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ABSTRACT 

This study aimed to examine the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) to the financial 

performance proxied on Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), and Earning Per Share (EPS). 

This study uses firm size and leverage as control variable. This study uses a quantitative approach to data 

analysis using multiple linear regression analysis. The population used in this study are all 

manufacturing companies in consumer goood sectors listed on the Indonesia Stock Exchange in 2012-

2015, while the samples used in the study were selected by purposive sampling. Samples collected in this 

study were 19 companies. The results show that Corporate Social Responsibility (CSR) has significant 

effect on Return On Asset (ROA) and Return On Equity (ROE), but Corporate Social Responsibility 

(CSR) it does not have significant influence on Earning Per Share (EPS). 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Return On asset (ROA), Return On Equity (ROE), 

Earning Per Share (EPS) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

kinerja keuangan yang diproksikan pada Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan Earning 

Per Share (EPS). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini berupa ukuran perusahaan dan 

tingkat hutang.  Penelitian ini meggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data 

menggunakan analisis regresi linier  berganda. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2012-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dipilih secara purposive 

sampling menurut kriteria. Sampel yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan. Hasil 

menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan terhadap Return On 

asset (ROA) dan Return On Equity (ROE), namun Corporate Social Responsibility (CSR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Earning Per Share (EPS). 

 

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility (CSR), Return On asset (ROA), Return On Equity 

(ROE), Earning Per Share (EPS) 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan pembangunan saat ini 

berdampak pada semakin maju dan 

kompleksnya aktivitas operasional serta 

tanggung jawab sosial perusahaan. Dunia 

usaha berperan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan 

mempertimbangkan pula faktor lingkungan 

hidup. Dengan hal itu, maka tuntutan 

terhadap perusahaan juga semakin besar. 

Suatu perusahaan dinilai baik bukan hanya 

dilihat dari besarnya laba yang dihasilkan, 

melainkan juga adanya kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan sekitar dan 

kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini 

dikarenakan perusahaan akan berinteraksi 

secara langsung maupun tidak langsung 

dengan lingkungannya dalam melaksanakan 

kegiatan operasional. Sesuai dengan konsep 

Jhon Elkington pada tahun 1997 Agoes 

(2011) dalam Rosiliana (2014) Tanggung 

jawab sosial perusahaan mencakup 3 

dimensi utama yaitu mencari keuntungan 

(profit) bagi perusahaan, memberdayakan 

masyarakat (people), dan memelihara 

kelestarian alam atau bumi (planet). 

Pada periode-periode sebelum tahun 

2007, pengungkapan Corporate Social 

Responsibility atau tanggung jawab sosial 

perusahaan masih sekedar bersifat sukarela, 

untuk itu pemerintah Indonesia pada tahun 

2007 mengeluarkan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas No. 40 Pasal 1 tahun 

2007, yang ayat (3) berbunyi tanggung 

jawab sosial dan lingkungan adalah 

komitmen perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan 

guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi 

perseroan sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya. 

Hadianto (2013) perusahaan sektor 

industri consumer good adalah jenis 

perusahaan yang sangat concern terhadap 

masalah lingkungan, karena perusahaan 

tersebut adalah perusahaan yang 

menyediakan barang yang yang banyak 

digunakan oleh konsumen. Dengan adanya 

program CSR maka akan tercipta suatu 

kaitan emosional antara masyarakat dengan 

perusahaan apabila dikembangkan dengan 

baik, dan dengan hal tersebut maka akan 

berdampak pada brand awareness yang 

nantinya menciptakan keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri. PT Indofood CBP 

Sukses Makmur Tbk telah melaksanakan 

berbagai program tanggung jawab sosial 

kepada masyarakat dimana pabrik-pabriknya 

beroperasi. Dalam hal peningkatan ekonomi, 

PT Indofood CBP Sukses makmur Tbk terus 

membangun hubungan jangka panjang yang 

saling menguntungkan dengan para 

stakeholders melalui program kemitraan 

guna meningkatkan dan mendorong 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. 

Dengan adanya aktivitas Corporate 

Social Responsibility di suatu perusahaan, 

maka akan dapat memberikan dampak 
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positif bagi perusahaan yang dimana tingkat 

kepercayaan masyarakat terhadap produk 

perusahaan tersebut akan meningkat, 

sehingga akan menimbulkan dampak 

peningkatan reputasi perusahaan di mata 

masyarakat itu sendiri. Laba (profit) yang 

akan dihasilkan oleh perusahaan juga akan 

semakin meningkat karena tingkat penjulan 

produk perusahaan tinggi dikarenakan 

masyarakat yang akan berkeinginan untuk 

membeli produk perusahaan. Maka akan 

secara signifikan hal ini dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian terdahulu telah mencoba 

untuk mengungkapkan pengaruh praktik 

CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

namun hasil yang didapat dari tiap-tiap 

peneliti dengan variabel-variabel yang sama 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian tersebut di antaranya dilakukan 

oleh Wijayanti, et al,.(2011) mengungkapkan 

adanya pengaruh yang signifikan pada 

penerapan CSR terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan hanya dengan ROE, 

sedangkan pada ROA dan EPS memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Putri, et al,. 

mengungkapkan adanya pengaruh yang 

signifikan pada penerapan CSR terhadap 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan 

ROA dan ROE namun pada EPS memiliki 

pengaruh yang tidak signifikan. Pada 

penelitian Novrianty Kamatra dan Ely 

Kartikaningdyah (2015) menunjukkan 

bahwa CSR dengan menggunakan ukuran 

perusahaan dan leverage sebagai variabel 

kontrol mengungkapkan adanya pengaruh 

yang signifikan pada penerapan CSR 

terhadap kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROA dan NPM, sedangkan pada 

ROE dan EPS memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan. 

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis 

mengambil judul Pengaruh Corporate 

Social Responsibility Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Industri 

Consumer Good Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015). 

 

II. LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

 Teori Stakeholder 

Ghozali & Chariri (2007) 

mengemukakan bahwa suatu perusahaan 

harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya, melainkan suatu 

perusahaan tidak hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri. Dengan demikian 

dukungan yang diberikan oleh 

stakeholder kepada perusahaan sangat 

berpengaruh pada keberadaan suatu 

perusaahaan. salah satu strategi untuk 

menjaga hubungan baik dengan para 

stakeholders perusahaan adalah dengan 

pelaksanaan CSR. Dalam menjalankan 

CSR maka suatu perusahaan akan 

memperhatikan dampaknya terhadap 
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kondisi lingkungan dan sosial. Maka 

diharapkan akan memberikan dampak 

yang positif sehingga dapat menimbulkan 

hubungan yang baik antara perusahaan 

dan stakeholdernya. 

 Teori Legitimasi 

Ulman (1982) dalam Ghozali dan 

Chariri (2007) menyatakan bahwa teori 

legitimasi memfokuskan pada interaksi 

antara perusahaan dengan masyarakat. 

Dalam dunia bisnis, teori legitimasi dapat 

berupa pengungkapan kegiatan Corporate 

Social Responsibility di dalam laporan 

tahunan atau dalam bentuk sustainable 

reporting.  Dengan adanya pengungkapan 

CSR yang baik, diharapkan hubungan 

antara masyarakat dan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi sosial dan 

memaksimalkan kekuatan keuangannya 

untuk mencapai keuntungan (Sitorus dan 

Yenni, 2014). 

 Teori Signalling 

Teori persinyalan digunakan untuk 

menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu 

informasi dimanfaatkan perusahaan untuk 

memberikan sinyal positif maupun 

negatif kepada pemakainya (Kastutisari 

dan Nurul, 2014). Dalam penyajian 

laporan, perusahaan wajib 

mengungkapkan setidaknya satu set 

laporan keuangan. Namun perusahaan 

juga diizinkan untuk mengungkapkan 

laporan tambahan, misalnya laporan 

tentang aktivitas CSR perusahaan 

(Fitriyani 2012). Dengan adanya laporan 

tambahan mengenai kegiatan perusahaan, 

maka dapat memberikan tanda (signal) 

kepada stakeholders mengenai hal-hal 

lain yang dilakukan oleh perusahaan. 

Adanya laporan tambahan mengenai 

aktivitas CSR, maka perusahaan seperti 

memberi tanda (signal) tentang 

kepedulian perusahaan terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

 Corporate Social Responsibility 

CSR merupakan suatu konsep bahwa 

organisasi dalam hal ini lebih di 

spesifikasikan kepada perusahaan. Dalam 

hal ini perusahaan  memiliki sebuah 

tanggung jawab terhadap konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas, 

dan lingkungan dalam segala aspek 

operasional perusahaan. Dalam hal ini 

CSR menekankan bahwa tanggung jawab 

perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan 

ekonomi yang menciptakan profit demi 

kelangsungan usaha, tapi juga tangggung 

jawab sosial dan lingkungan (Wijayanti, 

et al,. 2011) 

 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel lain 

diluar variabel utama yang diteliti dengan 

syarat variabel tersebut selalu 

mempengaruhi secara signifikan dari 

variabel dependen yang diteliti (Cooper 

& Schindler, 2008 dalam Sparta, 2011). 

Penelitian ini menggunakan 2 variabel 
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kontrol yaitu: Leverage dan Ukuran 

perusahaan. 

 

B. KINERJA KEUANGAN 

 Return On Asset  

Ross, et al,. (2012) mengemukakan 

Return On Asset (ROA) mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dari sumber daya yang tersedia dan 

melihat sejauh mana investasi yang 

ditanamkan perusahaan mampu 

memberikan tingkat pengembalian 

keuntungan. 

 

 Return On Equity 

Menurut Keown, et al (2014) Return On 

Equity merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang investor dan 

merupakan rasio laba bersih setelah pajak 

terhadap modal sendiri yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan 

laba yang tersedia bagi pemegang saham 

perusahaan. 

 

 

 Earning Per Share 

Keown, et al,. (2014) Laba per saham 

dapat mengukur perolehan tiap unit 

investasi pada laba bersih badan usaha 

dalam satu periode tertentu. Besar 

kecilnya laba per saham ini dipengaruhi 

oleh perubahan variabel-variabelnya. 

Setiap perubahan laba bersih maupun 

jumlah lembar saham biasa yang beredar 

dapat mengakibatkan perubahan laba per 

saham (EPS). 

 

 

 

C. PENELITIAN TERDAHULU 

 Pengaruh Corporate Social Responsibility 

Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Perbankan. Melisa Syahnaz (2013) . Hasil 

penelitian menunjukan CSR mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap ROA dan 

ROE. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan adalah Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel dependen yaitu 

return on asset, return on equity dan 

earning per share. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan manufaktur 

sektor industri consumer good periode 

2012-2015. 

 Corporate Social Responsibility 

Disclosure and Financial Performace of 

listed Manufacturing Firms in Nigeria. 

Ahmed, et al,. (2016). Hasil penelitian 

menunjukan bahwa CSR mempunyai 

pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap EPS. Perbedaan dengan 

penelitian yang dilakukan adalah Dalam 

penelitian ini menggunakan tambahan 

variabel dependen yaitu  return on asset, 

ROA=  

ROE =  

EPS=      
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return on equity, penelitian ini 

menggunakan variabel kontrol leverage 

dan size. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan manufaktur sektor industri 

consumer good periode 2012-2015 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri consumer 

good periode 2012-2015 

 

D. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap  rumusan masalah  penelitian, 

dimana rumusan masalah penelitia telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat. 

Berdasarkan rumusan masalah maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. H1: CSR berpengaruh terhadap ROA 

2. H2: CSR berpengaruh terhadap ROE 

3. H3: CSR berpengaruh terhadap EPS   

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor industri 

consumer good yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015 

dengan jumlah 37 perusahaan. Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah metode purposive sampling.setelah 

melalui proses pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

maka diperoleh sampel sebanyak 12 

perusahaan setiap tahunnya. 

 

B. Metode dan Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi.  Metode 

ini dilakukan dengan cara menelusuri 

laporan tahunan yang terpilih menjadi 

sampel. Penelitian ini menggunakan 

instrumen penelitian berupa checklist atau 

daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi 

item-item dari pengungkapan 

pertanggungjawaban sosial. 

 

C. Tipe, Jenis, dan Sumber data penelitian 

Tipe data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Jenis 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data panel. Data yang  digunakan 

dalam penelitian ini bersumber dari laporan 

tahunan  perusahaan manufaktur sektor 

industri consumer good yang dipublikasikan 

oleh masing-masing perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

D. Operasionalisasi Variabel 

Terdapat dua tipe variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

variabel independen (X) dan dependen (Y). 

variabel dependen pada penelitian ini adalah 

profitabilitas perusahaan yang diproksikan 

dengan ROA, ROE, dan EPS. Penelitian ini 

menggunakan CSR sebagai variabel 

independen yang diukur dengan 

menggunakan instrumen yang digunakan 

oleh Sembiring (2005). Instrumen ini 
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mengelompokkan pengungkapan tanggung 

jawab sosial perusahaan kedalam 7 kategori. 

Total item tanggungjawab sosial perusahaan 

adalah 78. Haniffa dan Cooke (2005) 

mmenyatakan bahwa rumus perhitungan 

CSRDI adalah sebgai berikut: 

 

CSRDI j =  

     Keterangan :  

CSRIj : Coorporate Social 

Responsibility Disclosure Index perusahaan j 

nj : Jumlah item  untuk perusahaan j 

ΣXij : Total angka atau skor yang diperoleh 

masing-masing perusahaan dummy 

variabel; 1 = jika item i diungkapkan, 

dan 0 = jika item i tidak diungkapkan. 

Variabel kontrol: 

 Leverage :  

 

DER=  

 Ukuran Perusahaan: 

SIZE = Ln (Total Aset) 

E. Metode Analisis Data 

Analisis statistik deskriptif bertujuan 

untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang telah terkumpul. 

Secara khusus statistik deskriptif digunakan 

untuk menunjukkan nilai maksimum, 

minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

Model analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda. Persamaa regresi linear ini 

mempunyai syarat lolos uji asumsi klasik 

yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 

uji multikoliniearitas, dan uji autokorelasi. 

Adapun model persamaan regresi linier 

berganda dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

ROA i,t = β0 + β1 CSR i,t + β2LEVE i,t + 

β3SIZE i,t + ε i,t (Model 1) 

ROE i,t = β0 + β1 CSR i,t + β2LEVE i,t + 

β3SIZE i,t + ε i,t (Model 2) 

EPS  i,t = β0 + β1 CSR i,t + β2LEVE i,t + 

β3SIZE i,t + ε i,t (Model 3) 

Keterangan: 

ROA :  Return On Asset 

ROE :  Return On Equity 

EPS  :  Earning Per Share 

β0  :  intercept 

SIZE  : Ukuran Perusahaan 

LEVE  : Tingkat Hutang 

β1,..β3 : Koefisien Regresi 

t : Periode Tahun 

i : Perusahaan Manufaktur sektor industri 

consumer good  di BEI 

ε  : Error  

IV. HASIL ANALISA DAN 

PEMBAHASAN 

A. Analisa Hasil Penelitian 

 Statitik Deskriptif 
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Berikut adalah hasil analisa statistik 

deskriptif 

Tabel 1.1 Analisa Statistik Deskriptif  

Sumber : Data diolah penulis 

 

 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui 

apakah populasi data berdistribusi normal 

atau tidak. Model estimasi yang baik 

memiliki data berdistribusi normal. Untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak, dalam penelitian ini 

menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila 

nilai probabilitas yang diperoleh lebih 

besar dari = 5%, maka menerima Ho 

yang artinya residual data berdistribusi 

normal (Winarno, 2011). Berikut adalah 

hasil uji normalitas terhadap ketiga model 

dalam penelitian : 

 

Tabel 1.2 Hasil Uji Normalitas 

 Probability 

CSR-ROA 0.960838 

CSR-ROE 0.912685 

CSR-EPS 0.709185 

Sumber : Data diolah Penulis 

 

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat 

dinyatakan residual data dalam 

peenelitian ini untuk ketiga model 

berdistribusi normal dengan nilai 

probability untuk ketiganya > 0.05. 

  

B. Uji Asumsi Klasik 

 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dalam penelitian 

menggunakan uji Durbin Watson. Uji ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

terjadi autokorelasi pada suatu data yang 

berada di kisaran angka (1.666 < DW-stat 

< 2.334). Berdasarkan hasil uji 

autokerlasi untuk ketiga model 

didapatkan angka sebagai berikut: 

 Tabel 2.1 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Penelitian DW-Stat 

CSRI terhadap 

ROA 
1.997 

CSRI terhadap 

ROE 
1.832 

CSRI terhadap EPS 2.224 

Sumber : Data diolah penulis 

 Berdasarkan hasil uji normalitas dapat 

diketahui angka DW-Stat berada 

dikisaran angka (1.666 < DW-stat < 

2.334). maka dapat disimpulkan bahwa 

dalam penelitian ini ketiga model tidadk 

terindikasi masalah autokerelasi. 

 

RO

A 

RO

E 

EPS 

(dlm  

Juta

) 

CS

RI 

LE

V 

Size 

(dlm 

Mily

ar) 
Max 0.25

3 
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8 

8.10

1 

0.6

53 

2.0

2 

91.83

1 
Min 0.00

1 

-
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2 

1,6 0.1

53 

0.1

5 

249 

Mea

n 
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6 

0.15

6 

892 0.4

16 

0.7

9 
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0 
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D 
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4 
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2 

1.98

7 

0.1

41 

0.4

7 
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4 
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 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

menguji apabila muncul kesalahan dan 

residual dari model regresi yang 

dianalisis tidak memiliki varian yang 

konstan dari suatu observasi. Dalam 

penelitian ini, uji heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji Park. 

Tabel 2.2 Hasil Uji Park untuk ROA 

Variabel Prob. 

CSR 0.4344 

SIZE 0.2240 

LEV 0.1944 

Sumber : Data diolah Penulis 

 

Tabel 2.3 Hasil Uji Park untuk ROE 

Variabel Prob. 

CSR 0.1256 

SIZE 0.3850 

LEV 0.2177 

Sumber : Data diolah Penulis 

 

Tabel 2.4 Hasil Uji Park untuk EPS 

Variabel Prob. 

CSR 0.6597 

SIZE 0.0555 

LEV 0.1892 

Sumber : Data diolah Penulis 

 Berdasarkan hasil uji park untuk ketiga 

model dapat dikatakan bahwa dalam 

penelitian ini tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Dapat dilihat dari 

nilai masing-masing probability > 0.05. 

 

 

 Uji Multikoliniearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi adanya hubungan atau 

korelasi antar variabel. Sehingga, untuk 

mengidentifikasi adanya hubungan antar 

variabel independen ini dibutuhkan 

pengujian multikolineritas. Ketentuan 

yang menentukan adanya 

multikolineraitas apabila terdapat variabel 

yang bernilai lebih dari 0.85. berikut 

adalah hasil uji multikolinieritas dalam 

penelitian ini: 

 

Tabel 2.5 Hasil Uji Multikolineritas 

 CSR SIZE LEV 

CSR  1.000  0.593 -0.000 

SIZE  0.593  1.000  0.041 

LEV -0.000  0.041  1.000 

Sumber: Data diolah penulis 

 

Berdasarkan hasil uji menggunakan 

correlation matrix diatas, dapat diketahui 

bahwa angka tidak ada yang melebihi 

0.85, maka dapat dikatakan dalam 

penelitian ini terbebas dari masalah 

multikoliniearitas. 

  

C. Hasil Regresi Data Panel 

Pengujian atas analisis regresi 

dilakukan dengan menggunakan data 

panel sebanyak 48 sampel yang terdiri 

atas 12 perusahaan dengan periode waktu 

4 tahun yaitu selama tahun 2012-2015. 
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Penelitian menggunakan tiga model 

Random Effect. Hasil pengujian regresi 

linier dapat dilihat dibawah ini : 

 

Tabel 2.7 Hasil Regresi CSR terhadap 

ROA 

 Koefisien 

CSR 0.093800 

LnSize 0.000406 

LEV -0.007240 

AR(1) 0.872011 

C 0.116002 

Sumber : data diolah penulis 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

panel pada tabel di atas, persamaan yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

ROA = 0.116002 + 0.093800 CSR + 

0.000406 LnSIZE - 0.007240 LEV + 

0.872011 AR(1) 

Konstanta sebesar 0.116002 artinya 

apabila CSR, LnSIZE, dan LEV nilainya 

nol, maka ROA mengalami peningkatan 

sebesar 0.11602. 

 

Tabel 2.8 Hasil Regresi CSR terhadap 

ROE 

 Koefisien 

CSR 0.302638 

LnSize 0.000948 

LEV -0.046728 

AR(1) 0.562101 

C -0.066112 

Sumber : data diolah penulis 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

panel pada tabel di atas, persamaan yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 

ROE = -0.06612 + 0.302638 CSR + 

0.000948 LnSIZE – 0.04678 LEV + 

0.562101 AR(1) 

 Konstanta sebesar -0.066112 artinya 

apabila CSR, LnSIZE, dan LEV nilainya 

nol, maka ROE mengalami penurunan 

sebesar 0.06612. 

 

Tabel 2.9 Hasil Regresi CSR terhadap 

EPS 

 Koefisien 

CSR -7.430301 

LnSize 0.085431 

LEV 1.018140 

AR(1) 1.081967 

C 36.31223 

Sumber : data diolah penulis 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

panel pada tabel di atas, persamaan yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Ln EPS = 36.31223 – 7.430301 CSR + 

0.085431 LnSIZE + 1.018140     LEV+ 

1.081967 AR(1) 

Konstanta sebesar 36.3122 artinya 

apabila CSR, LnSIZE, dan LEV nilainya 

nol, maka EPS mengalami peningkatan 

sebesar 36.3122. 

 

D. Uji Hipotesis 

Dalam pengujian parsial ini 

digunakan untuk melihat seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan variabel 

independen dan variabel dependen 

secara parsial. Pengujian ini dilakukan 

untuk menjawab hipotesis yang 

merupakan dugaan sementara peneliti. 
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Dengan adanya pengujian ini, maka 

akan dapat menjawab dan memberi 

kesimpulan atas perumusan yang telah 

diajukan sebelumnya. Berikut adalah 

hasil uji parsial (t): 

 

Tabel 3. Hasil Uji t 

Variab

el 
t stat Sig. 

Keputusa

n 

Terhadap 

Ho 

CSR-

ROA 

4.82174
9 

0.0
0 

Ditolak 

CSR-

ROE 

9.139279 0.00 Ditolak 

CSR-

EPS 

-1.86871 0.07 Diterima 

Sumber : Data diolah penulis 

 

Berdasarkan tabel diatas, variabel 

CSR untuk ROA dan ROE memiliki 

tingkat signifikasi dibawah 5%, hal ini 

mengindikasikan bahwa CSR 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA dan ROE. Namun, CSR 

tidak memiliki pengaruh terhadap EPS 

dilihat dari nilai signifikansi yaitu 

sebesar 0.07 > 0.05. 

 

E. Koefisien Determinasi 

Tabel 4. Hasil Uji Adjusted R
2 

Model Adjusted R
2 

CSR-ROA 0.855033 

CSR-ROE 0.723469 

CSR-EPS 0.900954 

Sumber : Data diolah penulis 

Dapat dilihat nilai Adjusted R-

squared untuk ROA adalah 0.855033. 

Hal ini berarti sebesar 85.50% 

Corporate Social Responsibility  

dengan variabel kontrol Leverage dan 

LnSize mampu menjelaskan pengaruh 

kepada Return On Asset. Sedangkan 

sisanya sebesar 14.5% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model penelitian ini. 

Nilai Adjusted R-squared adalah 

0.723469. Hal ini berarti sebesar 72.3% 

Corporate Social Responsibility  dengan 

variabel kontrol Leverage dan LnSize 

mampu menjelaskan pengaruh kepada 

Return On Equity. Sedangkan sisanya 

sebesar 27.66% dipengaruhi oleh faktor 

lain diluar model penelitian ini. 

Nlai Adjusted R-squared adalah 

0.900954. Hal ini berarti sebesar 90% 

Corporate Social Responsibility  

dengan variabel kontrol Leverage dan 

LnSize mampu menjelaskan pengaruh 

kepada Earning Per Share. Sedangkan 

sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model penelitian ini. 

 

F. Pembahasan 

1. Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap ROA 

 Berdasarkan uji hipotesis pada variabel 

Corporate Social Responsibility diperoleh 

hasil pengujian yang memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0087 dengan nilai α 

sebesar 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa CSR secara parsial memberikan 

pengaruh secara positif dan signifikan 

Pengaruh Corporate..., Siti Nurkhasanah Prestiana P., Ma.-IBS, 2016



terhadap Return On Asset perusahaan 

yang termasuk dalam kategori consumer 

good yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini dengan derajat keyakinan 

sebesar 95%. Dari hasil tersebut 

menggambarkan bahwa semakin luas 

pengungkapan CSR maka akan 

berpengaruh positif signifikan terhadap 

Return On Asset perusahaan. 

 

 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rosiliana, et al,.(2014), Indriana, et 

al,.(2008), dan Putri, et al,.(2012) yang 

menyatakan bahwa Corporate Social 

Responsibility memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap Return On 

Asset perusahaan. Akan tetapi hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Wijayanti, et 

al,.(2011) dan Yaparto, et al,. (2013) yang 

menyatakan bahwa tidak adanya 

hubungan yang signifikan antara CSR 

dan ROA. 

2. Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap ROE 

 Berdasarkan uji hipotesis pada variabel 

Corporate Social Responsibility diperoleh 

hasil pengujian yang memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0000 dengan nilai α 

sebesar 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa CSR secara parsial memberikan 

pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja keuangan yang diproksikan 

dengan ROE. Dari hasil tersebut 

menggambarkan bahwa semakin luas 

pengungkapan CSR maka akan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROE perusahaan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, 

et al,.(2011) dan Uadiale, et al,.(2011) 

yang menyatakan bahwa CSR memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROE. Namun 

penelitian ini berbeda  dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Yaparto, 

et al,.(2013) dan Rosiliana, et al,.(2014) 

yang menyatakan bahwa CSR tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROE. 

3. Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap EPS 

 Berdasarkan uji hipotesis pada variabel 

Corporate Social Responsibility diperoleh 

hasil pengujian yang memiliki nilai 

probabilitas sebesar 0.0711 dengan nilai α 

sebesar 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa CSR tidak memberikan pengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan dengan EPS. 

Dari hasil tersebut menggaambarkan 

bahwa semakin luasnya pengungkapan 

CSR maka tidak dijadikan bahan 

pertimbangan oleh para investor dalam 

berinvestasi pada perusahaan jika dilihat 
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dari perspektif jumlah dividen yang 

diterima, karena semakin besar EPS 

perusahaan maka semakin besar tingkat 

dividen yang akan diterima oleh para 

investor (Rizal, 2013) 

Hasil penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ahmed, et 

al,.(2016) dan Purwaningsih (2015) yang 

menyatakan bahwa CSR memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap EPS. 

Akan tetapi penelitian ini sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, 

et al,. (2011), Yaparto, et al,.(2013), dan 

Rizal (2013). Menurut Dwijayanti, et al,. 

(2012) dalam Yaparto, et al,.(2013) 

menjelaskan bahwa rendahnya kualitas 

pengungkapan CSR menjadi bahan 

pertimbangan investor karena laporan 

tahunan hanya memuat hal positif tentang 

perusahaan. Oleh karena itu, dengan 

adanya pertimbangan investor tersebut 

maka akan memicu keuangan perusahaan 

menjadi menurun dimana laba 

perusahaan akan menurun.  

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan oleh peneliti maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif terhadap Return On 

Asset pada perusahaan manufaktur yang 

termasuk kategori consumer good yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2015. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pengujian terhadap hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa CSR 

berpengaruh terhadap ROA diterima. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan 

bahwa semakin banyak pengungkapan  

aktivitas tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan 

perusahaan akan semakin meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. 

 

2. Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif terhadap Return On 

Equity pada perusahaan manufaktur 

yang termasuk kategori consumer good 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengujian terhadap 

hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa CSR berpengaruh terhadap ROE 

diterima. Berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin banyak 

pengungkapan aktivitas tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam laporan 

tahunan perusahaan akan semakin 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. 

 

3. Corporate Social Responsibility tidak 

berpengaruh positif terhadap Earning 

Per Share pada perusahaan manufaktur 

yang termasuk kategori consumer good 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2012-2015. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa pengujian terhadap 

hipotesis ketiga yang menyatakan CSR 

berpengaruh terhadap EPS ditolak. 

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan 

tidak adanya pengaruh signifikan antara 

CSR terhadap EPS, hal ini 

dimungkinkan karena kurang 

maksimalnya perusahaan dalam 

mengungkapkan CSR. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, 

saran yang diajukan peneliti adalah: 

1. Bagi perusahaan, berdasarkan sampel 

perusahaan kategori consumer good dan 

hasil analisa yang telah dilakukan dapat 

diketahui bahwa pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap kinerja 

keuangan Return On Asset  pada 

perusahaan manufaktur sektor industri 

consumer good adalah positif dan 

signifikan. Dengan adanya hal tersebut 

maka dapat diketahui bahwa  investor 

mulai mempertimbangkan adanya 

informasi tentang pengungkapan CSR. 

Dengan hal ini diharapkan perusahaan 

lebih terbuka dan semakin giat 

memberikan informasi mengenai 

kegiatan tanggung jawab sosial yang 

dilakukan perusahaan dalam laporan 

tahunan maupun laporan keberlanjutan 

perusahaan pada setiap tahunnya 

sehingga investor yang ingin melakukan 

investasi pada perusahaan mendapatkan 

informasi yang tepat dan jelas. Bagi 

perusahaan juga sebaiknya menilai 

kegiatan CSR bukan sebagai tuntutan 

semata tetapi juga sebagai kebutuhan 

perusahaan demi kelangsungan di masa 

mendatang. 

2. Bagi investor, dengan adanya penelitian 

ini yang menjelaskan bahwa adanya 

pengaruh yang positif dan signifikan 

antara Corporate Social Responsibility 

terhadap kinerja keuangan yang di 

proksikan dengan Return On Equity 

pada perusahaan manufaktur sektor 

industri consumer good diharapkan 

dapat dijadikan acuan dalam 

pengambilan keputusan dalam 

penanaman modal pada perusahaan dan 

sebaiknya dalam menilai perusahaan 

tidak hanya memandang dari aspek 

keuangan saja, tetapi aspek diluar 

keuangan seperti aktivitas tanggung 

jawab sosial perusahaan juga turut 

diperhitungkan 

3. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya 

menambahkan sampel penelitian yang 

tidak hanya pada perusahaan 

manufaktur kategori consumer good dan 

juga dapat menggunakan indeks 

tanggung jawab sosial yang lain 

sehingga akan akan memberikan 

gambaran yang lebih baik lagi. Selain 

itu, penambahan periode atau rentang 
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waktu penelitian yang lebih panjang 

juga dapat dilakukan sehingga lebih 

diketahui pengaruh dari pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang lebih akurat. 
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