yang sama 
Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu : 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
 

 

c. Return on Equity (ROE) 
Return on Equity (ROE) merupakan perbandingan antara net income after tax dengan 
Owners’ equity.atau dapat diartikan Return on Equity (ROE) adalah tingkat 
pengembalian atas ekuitas pemilik perusahaan. ROE mengukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan return bagi pemegang saham biasa setelah 

DER 

ROE 

PBV 

CSR 

KINERJA PERUSAHAAN 
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memperhitungkan bunga ( biaya hutang ) dan biaya saham preferen. Pemegang saham 
mempunyai klaim sisa atas keuntungan yang diperoleh perusahaan pertama akan 
dipakai untuk membayar bunga hutang kemudian saham preferen baru kemudian ke 
pemegang saham biasa ( Sujarweni, 2017 :117 ) 
Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Return On Equity (ROE) = 
   

 
 

d. Price-Book Value (PBV) 
Price-Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku 
suatu saham. Semakin besar rasio ini menggambarkan kepercayaan pasar akan 
prospek perusahaan tersebut. 
Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

Price-Book Value (PBV) = 
  

    
 

e. Dependent variabel  
Variabel dependent dalam penelitian ini adalah stock return, yang di ukur dengan 
Cumulative Abnormal Return (CAR). Dijelaskan lebih lanjut pada bagian Metode 
Analisis. 

3.3. Pengukuran Variabel 
Penghitungan indeks CSR  
a. Membuat suatu daftar (checklist) pengungkapan CSR  

Checklist disusun dengan tujuan agar memudahkan bagi peneliti dalam melakukan 
perhitungan indeks CSR. Checklist disusun dalam bentuk daftar item pengungkapan 
aktivitas CSR dalam laporan tahunan perusahaan. Daftar item yang digunakan adalah 
daftar item yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Sembiring (2005) 
dan Sayekti (2007). Dalam penelitian ini dengan menggunakan parameter seperti yang 
dikembangkan oleh Brammer (2005) dan Fiori (2007). 

b. Menentukan indeks CSR untuk setiap perusahaan sampel 
Salah satu sumber informasi guna mendapatkan gambaran tentang kinerja perusahaan 
adalah laporan tahunan (annual report) yang dikeluarkan oleh perusahaan. Laporan 
tahunan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan secara 
komprehensif baik mengenai informasi keuangan maupun informasi non keuangan 
yang perlu diketahui oleh pemegang saham, calon investor, pemerintah atau bahkan 
masyarakat. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan melalui laporan tahunan akan 
menjadi salah satu bahan rujukan bagi para investor dan calon investor dalam 
memutuskan apakah akan berinvestasi di dalam perusahaan tersebut. (Junaedi, 2005). 
Pengecekan dan penghitungan CSR parameters yang ada dalam laporan tahunan, 
menggunakan pendekatan dikotomi yaitu setiap item CSR dalam instrumen penelitian 
diberi nilai 1 jika ada, dan nilai 0 jika tidak ada (Haniffa dan Cooke, 2005) yang juga 
digunakan Sayekti (2007). Selanjutnya, skor dari setiap item dijumlahkan untuk 
memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan. Rumus perhitungan CSR 
(Parameters) adalah sebagai berikut:  

CSRI (Parameter)j = 
j

ij

n

X
 

Keterangan:  
CSRI(Parameter)j : Corporate Social Responsibility Index perusahaan j 

(environment, employment, community)  
nj : jumlah item 
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Xij : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = 
jika item i tidak diungkapkan  

Dengan demikian, 0 ≤ CSR(Parameters)j ≤ 1  
c. Pengukuran Stock Return 

Stock Return di ukur dengan Cumulative Abnormal Returns (CAR). Periode waktu 
yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode 
estimasi (estimation period) selama 135 hari, yaitu dari hari -143 sampai dengan hari -
8 dan periode peristiwa (event period) selama 15 hari, periode peristiwa ini terdiri dari 
dua bagian, yaitu 7 hari sebelum pengumuman, dan 7 hari setelah pengumuman. 
Penggunaan periode estimasi dimaksudkan untuk mendapatkan expected return dari 
hasil regresi selama setahun. Sedangkan periode peristiwa dipilih 15 hari karena 
peristiwa yang diteliti dapat ditentukan dan mudah nilai ekonomisnya oleh para 
investor sehingga investor dapat bereaksi dengan cepat, oleh sebab itu periode tidak 
perlu panjang dan pergerakan harga saham yang terjadi diharapkan hanya dipengaruhi 
oleh event yang diamati saja, karena harga saham di bursa cenderung bergerak hanya 
pada hari-hari atau peristiwa tertentu saja (Junaedi, 2005).  

 
Perhitungan abnormal return dilakukan dengan menggunakan model pasar (market 
model). Perhitungan return ekspektasi dengan model ini dilakukan melalui dua 
tahapan, yaitu : 
a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode 

estimasi return estimasi.  
b. Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di 

periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS 
(Ordinary Least Square).  

Adapun untuk menganalisa penelitian ini dilakukan perhitungan sebagai berikut:  
a. Actual return digunakan sebagai dasar perhitumngan return ekspektasi (return 

yang diharapkan). Untuk menghitung actual return menggunakan rumus:  

1

1






it

itit
it P

PP
R  

Dimana:  
Rit : Return atau actual return saham perusahaan i pada waktu t  
Pit : Harga saham perusahaan i pada waktu t  
Pt-1 : Harga saham perusahaan i sebelum waktu t  

b. Untuk menghitung return saham yang diharapkan (expected return) menggunakan 
market model, yang dihitung dengan meregresikan actual return masing-masing 
saham pada periode estimasi dengan return indeks pasar (IHSG) yang dihitung 
dengan menggunakan rumus:  

1

1






t

tt
mt IHSG

IHSGIHSG
R  
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Dimana:  
 Rmt : return indeks pasar (market return) pada periode estimasi t  
IHSGt  : indeks harga saham gabungan pada periode estimasi ke t  
IHSGt-1   : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi   sebelum t  
Perhitungan regresi antara actual return dengan indeks pasar menghasilkan 
persamaan return yang diharapkan pada masing-masing saham sebagai berikut:  

E (Rit) = I + i.Rmt 

Dimana : 
E (Rit)  : Return yang diharapkan dari sekuritas ke-i pada periode estimasi ke t  
αi : intercept untuk sekuritas ke i  
βi : koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas i  
Rmt  : return indeks pasar pada periode estimasi t  

c. Menghitung Abnormal Return yaitu selisih antara actual return dengan expected 
return pada masing-masing saham sebelum periode jendela dengan menggunakan 
rumus :  
ARi,t = Ri,t - ERi,t 
Dimana: 
Arit : Abnormal return sekuritas ke i pada periode t 
Rit  : Actual return sekuritas ke i pada periode t  
E(Rit) : Expected return sekuritas ke i pada periode t  

d. Mengitung Cummulative Abnormal Return, yang merupakan penjumlahan atau 
akumulasi abnormal return selama periode jendela, dengan menggunakan rumus:  







7

7

t

t
ii ARCAR  

Dimana : 
       CARi : Cummulative Abnormal Return sekuritas i selama periode jendela 15    

hari.  
3.4. Pengujian Data  

1. Asumsi Klasik 
Dalam analisis regresi, uji asumsi klasik sangat diperlukan.Uji asumsi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji multikolonearitas, heterokedastisitas, normalitas dan 
autokorelasi. 
a. Uji Multikolonearitas  

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang kuat antar variabel 
bebas.Uji ini dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi antara variabel 
bebas. Pedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah: mempunyai nilai 
VIF (variance inflation factor) di sekitar angka 1, mempunyai angka 
TOLERANCE mendekati 1 dan koefisien korelasi antar variabel independen 
haruslah lemah (Santoso, 2002). Jika antar variabel bebas terdapat korelasi tinggi 
diatas 90% dan bila nilai variance inflation factor(VIF) nya lebih dari 10, maka 
menunjukkan adanya multikolonieritas (Ghozali, 2001).  

b. Uji Heterokedastisitas  
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka terjadi 
heterokedastisitas. Model yang baik adalah model yang homokedastisitas. Untuk 
mengetahui ada tidaknya heterokedasitas, dapat dilihat dari pengujian rank 
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spearman, jika hasil pengujian rank spearman memiliki nilai signifikansi > 0,05 
maka data penelitian terbebas dari masalah heterokedastisitas (Ghozali, 2001).  

c. Uji Normalitas  
Uji ini bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi variabel bebas dan variabel 
terikat dalam suatu model regresi. Untuk menguji normalitas model regresi dapat 
dilihat dari uji Kolmogrov Smirnov (KS), nilai KS diperoleh dari absolute residual 
regresi, dan data dikategorikan normal jika memiliki nilai signifikansi > 0,05. 

d. Uji Autokorelasi  
Fungsi uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat korelasi dalam 
regresi linier berganda dalam periode t dengan periode t-1. Untuk mendeteksi ada 
tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson (DW) Singgih 
Santoso (2012) menetapkan kriteria sebagai berikut: 
1. Nilai DW terletak dibawah -2 maka terkena autokorelasi positif 

2. Nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 maka tidak terkena autokorelasi 
3. Nilai DW terletak diatas +2 maka terkena autokorelasi negatif  

2. Uji Hipotesis  
Pengujian hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan alat analisis 
regresi. Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel 
bebas terhadap variabel terikat, dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai t dan 
nilai F. Pengaruh CSR terhadap Stock Return (diproksi dengan CAR), di uji dalam 2 
(dua) tahap. Pengujian pertama menguji pengaruh CSRI terhadap CAR tanpa variabel 
kontrol, kedua menguji pengaruh CSRI terhadap CAR dengan variabel control. 
Adapun persamaan statistik dalam penelitian ini :  
CAR = a + b1CSR 
CAR = a + b1CSR + b2DER + b3ROE +b4PBV 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pengujian Asumsi Klasik 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 asumsi klasik yaitu: 
a. Uji Normalitas 

Pengujian Normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji non parametric 
Kolmogrov-Smirnov. Berdasarkan pengujian normalitas diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

Tabel IV. 2 
Hasil Uji Normalitas 

Keterangan Nilai Z Sign Kesimpulan 
Persamaan 1 0,852 0,462 Berdistibusi Normal 
Persamaan 2 1,050 0,220 Berdistibusi Normal 

 
Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa data dalam penelitian ini lolos 
dari uji normalitas karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5% dan 
memiliki nilai Z hitung yang lebih besar dari Z tabel sebesar ±0,188. Sehingga 
data penelitian ini dapat digunakan dalam pengujian. 

b. Uji Heterokedastisitas 
Pengujian Heterokedasatisitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 
correlation spearman’s Rho. Berdasarkan pengujian Heterokedasatisitas diperoleh 
hasil sebagai berikut: 
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Tabel IV.3 
Hasil Uji Heterokedastisitas 

Persamaan Variabel Sign Keterangan 
I CSR 0,553 Tidak Terkena Heterokedastisitas 

II 

CSR 0,582 Tidak Terkena Heterokedastisitas 
DER 0,630 Tidak Terkena Heterokedastisitas 
ROE 0,791 Tidak Terkena Heterokedastisitas 
PBV 0,392 Tidak Terkena Heterokedastisitas 

 
Berdasarkan tabel diatas data dalam penelitian ini lolos dari pengujian 
heterokedastisitas karena semua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 
5% sehingga data ini dapat digunakan untuk penelitian.  

c. Uji Multikolinearitas  
Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji VIF dan Tolerance. 
Hasil pengujian Multikolinearitas adalah sebagai berikut: 

Tabel IV. 4 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Persamaan Variabel VIF Tolerance Keterangan 

II 

CSR 1,125 0,889 Tidak Terkena Multikolinearitas 
DER 1,552 0,644 Tidak Terkena Multikolinearitas 
ROE 4,552 0,220 Tidak Terkena Multikolinearitas 
PBV 5,789 0,173 Tidak Terkena Multikolinearitas 

 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa semua variabel tidak terkena 
masalah Multikolinearitas dikarenakan variabel-variabel tersebut memiliki nilai VIF > 
0,1 dan tolerance < 10. Sehingga data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. 

d. Uji Autokorelasi 
Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Dari 
pengujian autokorelasi diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel IV. 5 
Hasil Uji Autokorelasi 

Keterangan Nilai DW Kesimpulan 

Persamaan 1 1,283 Terbebas dari Autokorelasi 
Persamaan 2 1,306 Terbebas dari Autokorelasi 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil bahwa semua variabel memiliki nilai 
autokorelasi diantara -2 sampai +2 sehingga data tidak terkena masalah autokorelasi 
dan data tersebut dapat digunakan untuk penelitian. 

4.2. Analisis Regresi 
Penelitian ini menggunakan pengujian analisis regresi berganda.  Penelitian ini 
mengajukan empat persamaan regresi. Dari pengujian regresi berganda diperoleh hasil 
sebagai berikut: 

Tabel IV. 6 
Hasil Pengujian Regresi 

Persamaan Variabel T Hitung Sign Keterangan 
Std 

Coeffisients 
Beta 

F Hit Sign F Keterangan 

I CSR -3,733 0,000 H1Diterima  -15,017 13,933 0,000 Model Fit 
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Persamaan Variabel T Hitung Sign Keterangan 
Std 

Coeffisients 
Beta 

F Hit Sign F Keterangan 

Adj R2 = 0,206       
II CSR -3,882 0,000  -16,594 4,177 0,006 Model Fit 

 DER 0,710 0,481 H2Ditolak 0,437    
 ROE -0,889 0,739 H3Ditolak -3,054    
 PBV 0,845 0,403 H4Ditolak 0,079    

 Adj R2 = 0,203       
Berdasarkan tabel di atas persamaan satu memiliki adj R2 0,206 yang berarti variabel 
CSR mampu menjelaskan CAR sebesar 20,6%, dan persamaan dua memiliki adj R2 0,203 
yang berarti variabel CSR, DER, ROE dan PBV dapat menjelaskan CAR sebesar 20,3%. 
Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata dua persamaan 
memiliki Adj R2 sebesar20%, sehingga CSR, DER, ROE dan PBV hanya mampu 
menjelaskan CAR sekitar 20%. Selain itu, berdasarkan hasil uji F, penelitian ini memiliki 
model yang fit karena dari dua persamaan tersebut memiliki sign F dibawah 5%, sehingga 
penelitian ini dapat dilanjutkan. 
Uji Asumsi klasik dilakukan agar model regresi pada penelitian signifikan dan 
respresntatif. Untuk menghindari penyimpangan asumsi klasik agar tidak timbul dalam 
masalah penggunaannya diperlukan analisi regresi berganda. 

4.3. Pengaruh antara CSR dengan CAR 
Berdasarkan pengujian regresi berganda diperoleh hasil pengujian hipotesis pertama (H1) 
diperoleh hasil bahwa CSR dapat mempengaruhi CAR secara negatif dengan sign 0,000< 
0,05 dan nilat t hitung -3,733 yang berarti H1 diterima. Data penelitian ini membuktikan 
bahwa semakin tinggi CSR maka nilai CAR semakin turun, yang berarti dengan semakin 
banyaknya CSR yang diberikan perusahaan membuat abnormal return saham semakin 
menurun. Abnormal return adalah lag antara return saham riil dan return saham 
ekspektasi. Hal ini sesuai dengan penelitiannya Becchetti et al (2007) yang menyatakan 
bahwa peningkatan praktik CSR tidak membangun penelitian secara empiris terkait 
dengan dampak dan relevansi CSR dengan capital market, hal ini dibuktikan dengan 
trend nilai absolute abnormal return mengalami peningkatan, dimana hal ini terlepas dari 
peristiwa penambahan dan penghapusan dari index dan CSR memberikan dampak 
negative terhadap abnormal return setelah adanya pengumuman harga saham dari 
Domini Indek. 

4.4. Pengaruh antara DER dengan CAR 
Pengujian DER terhadap CAR memiliki nilai positif tetapi tidak signifikan, yaitu t hitung 
sebesar 0,710 dengan signifikan 0,481 sehingga H2 tidak dapat diterima, yang berarti 
data dalam penelitian ini mengindikasikan semakin tinggi DER (dimana komponen DER 
adalah utang), maka CAR mengalami peningkatan, asumsinya adalah jika utang yang 
dimiliki perusahaan semakin banyak maka perbandingan return saham riil dan ekspektasi 
semakin besar sehingga menyebabkan abnormal return mengalami peningkatan. Hal ini 
sesuai dengan penelitiannya Martani et al (2009) yang menyatakan bahwa DER 
merupakan perwakilan dari struktur kapital perusahaan. Utang yang diperoleh perusahaan 
dapat digunakan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan dalam 
mendapatkan keuntungan. 
Peningkatan beban terhadap kreditur akan menunjukkan sumber modal perusahaan sangat 
tergantung pada pihak eksternal, sehingga mengurangi minat investor dalam menanamkan 
dananya di perusahaan yang bersangkutan. Rasio DER tidak memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap return saham karena rasio DER merupakan perbandingan antara total 
hutang dibagi modal sendiri. Yang artinya apabila nilai DER tinggi, berarti hutang pada 
perusahaan tersebut semakin tinggi dan menyebabkan laba yang diterima perusahaan 
semakin banyak terserap untuk digunakan sebagai pembayaran hutang perusahaan bahkan 
investor akan menerima capitalloss dari saham yang dibelinya. Sehingga mengurangi 
minat investor untuk membeli saham. Menurut Ang (1997), Penurunan minat investor 
dalam menanamkan dananya ini akan berdampak pada penurunan harga saham 
perusahaan, sehingga return perusahaan juga semakin menurun. Semakin besar nilai Debt 
to Equity Ratio (DER) menandakan bahwa struktur permodalan usaha lebih banyak 
memanfaatkan hutang ‐ hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin tinggi Debt to Equity 
Ratio (DER) mencerminkan risiko perusahaan yang relatif tinggi, akibatnya para investor 
cenderung menghindari saham ‐ saham yang memiliki nilai Debt to Equity Ratio (DER) 
yang tinggi. 

4.5. Pengaruh antara ROE dengan CAR 
Hasil pengujian ROE terhadap CAR memiliki nilai negatif sebesar -0,889 dan tidak 
signifikan, sehingga H3 tidak dapat diterima, yang berarti dalam penelitian ini 
menghasilkan bahwa tingkat equitas dan laba setelah pajak menjadi pertimbangan 
investor dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbanding terbalik dengan Martani 
(2009) dan Cheng (2011) yang menyatakan bahwa semakin tinggi ROE maka perusahaan 
dapat mengembalikan return saham kepada investor, selain itu dengan semakin tinggi 
ROE yang dimiliki perusahaan maka perusahaan itu lebih efisien dalam meningkatkan 
pertumbuhan pendapatan perusahaan. 

4.6. Pengaruh antara PBV dengan CAR 
Selain itu variabel PBV tidak mampu mempengaruhi CAR karena memiliki nilai 
signifikan diatas 5% yaitu sebesar 0,403; t hitung 0,845 yang berarti H4 tidak dapat 
diterima. Berdasarkan data penelitian ini semakin tinggi nilai PBV tidak mempengaruhi 
tinggi rendahnya CAR, hal ini dimaksud bahwa kinerja Perusahaan yang tercermin 
dengan nilai PBV tidak memiliki dampak yang signifikan dengan return saham bagi 
perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan CAR. Hal ini mendukung 
penelitiannya Utama dan Santosa (1998) yang menyatakan bahwa PBV memiliki nilai 
yang positif terhadap return saham 

 
5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh CSR terhadap kinerja 
perusahaan yang diukur dengan stock return ( diproksi dengan CAR ) baik CSR secara 
keseluruhan maupun pengaruhnya pada environtment, employment, dan community, DER, 
ROE dan PBV. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 66 annual report 
perusahaan tahun 2015 dan 2016. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa aktivitas 
CSR lebih banyak dilakukan pada perusahaan- perusahaan. 
Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis 1 yang menyatakan bahwa CSR  dapat 
mempengaruhi CAR secara negatif. Data Penelitian ini membuktikan bahwa semakin 
tinggi  CSR maka nilai CSR semakin turun, yang berarti dengan semakin banyaknya CSR 
yang diberikan perusahaan membuat abnormal return saham semakin menurun. 
Penelitian ini juga mencoba mengkonfirmasi beberapa variabel diantaranya DER, ROE 
dan PBV. Pengujian DER terhadap CAR memiliki nilai positif yang berarti semakin 
tinggi, maka CAR mengalami peningkatan. Asumsinya adalah jika utang yang dimiliki 
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perusahaan semakin banyak maka perbandingan return saham riil dan ekspektasi semakin 
besar sehingga menyebabkan abnormal return mengalami peningkatan. 
Hasil pengujian ROE terhadap CAR memiliki nilai negatif. Dalam penelitian ini 
menyatakan bahwa tingkat equitas dan laba setelah pajak menjadi pertimbangan investor 
dalam pengambilan keputusan. Pengujian variabel PBV  tidak mampu mempengaruhi 
CAR karena semakin tinggi nilai PBV tidak mempengaruhi tinggi rendahnya CAR. Hal 
ini kinerja perusahaan yang tercermin dengan PBV tidak memiliki dampak yang 
signifikan dengan return saham bagi perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan 
CAR  
Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa (1) Strategi CSR dalam perusahaan harus 
dipandang sebagai sebuah keputusan investasi dan sebagai suatu cara memperoleh 
keuntungan kompetitif, sama halnya dengan putusan – putusan investasi lain yang 
diambil, (2) kualitas pengungkapan CSR tidak mudah untuk diukur; umumnya 
perusahaan melakukan pengungkapan CSR hanya sebagai bagian dari iklan dan 
menghindari untuk memberikan informasi yang relevan. 
Investor diharapkan lebih menyadari pentingnya isu CSR di masa depan baik secara 
menyeluruh maupun berdasarkan pada parameternya, sehingga perusahaan mau 
melakukan aktivitas CSR secara nyata dengan memaksimalkan dampak positif dan 
meminimalkan dampak negative dari suatu kegiatan bisnis tertentu. Dalam jangka 
panjang, perusahaan dapat menikmati kinerja pasar yang baik dan pada gilirannya akan 
dinikmati oleh masyarakat secara umum. 

 
5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur. Untuk penelitian selanjutnya 
disarankan dilakukan pada industri yang berbeda. Penelitian ini menggunakan variable 
ROE, DER dan PBV. Namun dalam variabel DER dan PBV, model regresi menjadi tidak 
signifikan. Hal ini dimungkinkan karena keterbatasan sampel penelitian. Penelitian 
selanjutnya disarankan untuk memperbesar jumlah sampel. 

Seperti halnya penelitian sebelumnya yang menggunakan indeks ungkapan, 
keterbatasan penelitian ini adalah unsure subyektivitas dalam mengukur indeks CSR. 
Selain itu dalam mengukur item CSR tidak memberikan bobot penilaian yang berbeda 
terhadap aktivitas CSR sehingga indeks menjadi kasar. Disarankan untuk penelitian 
berikutnya memberikanbobot terhadap aktivitas CSR perusahaan. Pengukuran indeks 
CSR harus terus mengikuti perkembangan yang ada dari berbagai badan internasional 
yang terkait dengan keadaan di Indonesia. 
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