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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah
Perubahan di lingkungan yang sangat dinamis, baik yang dipicu oleh kekuatan

eksternal maupun internal membuat para pelaku bisnis tidak hanya selalu mempunyai
target untuk meningkatkan laba dan kinerja, tetapi juga harus peduli terhadap masalah
masalah sosial yang berkembang saat ini. Semakin besar sebuah kekuasaan para pelaku
bisnis maka akan membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kehidupan
manusia, baik individu, masyarakat. Fenomena seperti itu telah membuat gagasan
tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Gagasan
CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan hanya sekadar aktivitas
ekonomi

yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan profit demi kelanjutan

perusahaan, namun juga tanggung jawab sosial termasuk lingkungan. (Ardana, 2008).
Menurut Gray et.al., (1987) yang dikutip dari Sembiring (2005) tumbuhnya
kesadaran publik akan peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik karena
menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat
keamanan produk serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak
memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya
terhadap masyarakat. Meningkatnya perhatian stakeholder terhadap CSR yang dilakukan
perusahaan disebabkan karena mereka tidak ingin perusahaan menghadapi bertambahnya
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risiko kerugian yang berdampak pada perusahaan maupun kerugian yang diakibatkan
oleh kelalaian perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR.
Corporate Social Responsibility dapat diartikan sebagai komitmen industri dalam
mempertanggung jawabkan dampak dari operasi dalam tiga dimensi yang berbeda, yaitu
dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dan juga dalam menjaga supaya operasi dapat
memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya (Tanudjaja, 2006).
Pergeseran akuntansi konvensional yang dianggap sudah tidak bisa lagi mewakili
masyarakat luas memaksa munculnya suatu konsep akuntansi, yaitu akuntansi
pertanggungjawaban
Pengimplementasian

sosial

(Social

Responsibility

Accounting

/

SRA).

SRA dalam perusahaan itulah yang dikenal menjadi tanggung

jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility ) dan disosialisasikan kepada
publik melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. (Veronica ,
Sumin, 2009).
Corporate Social Responsibility perusahaan itu sendiri dapat digambarkan
dengan ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan interaksi
perusahaan dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat ditunjukkan
dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial yang dibuat secara terpisah
(Guthrie dan Mathews, 1985) dalam Wijayanti, et al (2011).
Anwar, et al. (2009) mengungkapkan alasan perusahaan dalam mengungkapkan
kinerja sosial secara sukarela antara lain Internal Decision Making, yaitu manajemen
membutuhkan informasi tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Product
Differentiation, keadaan dimana manajer perusahaan memiliki insentif untuk
membedakan diri dari pesaing yang tidak bertanggung jawab secara sosial kepada
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masyarakat dan Enlightened Self Interest, yang berarti perusahaan melakukan
pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena
mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
Tanggung jawab sosial dari perusahaan terjadi antara sebuah perusahaan dengan
semua stakeholder, baik eksternal maupun internal seperti pelanggan, pegawai,
komunitas, pemilik perusahaan atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga
kompetitor. Faktor-faktor yang membedakan perusahaan disebut juga karakteristik
perusahaan, yang diantaranya adalah

Size

(ukuran perusahaan), tingkat likuiditas,

tingkat profitabilitas, tingkat Leverage, kendala sosial yang dimiliki, umur perusahaan,
profil perusahaan, struktur dewan komisaris, negara pemilik suatu perusahaan, negara
tempat didirikannya perusahaan, dll. Semakin kuat karakteristik yang dimiliki suatu
perusahaan tersebut dalam menghasilkan dampak sosial bagi publik tentunya akan
semakin kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik.
Corporate Social Responsibility adalah sebuah gagasan dimana perusahaan tidak
lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai
perusahaan

(corporate value)

yang

direfleksikan dalam kondisi keuangannya

(financial) perusahaan saja. Tapi tanggung jawab perusahaan harus berdasar pada triple
bottom lines, dimana perusahaan tidak terpaku pada kondisi keuangannya saja, namun
juga dengan kondisi lingkungan dan sosialnya karena kondisi keuangan saja tidak cukup
menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan. (Anwar, et al. 2009). Konsep
akuntansi triple bottom line adalah suatu sistem pengelolaan dan kepedulian perusahaan
yang telah menjadi wacana dan isu yang sangat berkembang dewasa ini. Tiga pilar dari
konsep

triple bottom line yaitu manusia (people),

laba perusahaan (profit),

dan

lingkungan perusahaan (planet). (Suartana, 2010).
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Dewasa ini, berbagai perusahaan yang bergerak di bidang industri, seperti
manufaktur,

perdagangan,

pertambangan,

maupun jasa,

mengumumkan beserta

dampak yang ditimbulkannya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan (triple bottom
line) dalam sebuah laporan keberlanjutan (sustainability report).

Menurut Global

Reporting Initiative1, Laporan keberlanjutan adalah suatu kegiatan dalam pengukuran,
pengungkapan dan tanggung jawab dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan kepada para stakeholders baik internal maupun eksternal.
Laporan Keberlanjutan merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menggambarkan
laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial (seperti triple bottom line,
laporan pertanggungjawaban perusahaan, dan lain sebagainya), yang termasuk di
dalamnya termasuk pula seberapa besar biaya Corporate Social Responsibility yang
dikeluarkan perusahaan dalam beberapa tahun.
Setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya pasti akan memiliki dampak
yang ditimbulkannya. Adapun dampak yang timbulkan oleh masing-masing perusahaan
tentunya tidak selalu sama mengingat banyak faktor yang membedakan satu perusahaan
dengan perusahaan lainnya, sekalipun mereka berada dalam satu jenis usaha yang sama.
Faktor-faktor yang membedakan perusahaan disebut juga karateristik perusahaan yang
diantaranya adalah Size, umur perusahaan, profile perusahaan, ukuran dewan komisaris,
kepemilikan manajemen, dan lain-lain. Semakin kuat karateristik yang dimiliki suatu
perusahaan tersebut dalam mengahasilkan dampak bagi publik tentunya akan semakin
kuat pula pemenuhan tanggung jawab sosialnya kepada publik (Veronica, 2009).

1

The Global Reporting Initiative (GRI) adalah jaringan organisasi non-pemerintah yang bertujuan mendorong
keberlanjutan dan pelaporan Lingkungan, Sosial dan Tata kelola perusahaan. GRI mengeluarkan kerangka kerja
pelaporan keberlanjutan. Kerangka tersebut berisi prinsip dan indikator yang dapat dipergunakan organisasi untuk
mengukur dan melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial-nya. (www.globalreporting.org).
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Di Indonesia, pelaksanaan

Corporate Social Responsibility pada perusahaan

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung
jawab sosial dan

lingkungan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Mineral dan Batubara yang menekankan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang
pertambangan

mempunyai

kewajiban

dalam

melaksanakan

Corporate

Social

Responsibility dalam rangka pelestarian lingkungan.
Reputasi perusahaan dalam industri tambang dan migas berbeda dengan industri
lainnya secara umum.

Dilihat dari aspek lingkungan dan hubungannya dengan

komunitas lokal, citra industri tambang relatif “lebih buruk” dari industri lainnya
(Yakoveleva, 2005) dalam Prayogo (2011). Hal ini terjadi karena eksploitasi sumber
alam dan praktek lingkungan yang dilakukan oleh industri ini banyak bertentangan
dengan tujuan pelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomi masyarakat . Oleh
karenanya, untuk membangun “citra baik” serta “relasi baik” dengan para pemangku
kepentingan, maka penilaian kinerja Corporate Social Responsibility dan program
pengembangan masyarakat oleh perusahaan industri tambang dan migas menjadi sangat
penting dilakukan. (Prayogo, 2011).
Hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial dan profitabilitas
perusahaan telah menjadi postulat (anggapan dasar) untuk mencerminkan pandangan
bahwa reaksi sosial memerlukan gaya manajerial. Sehingga semakin tinggi tingkat
profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman
& Haire, 1976 dan Preston, 1978, Hackston & Milne, 1996 dalam Anggraini, (2006).
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Beberapa penelitian mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility dengan
kinerja keuangan telah dilakukan, antara lain dilakukan oleh Indriana, et al. (2008) yang
memperoleh hasil bahwa Corporate Social Responsibility (biaya) berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset dan Return On Equity
pada perusahaan BUMN yang mengimplementasikan Corporate Social Responsibility.
Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti, et. al. (2011) medapatkan hasil bahwa
Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
Return On Asset, namun berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada
perusahaan manufaktur Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Selain itu, penelitian Anwar
(2009) memperoleh hasil bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan terhadap
harga saham perusahaan property periode 2006-2008.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini
menggunakan sampel perusahaan kategori pertambangan, yang secara langsung
berhubungan dengan sumber daya alam sesuai dengan UUPT No. 74 Tahun 2007 dan
Undang-Undang No. 4 tentang Mineral dan Batubara dengan periode penelitian yang
lebih panjang yaitu dari 2009 hingga 2011 sehingga dapat menggambarkan pengaruh
pengungkapan CSR terhadap kinerja perusahaan yang lebih terkini.
Atas dasar permasalahan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengambil judul : ”Pengaruh Corporate Social Responsibility
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan yang
Listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011”.
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1.1.

Masalah Penelitian

1.1.1. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu penulis ini meneliti apakah
pengaruh dari diberlakukannya UUPT No.74 Tahun 2007 serta UU No.4 tentang Mineral
dan Batubara tahun 2009 yang menekankan bahwa perusahaan dalam melaksanakan
maupun mengungkapkan aktivitas Corporate Social Responsibility dalam laporan
tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan dapat mempengaruhi kinerja
keuangan perusahaan kategori pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia
periode 2009-2011 yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.
1.1.2. Pembatasan Masalah
Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan
diteliti pada :
1. Objek yang diteliti adalah perusahaan yang termasuk dalam sektor pertambangan
yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 dengan kriteria tertentu.
2. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan yang didalamnya berisi
laporan seluruh aktifitas perusahaan selama satu tahun buku termasuk laporan
aktifitas Corporate Social Responsibility perusahaan serta laporan keberlanjutan
(sustainability report)2 pada perusahaan sektor pertambangan yang listing di Bursa
Efek Indonesia tahun 2009-2011.
1.1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka perumusan
masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk pertanyaan,
sebagai berikut :

2

Sustainability report adalah sebuah laporan organisasi yang memberikan informasi tentang kinerja ekonomi, kinerja
lingkungan, sosial dan pemerintahan. www.globalreporting.org.
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1. Apakah Corporate Social Responsibility perusahaan memiliki pengaruh terhadap
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return On Assets pada perusahaan
pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 - 2011?
2. Apakah Corporate Social Responsibility perusahaan memiliki pengaruh terhadap
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return On Equity pada perusahaan
pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 - 2011?
3. Apakah Corporate Social Responsibility perusahaan memiliki pengaruh terhadap
kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Earning Per Share pada
perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 - 2011?

1.2.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk

memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Corporate Social Responsibility kinerja
keuangan perusahaan pada perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-2011.

1.3.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan kepada manajemen
perusahaan tentang pentingnya program Corporate Social Responsibility serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan dan laporan keberlanjutan sehingga dapat
dijadikan pertimbangan untuk perusahaan agar lebih meningkatkan kepeduliannya
terhadap lingkungan dan sosial.
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2. Bagi investor, dapat dijadikan bahan pertimbangan mengenai aspek-aspek yang perlu
diperhatikan dalam keputusan investasi sehingga tidak hanya terpaku dengan aspek
yang berhubungan dengan keuangan saja
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi
penelitian selanjutnya.
4. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam penelitian
tentang pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan
perusahaan.

1.4.

Sistematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hal-hal yang akan

dibahas dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara garis besar seluruh isi
pembahasan dalam skripsi ini yang terdiri atas lima bab sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya
penelitian yang mendasari penulisan skripsi, identifikasi masalah, pembatasan masalah,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan skripsi
yang merupakan gambaran umum tentang masing-masing bab secara berturut-turut.
BAB II LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS
Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan literatur yang
berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan beberapa hasil dari penelitian
sebelumnya atau terdahulu (review literature). Selain itu, bab ini juga menyajikan
kerangka pemikiran yang merupakan rangkuman dari hasil tinjauan pustaka serta
menguraikan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini.
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BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini memaparkan bagaimana masalah-masalah dalam penelitian akan
diselesaikan. Hal-hal yang diuraikan yaitu mengenai waktu dan tempat penelitian,
metode pengumpulan data serta metode analisis data dalam skripsi ini.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang mencakup gambaran umum
obyek penelitian dan analisis atau pembahasan hasil penelitian yang dilakukan mengenai
pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. Di dalam bab ini
disampaikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian
serta saran yang dapat digunakan dalam rangka menyempurnakan penelitian berikutnya.
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BAB II
LANDASAN TEORITIS

2.1

Tinjauan Pustaka

2.1.1 Stakeholder Theory
Pendekatan stakeholder muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Hal yang
mendasari pendekatan stakeholder adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka
kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu
perubahan lingkungan (Freeman dan McVea, 2001). Tujuan dari manajemen stakeholder
ini adalah untuk merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan
yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea, 2001).
Stakeholders adalah semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi dan dipengaruhi perusahaan (Hummels, 1998; Luk. et. al, 2005) dalam
Noorhadi (2009). Sedangkan menurut Luk, et al., (2005) dalam Noorhadi (2009),
stakeholder adalah sebuah kelompok atau individu yang keberadaannya bisa
mempengaruhi kesuksesan maupun kegagalan sebuah perusahaan.
Atas dasar kedekatannya dengan pihak yang terkait dengan perusahaan, maka
stakeholder dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok primer dan sekunder, dimana
kelompok primer terdiri atas pemilik saham, kreditor, karyawan, pemasok, konsumen,
supplier dan pesaing, sedangkan kelompok sekunder terdiri atas pemerintah, kelompok
sosial, media masa, kelompok pendukung dan masyarakat.
11
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Stakeholder theory dimulai dengan adanya asumsi bahwa nilai adalah hal yang
penting dan secara eksplisit merupakan bagian dari bisnis. Dalam hal ini, manajer
menyatakan mengenai pernyataan nilai dan apa yang akan diperoleh stakeholder. Ini juga
menekan manajer mengenai bagaimana mereka melakukan bisnis yang bersih. (Freeman,
et al. 2004).
Menurut Donaldson dan Preston (1995) , terdapat tiga aspek dari teori
stakeholder yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Aspek deskriptif memiliki arti
bahwa teori mendeskripsikan asal perusahaan, cara manajemen berfikir mengenai proses
manajerial, dan bagaimana

anggota dewan berfikir mengenai kepentingan pemilik

perusahaan serta bagaimana perusahaan sesungguhnya dikelola. Aspek kedua, yaitu
instrumental, dimana teori mengidentifikasikan hubungan atau kelemahan hubungan
antara stakeholder dan prestasi dari tujuan perusahaan tradisional. Sedangkan aspek
ketiga yaitu normatif yang menginterpretasikan fungsi dari perusahaan termasuk
identifikasi moral dan pedoman filosofi untuk operasi dan manajemen perusahaan.
Salah satu strategi untuk menjaga hubungan dengan para stakeholder perusahaan
adalah dengan melaksanakan Corporate Social Responsibility, dengan pelaksanaan
Corporate Social Responsibility diharapkan keinginan dari stakeholder dapat terpenuhi
sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan
stakeholdernya. Hubungan yang harmonis berimbas pada perusahaan dapat mencapai
keberlanjutan perusahaan atau sustainability.
2.1.2. Legitimacy Theory
Ide mengenai teori legitimasi lahir berdasarkan ide mengenai kontrak sosial yang
didiskusikan oleh John Locke, Thomas Hobber, dan Rousseau pada abad 16-17 yang
12
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mengatakan bahwa setiap lembaga sosial (perusahaan) beroperasi dengan kontrak sosial
dimana kelangsungan dan pertumbuhannya berdasar pada pemberian sesuatu yang
diinginkan masyarakat dan pendistribusian manfaat ekonomi, sosial kepada kelompok
yang berkuasa, hal inilah yang mendorong berkembangnya teori legitimasi. Teori
legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk
meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma
masyarakat dimana mereka berada.

Norma perusahaan

selalu berubah mengikuti

perubahan dari waktu ke waktu sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangannya.
Proses untuk mendapatkan legitimasi berkaitan dengan kontrak sosial antara yang dibuat
oleh perusahaan dengan berbagai pihak dalam masyarakat.
Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa
tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan,
pantas ataupun sesuai dengan system norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang
dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Harsanti,2011). Untuk mencapai
tujuan ini organisasi berusaha untuk mengembangkan keselarasan antara nilai-nilai sosial
yang dihubungkan atau diimplikasikan dengan kegiatannya dan norma-norma dari
perilaku yang diterima dalamsystem sosial yang lebih besar dimana organisasi itu berada
serta menjadi bagiannya (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Harsanti, 2011).
Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggungjawab sosial
dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas
dimana perusahaan itu berada. Legitimasi ini pada tahapan berikutnya akan
mengamankan perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi legitimasi
ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada
nilai perusahaan tersebut. (Harsanti, 2011).
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2.1.3. Signalling Theory
Pemikiran teori ini dimulai dari Michael Spence pada tahun 1973 yang
mengungkapkan bahwa atribut/reputasi perusahaan merupakan pertimbangan utama
yang digunakan oleh para pencari kerja sebelum mereka bergabung dalam perusahaan
tersebut. Jika dikaitkan dengan pelaporan perusahaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan selalu berdampak pada perhatian oleh para stakeholders seperti karyawan,
pemasok, investor, pemerintah, konsumen, serta masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan
berkewajiban untuk memberikan laporan sebagai informasi kepada para stakeholders.
Laporan yang wajib diungkapkan oleh perusahaan meliputi laporan keuangan tahunan
maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk
menyediakan informasi mengenai kegiatan perusahaan kepada stakeholder dan dapat
memberikan tanda (signal) bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan laporan
berdasarkan ketentuan yang berlaku namun dapat menyediakan informasi yang lebih
untuk para stakeholders yang diharapkan akan diterima dengan baik dan memberikan
sinyal positif terhadap pasar sehingga mampu mempengaruhi kinerja perusahaan.
Menurut Drever et al., (2007)

dalam Indrawan (2011) signalling theory

menekankan bahwa perusahaan pelapor dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui
laporannya. Jika perusahaan tidak dapat menyajikan informasi yang lebih, maka para
stakeholders hanya akan menilai perusahaan sebagai perusahaan yang sama dengan
perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan laporan tambahan. Hal ini
memberikan motivasi bagi perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan, melalui
laporan keuangan, bahwa mereka lebih baik dari pada perusahaan yang tidak melakukan
pengungkapan. Dengan demikian, signaling theory menekankan bahwa perusahaan akan
cenderung menyajikan informasi yang lebih lengkap untuk memperoleh reputasi yang
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lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak mengungkapkan, yang pada
akhirnya akan menarik investor.
2.1.4. Political Economy Theory
Gray, Owen, dan Adams (1996) dalam Chariri (2008) mengemukakan bahwa
teori ekonomi politik terdiri dari dua jenis, yaitu klasik dan borjuis. Ekonomi politik
klasik meletakkan konflik struktural, ketidakadilan dan peran negara pada analisis
pokok. Sedangkan Ekonomi politik borjuis cenderung menganggap hal-hal tersebut
merupakan suatu yang given dan oleh karena itu, hal tersebut tidak dimasukkan dalam
analisis. Hasilnya,ekonomi politik borjuis cenderung memperhatikan interaksi antar
kelompok dalam suatu dunia pluralistic (sebagai misal, negosiasi antara perusahaan dan
kelompok penekan masalah lingkungan, atau dengan pihak yang berwenang). Ekonomi
politik borjuis 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. (Kusumadilaga, 2011).
Menurut Deegan (2002) dalam Harsanti (2011), perspektif yang dicakup dalam
teori legitimasi dan juga teori ekonomi politik adalah bahwa masyarakat, politik dan
ekonomi tidak dapat dipisahkan. Isu-isu ekonomi tidak dapatdiinvestigasikan secara
bermakna dalam kondisiketiadaan pandangan mengenai kerangka institusi politik dan
ekonomi dimana kegiatanekonomi itu dijalankan. Dengan mempertimbangkanekonomi
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politik, seseorang akan lebih mampu untuk mempertimbangkan isu yangmemberi
pengaruh atas kegiatan organisasi dan informasi apa yang dipilih untuk diungkapkan.
Studi bidang ini menggunakan teori stakehoders, teori legitimasi organi-sasi dan
teori ekonomi politik. Teori stakeholders mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan
ditentukan oleh para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin
tinggi posisi stakeholders, semakin besar pula kecen-derungan perusahaan mengadaptasi
diri terhadap keinginan para stakeholders. Berdasarkan teori ini, pengungkapan tanggung
jawab sosial dilakukan perusahaan sebagai reaksi terhadap tekanan dari lingkungan agar
perusahaan merasa eksistensi dan aktivitasnya terlegitimasi (Kartika, 2010).

2.2.

Corporate Social Responsibility
Ide mengenai konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social

Responsibility yang kerap dianggap sebagai inti dari etika bisnis adalah bahwa
perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada pemengang saham
perusahaan saja, tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan

(stakeholder)

yang

kapasitasnya

melebihi

kewajiban-kewajiban

perusahaan kepada pemegang saham. (Anwar, et al. 2009).
Watrick dan Cohan (1985) dalam Maksum (2003) menjelaskan karakteristik
tanggung jawab perusahaan yang didasarkan pada empat tipe perusahaan yaitu:
1.

Tipe perusahaan Reactive (Reactive) dengan karakteristik :
a. Tidak adanya dukungan dari manajemen.
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b. Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting.
c. Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan.
d. Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.
2.

Tipe perusahaan defensive (Defensive) dengan karakteristik :
a. Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu.
b. Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak
lingkungan sosial yang harus dilaporkan.
c. Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang
lingkungan sosial perusahaan.

3.

Tipe perusahaan akomodatif (Accomodative) dengan karakteristik :
a. Terdapat berbagai kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial.
b. Kegiatan akuntansi sosial dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara
eksternal.
c. Ada beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan
tentang lingkungan sosial perusahaan.

4.

Tipe perusahaan proaktif (Prtoactive) ddengan karakteristik :
a. Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial
perusahaan.
b. Kegiatan akuntansi sosial dilakukan secara eksternal maupun internal.
c. Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang akuntansi
dan lingkungan sosial perusahaan.
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Menurut Caroll (1991) dalam Desjardins (2009), Corporate Social Responsibility
didefinisikan kedalam bagian yaitu dimulai dengan tanggung jawab ekonomi (economic
responsibilities) sebagai dasar untuk tanggung jawab yang lain. Pada saat yang sama
perusahaan diharapkan untuk mematuhi hukum (legal responsibilities) , karena hukum
adalah kodifikasi yang dapat diterima masyarakat atas perilaku yang dapat diterima dan
yang tidak dapat diterima. Selanjutnya perusahaan harus bertanggung jawab secara etis
(ethical responsibilities) dan yang terakhir, perusahaan diharapkan untuk menjadi warga
perusahaan yang baik (philanthropic responsibilities).
Corporate Social Responsibility dapat diartikan menjadi 4 ruang lingkup yaitu
keterlibatan perusahaan dalam kegiatan social yang berguna bagi masyarakat luas,
keuntungan ekonomis yang merupakan lingkup utama dari tanggung jawab sosial dan
modal, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang
menyangkut kegiatan bisnis dan sosial, serta menghormati pada hak dan kepentingan
para pemangku kepentingan dan ihak terkait yang berhubungan langsung dengan bisnis
perusahaan. (Keraf, 1998).
Menurut Elkington (1997) seperti yang dikutip dalam Wahyudi dan Azheri
(2008), memberikan pandangan bahwa perusahaan yang ingin memiliki keberlanjutan
dalam usaha harus memperhatikan konsep “3P” Planet, People, Profit. Pengertian dari
konsep 3P itu adalah perusahaan selain mengejar profit, juga harus memperhatikan dan
ikut serta dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat (people) dan turut berkontribusi
aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet). Hubungan ini dapat digambarkan
dalam :
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Gambar : Konsep Triple Bottom Line

PEOPLE

PLANET

PROFIT

Sumber : Carrol (1991) yang dikutip dalam Wahyudi dan Azheri (2008)
Dari gambar 1 dapat dijelaskan mengenai People dimana masyarakat yang
merupakan bagian dari stakeholder perusahaan, karena itu peran dan dukungan dari
masyarakat sangat diperlukan demi keberlanjutan hidup perusahaan, maka dari itu,
perusahaan perlu memberikan komitmen untuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya kepada masyarakat. Planet dimaksudkan bahwa meningkatnya laba perusahaan
merupakan target yang harus dicapai oleh sebuah perusahaan, namun perusahaan harus
pula untuk ikut serta dalam upaya kelestarian lingkungan. Sedangkan Profit mempunyai
artian bahwa pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan perusahaan untuk
menjamin eksistensi hidup perusahaan sendiri, sedangkan aktivitas yang ditempuh antara
lain dengan meningkatkan produktifitas dengan melakukan efisiensi biaya, sehingga
perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan profit yang
sebesar-besarnya untuk perusahaan.
Tanggung jawab sosial dapat dikatakan sebagai cara perusahaan mengatur proses
produksi yang berdampak positif pada komunitas. Dapat pula dikatakan, sebagai proses
penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan untuk meraih keuntungan, baik

19
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

internal (pekerja, shareholder), maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum,
anggota-anggota komunitas, kelompok komunitasi dan perusahaan lain). (Mangoting,
2007).
Sedangkan menurut ISO 26000, Corporate Social Responsibility adalah
Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan keputusan
dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam
bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan
kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para pemangku kepentingan,
sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta
terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.
Corporate Social Responsibility merupakan suatu konsep bahwa organisasi,
dalam hal ini lebih dispesifikkan kepada perusahaan, memiliki sebuah tanggung jawab
terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam
segala aspek operasional perusahaan. CSR menekankan bahwa tanggung jawab
perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi
kelangsungan usaha, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (Dwi dan Maksum,
2008) dalam Wijayanti (2011).
Harahap (2005) mengemukakan beberapa alasan mengenai pro kontra penerapan
Corporate Social Responsibility oleh sebuah perusahaan. Beberapa alasan yang
mendukung penerapan Corporate Social Responsibility antara lain : 1.) Keterlibatan
sosial merupakan respon terhadap keinginan dan harapan masyarakat terhadap peranan
perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menguntungkan perusahaan. 2.)
Keterlibatan sosial mungkin akan mempengaruhi perbaikan lingkungan, masyarakat,
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yang mungkin akajn menurunkan biaya produksi. 3.) Meningkatkan nama baik
perusahaan, dan akan menimbulkan simpati langganan, karyawan, investor, dan lain-lain.
Sedangkan beberapa alasan yang tidak menyetujui konsep tanggung jawab sosial antara
lain : 1.) Mengalihkan perhatian perusahaan dari tujuan utamanya dalam mencari laba
dan akan menimbulkan pemborosan. 2.) Memungkinkan keterlibatan perusahaan
terhadap permainan kekuasaan atau politik secara belebihan yang sebenarnya bukan
lapangannya. 3.) Keterlibatan sosial memerlukan dana dan tenaga yang cukup besar yang
tidak dapat dipenuhi oleh dana perusahaan yang terbatas, yang dapat menimbulkan
kebangkrutan atau menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan.
Bila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan,
maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas daripada sekedar
kepentingan perusahaan, (Keraf,1998). Dengan demikian konsep tanggung jawab sosial
perusahaan lebih menekankan pada tanggung jawab sosial perusahaan atas tindakan dan
kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat, dan
lingkungan dimana perusahaan tersebut melaksanakan aktivitas usahanya.

Hal ini

bermakna bahwa perusahaan harus menjalankan aktivitas usahanya sehingga tidak
berdampak negatif pada masyarakat dan perusahaan harus menjalankan kegiatan
usahanya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. (
Wahyudi dan Azheri, 2008).
Corporate Forum for Community Development (CFCD) mengungkapakan 3
tahap pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility perusahaan yaitu Pertama,
tahap philanthropi yang dilakukan untuk masyarakat yang memang membutuhkan
bantuan seperti korban bencana alam. Kedua adalah tahap pendekatan ekonomi, ini
21
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

dilakukan agar roda kehidupan masyarakat tetap bisa berjalan, dan tahap yang terakhir
adalah tahap transformasi nilai, tahap ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap hidup
dengan kemampuannya sendiri. (Sugiyanto,2007), dalam Indriana, et al. (2008).
Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat memberikan berbagai manfaat
potensial bagi perusahaan. Dalam ISO 26000 disebutkan manfaat CSR bagi perusahaan
yaitu:
1. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan
peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat. peluang jika kita
melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen risiko hukum yang lebih
baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.
2. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
3. Meningkatkan reputasi organisasi dan kepercayaan publik yang lebih besar.
4. Meningkatkan daya saing organisasi.
5. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitasnya untuk
inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para stakeholder.
6. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan, meningkatkan keselamatan
dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan dan berdampak positif
pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan
karyawan.
7. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi
sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan
meningkatkan ketersediaan bahan baku.
8. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang
bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.
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9. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk atau
jasa.
10. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka panjang organisasi dengan
mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
11. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan
lembaga.
Menurut Wibisono (2007) dalam Irawan (2008) perusahaan memperoleh
beberapa keuntungan karena menerapkan tanggunjawab sosialnya antara lain: untuk
mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan; layak
mendapatkan ijin untuk beroperasi (social license to operate), mereduksi risiko bisnis
perusahaan; melebarkan akses ke sumber daya; membentangkan akses menuju market;
mereduksi biaya; memperbaiki hubungan dengan stakeholders, memperbaiki hubungan
dengan regulator; dan meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
Menurut Gray et.al.,(1987) yang dikutip dari Sembiring (2005) timbulnya
kesadaran publik akan keberadaan perusahaan di tengah masyarakat melahirkan pro dan
kontra ,karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk,
tingkat keamanan produk serta hak dan status tenaga kerja. Tekanan dari berbagai pihak
memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya
terhadap masyarakat. Meningkatnya perhatian stakeholder terhadap Corporate Social
Responsibility yang dilakukan perusahaan disebabkan karena mereka tidak ingin
perusahaan menghadapi bertambahnya risiko kerugian yang berdampak pada perusahaan
maupun kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan dalam melakukan kegiatan
CSR.
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Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka kegiatan CSR menjadi lebih
terarah, paling tidak perusahaan perlu berupaya melaksanakan konsep tersebut. Sejalan
dengan perkembangan tersebut. Di Indonesia, implementasi kegiatan Corporate Social
Responsibility telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas pasal 74, ayat 1, yang berbunyi:
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan
sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)
merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
Perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan
kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility di Indonesia juga diatur
dalam Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 huruf b. yang
berbunyi : ”Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan”.
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2.3.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Anggraini (2006) menyatakan bahwa tuntutan masyarakat terhadap perusahaan

untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola
perusahaan yang baik (good corporate governance) memaksa perusahaan untuk
memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan
informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya
sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan
keamanan mengkonsumsi makanan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam
perkembangan sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak
dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul
konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social Responsibility Accounting (SRA) atau
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.
Agar praktik Corporate Social Responsibility yang dilakukan dapat diketahui
oleh para stakeholdernya, perusahaan harus melakukan pengungkapan atas praktik CSRnya. Pengungkapan praktik-praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan
perlunya memasukkan unsur sosial dalam pertanggungjawaban perusahaan ke dalam
akuntansi. Hal ini mendorong lahirnya suatu konsep yang disebut sebagai Social
Accounting, Socio Economic Accounting atau pun Social Responsibility Accounting
(Indira dan Dini, 2005).
Menurut Ramanathan (1976) dalam Ariyani (2007), menguraikan ada 3 tujuan
akuntansi pertanggungjawaban sosial yaitu:
1. Mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto periodik suatu perusahaan,
yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial yang diinternasionalisasikan
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perusahaan, namun juga timbul dari eksternalitas yang mempengaruhi segmensegmen dan sosial yang berbeda.
2. Membedakan menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang secara
langsung mempengaruhi realitas sumber daya dan status individu,masyarakat dan
segmen-segmen

sosial adalah konsisten dengan prioritas sosial yang diberikan

secara luas pada pihak dan aspirasi individu pada pihak lain.
3. Memberikan dengan cara yang optimal, kepada semua kelompok sosial,informasi
yang relevan tentang tujuan, kebijakan, program, strategi dan kontribusi suatu
perusahaan terhadap tujuan-tujuan sosial perusahaan.
Menurut Gray et. al., (1995) dalam Sembiring (2005) menjelaskan ada dua
pendekatan yang secara signifikan berbeda dalam melakukan penelitian tentang
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama, pengungkapan tanggung
jawab sosial perusahaan mungkin diperlakukan sebagai suatu suplemen dari aktivitas
akuntansi konvensional. Pendekatan ini secara umum akan menganggap masyarakat
keuangan sebagai pemakai utama pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan
cenderung membatasi persepsi tentang tanggung jawab sosial yang dilaporkan.
Pendekatan alternatif kedua dengan meletakkan pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan pada suatu pengujian peran informasi dalam hubungan masyarakat dan
organisasi. Pandangan yang lebih luas ini telah menjadi sumber utama kemajuan dalam
pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan sekaligus
merupakan sumber kritik yang utama terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial
perusahaan.
Ada dua sifat pengungkapan yaitu pengungkapan yang didasarkan pada ketentuan
atau standar (required/regulated/mandatory disclosure) dan pengungkapan yang bersifat
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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, menarik perhatian analis meningkatkan akurasi
pasar, menurunkan ketidaksimetrisan informasi pasar dan menurunkan kejutan pasar
(Na’im, 2006) dalam Wijayanti dan Sutaryo (2011).
Belkaoui (2004) menemukan hasil bahwa pengungkapan sosial mempunyai
hubungan yang positif dengan kinerja sosial perusahaan yang berarti bahwa perusahaan
yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan sosial,
hubungan positif antara pengungkapan sosial dengan visibilitas politis, dimana
perusahaan besar yang cenderung diawasi akan lebih banyak mengungkapkan informasi
sosial dibandingkan perusahaan kecil, dan hubungan negatif antara pengungkapan sosial
dengan tingkat financial Leverage, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal
semakin rendah pengungkapan sosialnya karena semakin tinggi tingkat Leverage maka
semakin besar kemungkinan perusahaan akan

melanggar perjanjian kredit sehingga

perusahaan harus menyajikan laba yang lebih tinggi pada saat sekarang dibandingkan
laba di masa depan. Perusahaan dapat menyajikan laba yang lebih tinggi, maka
perusahaan harus mengurangi biaya-biaya (termasuk biaya-biaya untuk mengungkapkan
informasi sosial).
Pengungkapan mengenai informasi sosial ataupun informasi mengenai Corporate
Social Responsibility perusahaan terdapat pada laporan keuangan tahunan perusahaan
maupun laporan keberlanjutan perusahaan. (ACCA, 2004) dalam Anggraini (2006).
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1.

Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan, laporan keuangan adalah Laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan
keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan,
dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan
dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berupa
laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama
periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode,
catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan
informasi penjelasan lainnya; dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif
yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif
atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. (Ikatan Akuntansi Indonesia).
2.

Laporan Keberlanjutan
Menurut Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting atau laporan

keberlanjutan perusahaan adalah praktek pengukuran, pengungkapan dan upaya
akuntabilitas dari kinerja organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan
kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. ‘Laporan
Keberlanjutan’ merupakan sebuah istilah umum yang dianggap sinonim dengan istilah
lainnya untuk menggambarkan laporan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan
sosial
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Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAI-KAM) atau
sekarang dikenal Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang
dikembangkan oleh Global Reporting Initiative dalam pemberian penghargaan Indonesia
Sustainability Report Award (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta
dalam membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report. Standar Global
Reporting Initiative dipilih karena memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai
kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting.
Global Reporting Initiative membuat sustainability report guideline yang
memberi petunjuk pembuatan laporan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan
lingkungan. Kerangka kerja Global Reporting Initiative telah diperbaiki secara
berkesinambungan dan pada tahun 2006, The Third Generation (G3) dari kerangka kerja
keberlanjutan GRI telah diperkenalkan di Amsterdam, Belanda. GRI G3 Guideliness
mencakup indikator kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang terdiri dari:
1. Indikator Kinerja Ekonomi (EC), terdiri atas 9 komponen, meliputi : kinerja
ekonomi, aspek keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung
2. Indikator Kinerja Sosial, terdiri atas 40 Komponen, meliputi :
a. Aspek Tenaga Kerja dan Praktik Kerja yang Layak (LA), mencakup
tenaga kerja, hubungan manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja,
pendidikan dan pelatihan, keberagaman dan kesempatan yang sama serta
indikator tambahan.
b. Aspek Hak Asasi Manusia (HR), mencakup praktek investasi dan
pengadaan (strategi dan manajemen), anti diskriminasi, kebebasan
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berserikat dan perundingan bersama, pekerja anak, tenaga kerja wajib dan
terpaksa, praktik kedisiplinan serta hak masyarakat adat.
c. Aspek Masyarakat (SO), mencakup masyarakat (komunitas), penyuapan
dan korupsi, kebijakan publik, perilaku anti persaingan, dan kepatuhan.
d. Aspek Tanggung Jawab Produk (PR), mencakup keselamatan dan
kesehatan konsumen, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran
dan privasi konsumen.
3. Indikator Kinerja Lingkungan (EN), terdiri atas 30 komponen, meliputi :
bahan/material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah,
produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, aspek keseluruhan.
Peraturan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga
tercantum dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab IV
Pasal 66 ayat 2(c) dan Bab V Pasal 74. Pada Pasal 66 ayat 2 bagian c disebutkan bahwa
selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan
pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Pasal 74 menjelaskan
kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan
yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

2.4.

Leverage
Perjanjian terbatas seperti perjanjian hutang yang tergambar dalam tingkat

Leverage dimaksudkan membatasi kemampuan manajemen untuk menciptakan transfer
kekayaan antar pemegang saham dan pemegang obligasi (Jensen dan Meckling, 1976;
Smith dan Warner, 1979 dalam Belkaoui dan Karpik, 1989) dalam Sembiring (2005).
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Keputusan untuk mengungkapkan informasi sosial akan mengikuti suatu pengeluaran
untuk pengungkapan yang menurunkan pendapatan. Sesuai dengan teori agensi maka
manajemen perusahaan dengan tingkat Leverage yang tinggi akan mengurangi
pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari
para debtholders. (Sembiring, 2005).
Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung
pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat
Leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya.
Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat Leverage lebih rendah lebih banyak
membiayai asetnya dengan modal sendiri. Tingkat Leverage perusahaan, dengan
demikian menggambarkan risiko keuangan perusahaan. Teori keagenan memprediksi
bahwa perusahaan dengan rasio Leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih
banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu
lebih tinggi (Jensen & Meckling, 1976) dalam Anggraini (2006). Leverage dapat
digunakan sebagai alat pengukur besarnya aktiva yang diboayai oleh hutang. Hutang
digunakan untuk membiayai aktiva berasal dari kreditor, bukan dari pemegang saham
ataupun investor (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

2.5.

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk

menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Hal ini dikaitkan
dengan teori agensi, dimana perusahaan besar yang memiliki biaya keagenan yang lebih
besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan
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tersebut. Di samping itu perusahaan besar merupakan emiten yang banyak disoroti,
pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud
tanggung jawab sosial perusahaan. (Sembiring,2005).
Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar, maka
semakin besar pula ukuran perusahaan itu. Karena variabel ini digunakan untuk
menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberap besar perusahaan
tersebut. Semakin besar aktiva maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin
banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi
pasar maka semakin besar pula ia dikenal dimasyarakat. Dari ketiganya, nilai aktiva
relative lebih stabil dibandigkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan dalam
mengukur perusahaan.

2.6.

Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan mengelola sumber

daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai kepada perusahaan tersebut. Dengan
mengetahui kinerja suatu perusahaan

kitadapat mengukur tingkat efisensi dan

produktifitas perusahaan tersebut. Disamping itu juga penilaian kinerja perusahaan
bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu perusahaan. Kinerja
perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kinerja keuangan dan non keuangan, dalam
penelitian ini lebih menekankan pada pengukuran kinerja perusahaan yang berbasis
keuangan yang dapat diukur dengan berbagai rasio.
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Subramanyam dan Wild, 2009 mengungkapkan rasio keuangan dapat dibagi ke
dalam tiga bentuk umum yang sering dipergunakan yaitu: Rasio Likuiditas, Rasio
Leverage, Rasio Profitabilitas, Rasio Perputaran/efisiensi, dan Rasio Nilai Pasar.
Dalam penelitian ini, rasio keuangan (profitabilitas) perusahaan yang digunakan
adalah Return On Asset, Return On Asset, dan Earning Per Share perusahaan
pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011.
2.6.1. Return On Assets
Return On Asset (ROA) menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan
dari aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total aset-aset
(Keown, et al, 2011)
Selanjutnya Return On Asset menurut Keown,et al. (2011) merupakan
pengembalian atas aset-aset menentukan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan dari
aset-aset perusahaan dengan menghubungkan pendapatan bersih ke total aset.
Maka dalam menghitung Return On Asset , maka rumus untuk menghitung
Return On Asset adalah sebagai berikut :
ROA =

Laba bersih
Total Asset

Menurut Kieso et al (2011), terdapat beberapa rasio untuk mengukur
profitabilitas. Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas aktiva secara keseluruhan. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai Return On
Asset , maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan aktiva
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yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, semakin kecil nilai Return On
Asset menunjukkan bahwa dari total aktiva yang digunakan, perusahaan tidak mampu
memberikan laba yang baik.
Return On Asset yang tinggi akan mempengaruhi penilaian investor terhadap
kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan dianggap dapat beroperasi dengan
baik dan mempengaruhi minat investor dalam saham perusahaan. Return On Asset
dianggap memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena
menunjukkan

efektivitas

manajemen

dalam

menggunakan

aktivanya

dalam

menghasilkan laba yang diterima perusahaan.
2.6.2. Return On Equity
Secara teoritis, Return On Equity merupakan ukuran profitabilitas dari sudut
pandang investor (Keown, at al. 2011) dan merupakan rasio laba bersih setelah pajak
terhadap modal sendiri yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan laba
yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan.

Rasio ini merupakan ukuran

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Semakin baik perusahaan
menggunakan seluruh modal untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih semakin
tinggi return yang diperoleh investor. Return On Equity dapat mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba atau rugi perusahaan. Semakin besar Return On
Equity menunjukkan keuntungan yang lebih tinggi yang didapat oleh perusahaan dalam
kinerja operasionalnya. (Keown, at al. (2011).
Return on Equity menurut Kieso, at al. (2011) Return On Equity adalah rasio
laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai Return On
34
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

Equity, maka

semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan

ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, semakin kecil nilai
Return On Equity menunjukkan bahwa dari total ekuitas yang digunakan, perusahaan
tidak mampu memberikan laba yang baik.
Selanjutnya, rumus untuk menghitung Return On Equity menurut Keown, et al
(2011) adalah sebagai berikut:

ROE =

Laba bersih
Total Ekuitas

2.6.3. Earning Per Share (EPS)
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).
Earning per shre dapat dirumuskan dengan (Keown, et al ,2011)

EPS =

Laba bersih
Jumlah saham beredar

Menurut Subramanyam dan Wild (2009), perhitungan laba per lembar saham
dapat dilihat dari komposisi struktur modalnya, dimana struktur modal yang didalamnya
mempunyai opsi, waran, atau efek yang dapat dikonfersi, maka perhitungannya
menggunakan konsep laba per lembar saham dilusian yang dilakukan dengan
penyesuaian bunga setelah pajak.

35
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

Peningkatan dalam Earning Per Share dapat menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari setiap lembar saham yang
semakin meningkat. Sehingga memungkinkan penanaman modal yang lebih banyak oleh
para investor dalam perusahaan tersebut.

2.7.

Ringkasan Penelitian Terdahulu
Berbagai penelitian mengenai Corporate Social Responsibility terhadap kinerja

perusahaan antara lain Return On Asset, Return On Equity,dan Earning Per Share telah
banyak dilakukan di luar negri maupun dalam negri. Secara ringkas penelitian terdahulu
terangkum sebagai berikut :
Tabel Ringkasan Penelitian Terdahulu
No.

Judul

Variabel
Independen

1.

Metodologi

Kesimpulan

Dependen

Dampak Implementasi

Corporate

ROA dan

Uji Statistik,

Implementasi

Tanggung Jawab Sosial

Social

ROE

Analisis

Corporate Social

Perusahaan

Responsibility

Regresi

Responsibility

(Corporate Social

Regresi

Responsibility )

Berganda

terhadap kinerja
perusahaan.

( biaya sosial )
berpengaruh
positif terhadap
kinerja keuangan

( Ina Indriana, Enok

( ROA dan ROE)

Nurhayati, Lia
Uzliawati, 2008 ).
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2.

Pengaruh Corporate

Corporate

ROA, ROE,

Uji statistik,

Corporate Social

Social Responsibility

Social

EPS

analisis

Responsibility

terhadap kinerja

Responsibility

regresi

berpengaruh

berganda.

positif signifikan

keuangan Perusahaan.

terhadap ROE.

( Muhammad Agung
Prabowo Sutaryo, dan
Wuijayanti, 2011 ).

3.

Executive Summary

Corporate

ROA, ROE ,

Uji statistik

Corporate Social

Terbuka : Corporate

Social

market value

analisis dua

Responsibility

Social Responsibility

Responsibility

jalur

berpengaruh
positif signifikan

( Noorhadi, 2009 )

terhadap kinerja
keuangan ROA
dan ROE.

4.

Pengaruh

Corporate

ROA, ROE,

Uji statistik,

Pengungkapan

Pengungkapan

Social

EVA, Harga

analisis

Corporate Social

Corporate Social

Responsiblity

Saham

regresi

Responsibility

berganda.

tidak berpengaruh

Responsibility Terhadap
Kinerja Keuangan dan

positif terhadap

Harga Saham.

ROA, ROE,

(Samsinar Anwar, Siti.
Haerani, Gagaring
Pagalung, 2009 ).

EVA, dan
berpengaruh
positif pada harga
saham.
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5.

Corporate Social

Corporate

Nilai

Uji statistik,

Corporate Social

Responsibility, and

Social

Perusahaan

analisis

Responsibility

Financial Performance

Responsibility

dan Kinerja

regresi

memiliki

Perusahaan

berganda.

hubungan positif

in
Developing Economies
: The Nigerian

ROA dan

dan berpengaruh

ROE

secara signifikan
terhadap kinerja

Experience.

keuangan

( Olayinka Marte,

perusahaan (ROA

Temitope Olaminde,

dan ROE).

2011)

2.8.

Rerangka Pemikiran
Alasan perusahaan melakukan pengungkapan Corporate Social Responsibility

secara sukarela adalah karena manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan
efektivitas informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan, manajer
perusahaan memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang tidak
bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat, dan perusahaan melakukan
pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder karena
mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan harga saham perusahaan.
(Anwar, et al 2009). Dengan demikian, pengungkapan Corporate Social Responsibility
dalam laporan tahunan perusahaan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan
menjadi lebih baik. (Tsousora, 2004).
Profitabilitas merupakan salah satu faktor penentu dalam suatu perusahaan dalam
melakukan Corporate Social Responsibility seperti yang diungkapkan oleh oleh Heinze,
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(1976) dalam Anwar, et al (2009) yang menyatakan bahwa profitabilitas merupakan
faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk
mengungkapkan pertanggung jawaban sosial kepada pemegang saham. Perusahaan yang
mengungkapkan Corporate Social Responsibility lebih banyak maka kinerja keuangan
perusahaan cenderung lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak
mengungkapkan CSR. (Chung et al. 2008 dalam Wijayanti, et al, 2011).
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan
yang dilihat dari total aset perusahaan dan tingkat Leverage perusahaan. Alasan
digunakan kontrol variabel tersebut karena terdapat hubungan antara ukuran perusahaan
dan tingkat Leverage perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang
dilakukan oleh perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan.

Gambar : Rerangka Pemikiran
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2.9.

Perumusan Hipotesis
Atas dasar permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka rumusan hipotesis

dari penelitian ini adalah:
2.9.1. Corporate Social Responsibility dengan Return On Asset
Menurut Wild dan Subramanyam (2009) rasio profitabilitas merupakan rasio
yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba
ataukeuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba
dengan aktiva atau modal yang mengahasilkan laba tersebut.
Return On Asset mengukur seberapa efisien laba dapat dihasilkan dari asset yang
digunakan atau dimiliki perusahaan. Return On Asset yang rendah mengindikasikan
pendapatan perusahaan yang rendah terhadap sejumlah aset yang dimilikinya. Jadi,
Return On Asset yang rendah jika dibandingkan rata-rataindustrinya menunjukan bahwa
adanya penggunaan asset perusahaan yang tidak efisien. (Syauta dan Widjaja, 2009).
Return On Asset menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam bentuk
aktiva perusahaan untuk memperoleh keuntungan.

Perusahaan dengan luas

pengungkapan Corporate Social Responsibility yang lebih luas diharapkan

mampu

meningkatkan laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi perusahaan memperoleh
laba, maka dapat menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam menggunakan
aktivanya secara untuk menghasilkan laba perusahaan yang memiliki kinerja sosial baik,
dimana mereka memperoleh legitimasi stakeholders akan mendorong perusahaan untuk
memperoleh laba, semakin efektif perusahaan mengelola asetnya
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Ho1: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Return On Asset
Perusahaan.
Ha1: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh positif terhadap Return On
Asset Perusahaan.
2.9.2. Corporate Social Responsibility dengan Return On Equity
Dalam menjalankan kegiatan operasinya, perusahaan berhadapan dengan banyak
stakeholders yang terdiri dari karyawan, pemasok, investor, pemerintah, konsumen, dan
masyarakat. Perusahaan memerlukan dukungan stakeholders untuk mempertahankan
perusahaan Semakin besar peran stakeholders, maka tanggung jawab perusahaan
terhadap stakeholder menjadi semakin besar. Semakin kuat peranan stakeholders dalam
perusahaan, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan stakeholders.
Berdasarkan teori stakeholders, perusahaan memilih untuk menanggapi banyak tuntutan
yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan (stakeholders), yaitu setiap kelompok
dalam lingkungan luar organisasi yang terkena tindakan dan keputusan organisasi.
Diharapkan dengan memenuhi tuntutan para stakeholders dapat meningkatkan
penghasilan perusahaan. Hal itu berarti prusahaan yang memiliki kinerja sosial baik,
dimana mereka memperoleh legitimasi stakeholders akan mendorong perusahaan dalam
meningkatkan transaksi sehingga memberikan probabilitas meningkatkan kinerja
keuangan.
Perusahaan dengan pengungkapan Corporate Social Responsibility yang baik
memiliki tingkat pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan perusahaan yang tidak mengungkapkan Corporate Social Responsibility. Pengungkapan
yang semakin luas akan memberikan sinyal positif kepada pihak – pihak yang
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berkepentingan terhadap perusahaan (stakeholder). Semakin luas informasi yang
disampaikan kepada stakeholder akan semakin memperbanyak informasi yang diterima
mengenai perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan stakeholder kepada
perusahaan. Return On Equity merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang
investor (Keown, et al 2011). Semakin baik perusahaan menggunakan seluruh modal
untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih semakin tinggi return yang diperoleh
investor
Gray 1995 dalam (Anwar, 2009) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan
faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk
mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti
semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan
informasi sosial.
Ho2: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Return On Equity.
Ha2: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh positif terhadap Return On
Equity.
2.9.3. Corporate Social Responsibility dengan Earning Per Share
Hasil penelitian Chugh, et al (1981) dalam Indriana, et al, (2008) menunjukkan
bahwa tingkat kepedulian sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan di bursa saham. Terdapat hubungan signifikan antara kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan terhadap kinerja harga pasar saham.
Pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin memperluas
pengungkapan dalam laporan tahunan. Hal ini merupakan sinyal positif yang diberikan
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perusahaan kepada investor. Makin luasnya pengungkapan yang dilakukan oleh
perusahaan akan menambah informasi yang diterima oleh investor. Semakin luasnya
informasi yang diterima investor akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor
terhadap perusahaan. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentunya investor akan
memberikan respon yang positif terhadap perusahaan berupa pergerakan harga saham
yang cenderung naik. (Eko,2011). Peningkatan dalam Earning Per Share dapat
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari
setiap lembar saham yang semakin meningkat. Sehingga memungkinkan penanaman
modal yang lebih banyak oleh para investor dalam perusahaan tersebut.
Ho3: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Earning Per Share.
Ha3: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh positif terhadap Earning Per
Share.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor coal

mining, crude petroleum & natural gas production, metal & mineral mining, land/stone
quarriying, dan lainnya yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 20092011. Dengan menggunakan populasi yang relatif baru diharapkan akan lebih relevan
untuk memahami kondisi yang aktual di Indonesia.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive
sampling yaitu penetapan sampel dengan pertimbangan kriteria agar mendapatkan
sampel yang reprentatif. Adapun kriteria sample yang dimaksud adalah :
1. Perusahaan kategori pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia dan
sahamnya aktif diperdagangkan selama periode 2009-2011.
2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan atau laporan tahunan (annual
report) telah dipublikasikan.
3. Perusahaan tersebut melakukan pengungkapan informasi (Corporate Social
Responsibility) dalam laporan tahunan (annual report) ataupun juga pada laporan
keberlanjutan (sustainability report) selama periode 2009-2011.
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3.2.

Identifikasi dan Definisi Operasionalisasi Variabel

3.2.1.

Identifikasi Variabel
Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini

dilakukan pengujian hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam penelitian ini
terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel dependen danvariabel independen. Corporate
Social Responsibility dikategorikan sebagai variabel independen,sedangkan kinerja
keuangan Perusahaan yang menggunakan rasio Return On Asset, Return On Equity, dan
Earning Per Share di kategorikan sebagai variabel dependen, sedangkan Leverage dan
Size merupakan variabel yang dikategorikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian
ini.
3.2.2.

Definisi Operasionalisasi Variabel
Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu

variabel atau dengan cara memberikan arti atau membenarkan suatu operasional yang
diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.
3.2.2.1 . Variabel Terikat (Dependent Variable)
a. Return On Asset
Return On Asset menurut Kieso, at al (2011) merupakan alat yang digunakan
untuk mengukur profitabilitas perusahaan dari sisi aktiva secara keseluruhan.. Rumus
untuk menghitung Return On Asset adalah (Keown, at. al ,2011) :

ROA =
\

Laba bersih
Total Asset
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b. Return On Equity
Return On Equity menurut Keown, et al (2011) merupakan rasio laba bersih
setelah pajak terhadap modal sendiri yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Adapun rumus untuk
menghitung Return On Equity adalah :
ROE =

Laba bersih
Total Ekuitas

c. Earning Per Share
Menurut Keown, et al. (2011) pengertian laba per lembar saham atau EPS
merupakan rasio yang menunjukkan berapa besar keuntungan (laba) yang diperoleh
investor atau pemegang saham per lembar sahamnya. Adapun rumus untuk menghitung
Earning Per Share adalah sebagai berikut:
EPS =

Laba bersih
Jumlah saham beredar

3.2.2.2. Variabel Bebas (Independent Variable)
Corporate Social Responsibility
Untuk mengukur tingkat pelaporan tanggung jawab sosial yang dilakukan
perusahaan diukur berdasarkan CSRI (Corporate Social Responsibility

Index) G3

Version 2010 yang diukur berdasarkan Global Reporting Initiative, yaitu:
CSRI =

Jumlah Pengungkapan
79
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Aspek Corporate Social Responsibility berdasarkan Global Reporting Initiative
antara lain adalah Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator), terdiri
dari 9 item, indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) terdiri
dari 30 item, dan indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 40 item, terdiri
dari:Tenaga Kerja (labor practices and decent work), Hak Asasi Manusia (human rights
performance), Sosial (Society), Tanggung jawab Produk (product responsibility
performance).
Penghitungan CSRI dilakukan dengan setiap item indikator dalam instrument
diberi nilai 1 jika diungkapkan dan nilai 0 jika tidak diungkapkan. Selanjutnya skor dari
setiap item dijumlahkan untuk memperoleh keseluruhan skor untuk setiap perusahaan.
3.2.2.3. Variabel Kontrol (Control Variable)
Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan

oleh peneliti.

Menurut Dwitridinda (2007), logika dari variabel kontrol mengandung sebagian versi
dari 4 (empat) butir berikut:
1. Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga penyertaannya tidak
menimbulkan inefisiensi dari suatu persamaan.
2. Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga ketidakhadiran mereka jika
berkolerasi dengan variabel-variabel yang masuk dalam model, dapat menimbulkan
bias.
3. Bias yang disebabkan oleh omitted variabel adalah suatu keseluruhan bias yang
disebabkan oleh omitted variables.
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4. Karena tidak semua variabel yang relevan dan saling berkaitan memungkinkan untuk
dimasukkan, maka sebanyak mungkin variabel harus dimasukkan untuk menurunkan
bias.
Variabel kontrol yang digunakan dalam peneltian ini adalah:
a.

Leverage
Pertimbangan tingkat hutang adalah karena Leverage adalah pembiayaan modal

perusahaan dengan

menggunakan hutang, peningkatan penggunaan hutang oleh

perusahaan akan meningkatkan aset perusahaan, dengan meningkatnya aset, maka laba
yang dihasilkan diharapkan juga akan meningkat. Rasio Leverage digunakan untuk
memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga
dapat dilihat tingkat risiko tak tertagihnya suatu utang. Oleh karena itu untuk lebih
meyakinkan para investor, perusahaan dengan rasio Leverage yang tinggi memiliki
kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio
Leverage yang rendah. Rasio Leverage dihitung dari jumlah kewajiban dibagi dengan
total aset perusahaan.
b.

Ukuran Perusahaan (Size)
Pertimbangan untuk ukuran perusahaan adalah perusahaan yang tergolong besar

mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan
perusahaan besar akan menghadapi resiko yang lebih besar dibandingkan dengan
perusahaan kecil. Menurut Consoladi et al. (2006) dalam

Nur Syafitri (2012)

mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja sosial perusahaan
karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih
berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan. Ukuran perusahaan
dihitung dari logaritma natural total aset perusahaan.
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Oleh sebab itu, apakah dengan penggunaan hutang untuk kebutuhan modal
perusahaan dan total aset perusahaan akan berpengaruh pada hubungan Corporate Social
Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan, diharapkan financial Leverage dan
total aset dapat memperkuat hubungan Corporate Social Responsibility dengan kinerja
keuangan perusahaan sehingga keduanya saling mempengaruhi.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dengan tiga cara, yaitu :
a.

Jenis Data
Data yang diperlukan untuk analisa dan pengujian hipotesis adalah data

sekunder yang telah dipublikasikan perusahaan pertambangan yang listing di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. Data sekunder adalah sekumpulan data
historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun
sebelumnya oleh pihak lain. Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam
perusahaan, berbagai website di internet, perpustakaan maupun lembaga
pendidikan, dan lain-lain. (Hermawan,2005).
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal website Bursa
Efek Indonesia dan juga dari website perusahaan yang menjadi sample penelitian
ini periode 2009 sampai dengan 2011.
c.

Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

sehingga prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi terhadap
laporan keuangan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan, yang telah
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dipublikasikan perusahaan yang diperoleh dari website perusahaan sample
maupun website dari Bursa Efek Indonesia.
3.4.

Metode Analisis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data).

Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data
runtut waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh sebab itu, data
panel memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tersebut, yaitu terdiri atas
beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2009). Data yang
digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari annual report perusahaan-perusahaan
yangterdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011 secara berturut-turut
dan melakukan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dengan jumlah perusahaan
yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 perusahaan dengan periode penelitian
selama 3 (tiga) tahun, maka data yang akan diolah merupakan data panel, yaitu data yang
terdiri dari 15 data cross section dan 3 time series.

3.5.

Pengujian Uji Asumsi Klasik
3.5.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang

akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian
ini adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji
untuk mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan
uji Jargue-Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah
sebagai berikut:
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H0 : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang
artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009).
3.5.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen
di dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi
dalam bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang
sempurna. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi
menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau
tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r)
antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi
diatas 0.85 maka diduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika
koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0.85 maka diduga model tidak mengandung
unsur multikolinieritas (Widarjono, 2007).
3.5.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari
residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi
dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa uji
untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan
menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan
pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu:
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Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Ha : Ada gejala heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).
Teknik pendeteksian mengenai gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan
berbagai cara salah satunya yaitu dengan menggunakan uji white dimana jika hasil
perkalian r-squared data dikalikan dengan jumlah data > nilai kritis tabel dengan derajat
bebas jumlah variabel bebas atau jumlah koefisien regresiu diluar intercept, maka dapat
diputuskan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas (Nachrowi dan
Usman, 2006).
3.5.4. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota observasi
satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi merupakan korelasi antara
satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk
mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan menggunakan uji
Durbin-Watson. Pengujian Durbin-Watsonyang dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut:
Gambar 3.1.
Daerah Autokorelasi Durbin-Watson
Tolak H0,
berarti ada
autokorelasi
positif

Daerah
keraguraguan,
tidak dapat
diputuskan

Terima H0, berarti
tidak ada autokorelasi

Daerah
keraguraguan,
tidak dapat
diputuskan

Tolak H0,
berarti ada
autokorelasi
negatif

4-dl
0
dl
du
4-du
Sumber: “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”, Nachrowi

4

Apabila data terdapat pada daerah keragu-raguan, artinya dengan Uji DurbinWatson tidak mengetahui apakah data mengandung masalah Autokorelasi apa
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tidak,maka dapat digunakan Uji Breusch-Godfrey yaitu dengan melihat Probabilitas
Obs*R-square. Apabila probabilitas Obs*R-square > 5% maka data tersebut tidak
mengandung masalah autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R-square<5% maka data
tersebut mengandung masalah autokorelasi.Untuk melihat Probabilitas Obs*Rsquaredapat digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji
Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai berikut:
Ho : Tidak ada gejala autokorelasi
Ha : Ada gejala autokorelasi
Data yang mengandung masalah autokorelasi dapat di atasi dengan model
Autoregressive 1 atau AR(1). Jika pengolahan masih terdapat masalah autokorelasi,
maka dapat di atasi dengan model Autoregressive 2 atau AR(2). (Widarjono, 2007).

3.6.

Penentuan Model Regresi Data Panel
Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect Widarjono
(2007).

Metode Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk

mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross
section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar
waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi
model data panel. Dalam pendekatan Common Effect tidak memperhatikan dimensi
individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam
berbagai kurun waktu (Widarjono, 2007).
Metode Fixed Effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
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didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time invariant). Disamping itu, model Fixed Effect juga mengasumsikan bahwa
koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan untuk
mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga
membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada
akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan
variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode Random Effect. Didalam model
ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu
dalam mengestimasi data panel (Widarjono, 2007).
Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1.

Melakukan estimasi dengan Fixed Effect

2.

Melakukan uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model Common Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa

variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah
sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar
perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F
hitung < F tabel atau probabilitas dari cross section F > 0,05, maka terima Ho yang
artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di
Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka selanjutnya melakukan uji
Hausman.
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3.

Estimasi dengan Random Effect

4.

Melakukan uji Hausman (Random Effect vs Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model Random Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada
ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan
Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di
lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji
hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa
dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi Square hitung < Chi
Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model Random Effect. Jika
Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja. Sedangkan jika Ho ditolak maka
H1 diterima, sehingga pengujian menggunakan Fixed Effect yaitu menggunakan hasil uji
Chow.

3.7.

Pengujian Hipotesis
Untuk pengujian hipotesis, peneliti menggunakan metode regresi linear berganda,

uji signifikansi simultan (uji statistik F), uji signifikansi parameter individual (uji
statistik t), dan koefisien determinasi.
3.7.1. Metode Regresi Linear Berganda
Metode regresi linear berganda digunakan untuk menguji dua atau lebih pengaruh
variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam
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suatu persamaan linear. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan
pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
ROAit = β0 + β1 CSR + β2LEVE+ β3SIZE +

it

ROEit = β0 + β1 CSR+ β2LEVE+ β3SIZE +

it

EPSit = β0 + β1 CSR+ β2LEVE+ β3SIZE +

it

Sumber: Penulis
Keterangan:
ROA

: Return On Asset

EPS :Earning Per Share

ROE

: Return On Equity

SIZE : Ukuran Perusahaan

LEVE : Tingkat Hutang
β0

: Intercept

β1,..., β3: Koefisien Regresi

3.8.

Uji Signifikansi Parsial ( Uji t)
Menurut Ghozali (2011) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan level of significance 0,05 (α=5%).
Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:
1.

Jika nilai signifikan > 0.05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).

Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen.
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2.

Jika nilai signifikan

≤ 0.05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.9

Uji Signifikansi Simultan ( Uji F)
Menurut Ghozali (2011) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah

semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara
simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan
significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah
sebagai berikut :
1.

Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka Ho diterima (koefisien regresi signifikan). Ini
menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen tersebut
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

2.

Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).
Ini berarti secara simultan variabel independen tersebut tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.10.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari

persamaan regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan
oleh semua variabel independen (Widarjono, 2007). Nilai koefisien regresi terletak
diantara 0 dan 1. Nilai Adjusted R2 = 1, berarti variasi variabel independen yang
digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen, jika Adjusted R2 =
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0 berarti tidak ada sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel
independen terhadap variabel dependen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Penelitian
PengungkapanCorporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk tanggung
jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan atas dampak dari kegiatan
usaha perusahaan dengan mendasarkan pada 6 aspek yaitu aspek ekonomi,lingkungan,
masyarakat, hak asasi manusia, tenaga kerja, dan produk. Pada penelitian in tanggung
jawab sosial perusahaan pada perusahaan yang termasuk kategori perusahaan
pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 yang dijadikan
objek pada penelitian ini.
Objek yang diteliti adalah perusahaan perusahaan kategori pertambangan yang
listing dalam Bursa Efek Indonesiatahun 2009-2011. Periode waktu yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 3 tahun, yaitu dari tahun 2009sampai dengan tahun 2011.
Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam pemilihan
sampel, terdapat 1 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria. Berikut ini adalah kriteria
yang ditentukan peneliti untuk mendapatkan sampel yang diharapkan :
Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

No. Kriteria
1.

Jumlah

Seluruh perusahaan yang termasuk dalam kategori pertambangan 18
yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 dan telah
menerbitkan laporan keuangan tahun 2009-2011 dan telah
dipublikasikan
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2.

Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi tentang (3)
kegiatan

Corporate Social

Responsibility

dalam

laporan

keuangan tahunan ataupun laporan keberlanjutan perusahaan
(sustainability report)
Jumlah sampel

15

Sumber: Website Bursa Efek Indonesia dan annual report perusahaan yang diolah

Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah
sebanyak 15 perusahaan. Dari jumlah total 18 perusahaan pertambangan yang listing
di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 dan termasuk dalam kategori
pertambangan, tiga perusahaan tidak memenuhi kriteria sampel dan harus
dieliminasi dari objek penelitian.
Di bawah ini adalah nama-nama perusahaan kategori pertambangan yang
memenuhi kriteria untuk menjadi sampel :
Tabel 4.2
Nama Perusahaan
No.

Nama Perusahaan

1.

PT. Aneka Tambang Tbk.

2.

PT. Adaro Energy Tbk

3.

PT. Ratu Prabu Energi Tbk.

4.

PT. Bayan Resources Tbk

5.

PT. Bumi Resources Tbk.

6.

PT. Citatah Industri Marmer Tbk.
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7.

PT. Elnusa Tbk.

8.

PT. Vale Indonesia Tbk.

9.

PT. Indika Energy Tbk.

10.

PT. Medco Energi Internasional Tbk.

11.

PT. Mitra Investindo Tbk.

12.

PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

13.

PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.

14.

PT. Radiant Utama Interisco Tbk.

15.

PT. Timah Tbk.

Sumber :Website Bursa Efek Indonesia dan annual report perusahaan yang diolah

4.2. Analisis Hasil Penelitian
4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif
Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil penelitian ini adalah
mengenaihasil analisa statistik deskriptif dari semua variabel yaituReturn On
Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), Corporate
Social Responsibility(CSR), Ukuran Perusahaan (Size), dan Tingkat Hutang
(LEVE). Analisa Statistik Deskripstif menjelaskan tentang nilai minimum, nilai
maksimum, danmean atas enam variabel penelitian pada data yang sudah diolah
peneliti.
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Tabel 4.3 Analisa Statistik Deskriptif
ROA

ROE

Ln_EPS

CSRI

Leverage

Size

46.57

70.30

7.56

1.00

0.95

31.866

Minimum

-14.93

-40.96

-0.301

0.53

0.17

11.602

Mean

13.15

27.47

4.48

0.52

0.52

26.408

Std. Dev

10.929

20.783

1.835

0.183

0.186

6.884

Maximu
m

Sumber: data diolah
CSRI: Corporate Social Responsibility Index masing-masing perusahaan, 1
jika perusahaan mengungkapkan item dalam pedoman GRI dalam laporan
tahunan perusahaan. 0 jika perusahaan tidak mengungkapan item dalam pedoman
GRI dalam laporan tahunan perusahaan.
CSR Index terdiri dari indeks ekonomi, lingkungan, masyarakat, produk,
hak asasi manusia, dan tenaga kerja. Dalam laporan tahunan maupun laporan
keberlanjutan perusahaan pertambangan yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini, indeks ekonomi, lingkungan, produk dan tenaga kerja merupakan indeks yang
paling sering diungkapkan oleh 100% perusahaan dalam penelitian ini, yaitu
sebesar ≥ 60% pengungkapan, sedangkan indeks masyarakat dan hak asasi
manusia merupakan indeks yang kurang diungkapkan oleh 40% perusahaan
dalam penelitian ini dengan intesitas pengungkapan sekitar ≤ 55% dalam laporan
tahunan perusahaan dalam penelitian ini.
a.

Return On Asset (ROA
Nilai Return On Asset minimumberdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar -

14.93% yang dihasilkan oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk. pada tahun 2009.
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Untuk nilai maksimum Return On Asset diperoleh sebesar 46.57%

yang

dihasilkan oleh PT. Tambang Batubara Bukit AsamTbk. pada tahun 2011. nilai
rata-rata Return On Asset dari seluruh perusahaan adalah sebesar 13.15%.
b.

Return On Equity (ROE)
Nilai ROE minimum berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar -40.96% yang

dihasilkan oleh PT. Ratu Prabu Energi Tbk pada tahun 2009. Untuk nilai
maksimum Return On Equity diperoleh sebesar 70.30% yang dihasilkan oleh PT.
Perusahaan Gas Negara pada tahun 2009. Nilai rata-rata Return On Equity dari
seluruh perusahaan adalah sebesar 27.47%.
c.

Earning Per Share (EPS)
Nilai EPS minimum dari berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar Rp. -0.301

yang dihasilkan oleh PT. Citatah Industri Marmer Tbk. Untuk nilai maksimum
EPS diperoleh sebesar Rp .7.56 yang dihasilkan oleh PT. Bayan Resources pada
tahun 2009. nilai rata-rata EPS dari seluruh perusahaan adalah sebesar Rp. 4.48.
d.

CSR (Corporate Social Responsibility)
Berdasarkan tabel 4.3 pengungkapan Corporate Social Responsibilityyang

dilakukan oleh perusahaan dapat diperoleh hasil yaitu nilai pengungkapan
Corporate Social Responsibility maksimum sebesar 1 atau melakukan
pengungkapan sebesar 100%yang dihasilkan oleh PT. Adaro Energy, PT. Aneka
Tambang, PT. Indika Energy, PT. Medco Energy, PT. Perusahaan Gas Negara,
PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan PT. Timah pada tahun 2009hingga
tahun 2011. Sedangkan nilai minimum dari pengungakapan CSR diperoleh dari
PT. Citatah Industri Marmer pada tahun 2009 hingga tahun 2011dengan nilai
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pengungkapan sebesar 53%.Nilai rata-rata (mean) yang diperoleh adalah
sebesar 52%.
e.

Tingkat Hutang (Leverage)
Nilai Leverage maksimum berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar 95%

yang dihasilkan oleh PT. Bumi Resources Tbk. di tahun 2009. Untuk nilai
minimumLeveragediperoleh sebesar 17% yang dihasilkan oleh PT. Aneka
Tambang Tbk. pada tahun 2009. nilai rata-rata Leverage dari seluruh
perusahaan adalah sebesar52%.
f.

Ukuran Perusahaan (Size)
Nilai Size maksimum dari berdasarkan tabel 4.3 adalah sebesar 31.8669
yang dihasilkan oleh PT. Bumi Resources Tbk. di tahun 2009.Untuk nilai
minimumSizediperoleh sebesar 11.602 yang dihasilkan oleh PT. Mitra
Investindo Tbk. pada tahun 2009. nilai rata-rata Size dari seluruh perusahaan
adalah sebesar 26.408.

4.2.2. Uji Normalitas
a.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Assets
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal
atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau
tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila nilai
probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 yang
artinya residual data berdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan
data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi

64
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat
dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini.

Gambar 4.1a
Hasil Uji Normalitas
12

Series: Residuals
Sample 1 45
Observations 45
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Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-1.97e-16
1.236844
25.36432
-22.09975
8.647821
0.201919
3.972869

Jarque-Bera
Probability

2.080425
0.353380

20

Sumber: data diolah peneliti
Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.1a., dapat dilihat bahwa
nilai

probabilitas seluruh variabel yaitu ROA, CSR, Leverage, dan Size yaitu

sebesar 0.353380 lebih besar dari signifikansi 0,05 maka terima H0 artinya
residual data terdistribusi normal.
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b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Gambar 4.1b
Hasil Uji Normalitas
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Series: Residuals
Sample 1 45
Observations 45
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Probability

0.905544
0.635863
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Sumber: data diolah peneliti
Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.1b., dapat dilihat bahwa
nilai

probabilitas seluruh variabel yaitu ROE, CSR, Leverage, dan Size yaitu

sebesar 0.635863 lebih besar dari signifikansi 0,05 maka terima H0 artinya
residual data terdistribusi normal.
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c. Corporate Social Respinsibility terhadap Earning Per Share
Gambar 4.1c
Hasil Uji Normalitas
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Series: Residuals
Sample 1 44
Observations 44
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Jarque-Bera
Probability

1.810132
0.404515
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Sumber: data diolah peneliti
Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.1c., dapat dilihat bahwa
nilai

probabilitas seluruh variabel yaitu EPS, CSR, Leverage, dan Size sebesar

0.404515yang artinya lebih besar dari signifikansi 0,05 maka terima H0 artinya
residual data terdistribusi normal.

4.2.3. Metode Estimasi Model Data Panel
Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common
Effectatau Fixed Effect.Common Effect merupakan penggabungan antara data
cross sectiondan time series yang diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan
yang digunakan untuk mengestimasi suatu model, sedangkan Fixed Effect adalah
sebuah model yang dibentuk karena

adanya

variabel-variabel

yang

tidak

semuanya masuk dalam persamaan model yang memungkinkan adanya
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interceptyang tidak konstan atau mungkin berubah untuk setiap waktu dan
individu. Dalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu, langkah
pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudian
melakukan uji Chow untuk menentukan apakah akan menggunakan model
Common Effect atau Fixed Effectdimana hipotesis dari uji Chow adalah sebagai
berikut:
H0 : Menggunakan model Common Effect
Ha : Menggunakan model Fixed Effect
Apabila probabilitas dari Cross-section F lebih besar dari 0,05 maka
terima H0artinya menggunakan model Common Effect dan pengujian selesai
sampai di uji Chowsaja. Dan apabila probabilitas dari Cross-section F lebih kecil
dari 0,05 maka tolak H0yang artinya menggunakan model Fixed Effectdan
pengujian berlanjut ke uji Haussman.
a. Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.4a
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section Fixed Effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

4.531143

(14,27)

0.0004

54.396253

14

0.0000

Sumber:Output program statistik yang diolah
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b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.4b
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section Fixed Effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

5.466317

(14,27)

0.0001

60.480426

14

0.0000

Sumber:Output program statistik yang diolah

c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.4c
Hasil Uji Chow Test
Redundant Fixed Effects Tests
Pool: Untitled
Test cross-section Fixed Effects
Effects Test

Statistic

Cross-section F
Cross-section Chi-square

d.f.

Prob.

6.541708

(14,25)

0.0000

66.208627

14

0.0000

Sumber:Output program statistik yang diolah

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects test pada tabel 4.4a, 4.4b, dan
4.4c dapat dilihat bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang
dihasilkan adalah sebesar 0.0000, yang dimana memiliki arti nilai Chi Square
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tersebut berada < 0.05 sehingga H0 ditolak. Dikarenakan H0 ditolak, maka
Haditerima atau model yang digunakan adalah efek tetap (Fixed Effect). Apabila
sampai Chow

H0 diterima, maka pengujian model data panel hanya berhenti

Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square) yang digunakan. Namun
dikarenakan nilai Chi Square < 0,05 yang artinya H0 ditolak, maka pengujian
tidak berhenti sampai Chow Test. Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya
yaitu Hausmann Test yang untuk bertujuan menentukan model mana yang paling
sesuai antara Fixed EffectatauRandom Effect. Perbedaan antara Fixed Effect dan
Random Effect adalah jika Fixed Effect menggunakan intercept untuk mengetahui
oerbedaan antar individu dan atau waktu, sedangkan random effect menggunakan
error untuk mengetahui perbedaan antarindividu dan atau waktu dalam suatu
model.
a.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.5a
Hasil Uji Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section Random Effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

1.576528

3

0.6647

Sumber: Output program statistik yang diolah
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b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.5b
Hasil Uji Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section Random Effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

10.665979

3

0.0137

Sumber: Output program statistik yang diolah
c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.5c
Hasil Uji Hausman Test
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: Untitled
Test cross-section Random Effects
Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq. Statistic

Chi-Sq. d.f.

Prob.

2.097508

3

0.5524

Sumber: Output program statistik yang diolah

Hasil pengujian Hausmann Test pada tabel 4.5a, 4.5b, dan 4.5c
menunjukkan nilai probability dari baris Cross-section random adalah 0.6647
untuk CSR terhadap ROA, 0.0137 untuk CSR terhadap ROE, dan 0.5524 untuk
CSR terhadap EPS yang dimana Ho diterima apabila Probability > 0.05.
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Berdasarkan Probability pada baris Cross-section randomtersebut maka H0
diterima. Jadi, berdasarkan hasil tersebutmaka penelitian ini untuk model CSR
terhadap ROA dan EPS menggunakan Random Effect Model dan hasil estimasi
Random Effectyang akan digunakan dalam analisis data selanjutnya. Sedangkan
untuk model CSR terhadap ROE menggunakan hasil Fixed Effect untuk analisis
data selanjutnya karena Probability cross-section random< 0.05 yang artinya
menolak Ho.
4.2.4. Uji Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang
valid atau tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model
regresi yang digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila
memenuhi syarat non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non
autokorelasi.
4.2.4.1.

Uji Autokorelasi
Tabel 4.6
Hasil Durbin Watson Statistic
Model Penelitian

DW-Stat

CSRD terhadap ROA

1.3503

CSRD terhadap ROE

2.5205

CSRD terhadap EPS

1.0561

Pada output terlihat bahwa DW-Stat pada masing-msing model penelitian
bernilai 1.3503, 2.5202, 1.0561 yang tidak berada pada kisaran angka 2 (1.5 <
DW-stat < 2.5). Hal ini mengindikasikan bahwa pada model tersebut mempunyai
72
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

masalah otokorelasi. Namun, sesuai dengan Gujarati (2011), bila menggunakan
metode GLS (Generalized Least-square) dalam penelitian maka hasil output tidak
memiliki masalah otokorelasi. Pada penelitian ini, semua model regresi yang
digunakan adalah menggunakan metode GLS, sehingga dapat disimpulkan bahwa
permasalahn otokorelasi sudah dapat teratasi.
4.2.4.2.

Uji Heteroskedastisitas
Untuk

mendeteksi

heteroskedastisitas

maka

dilakukan

pengujian

menggunakan White Heteroscedasticity Test. Sebuah model dapat dikatakan tidak
memiliki masalah heterokedastisitas jika NilaiProb.Chi-Square dari Obs*Rsquared l> α, maka H0 diterima, artinya model tidak terdapat heteroskedastisitas.
a.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.7a
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.605061

Prob. F(3,41)

0.2029

Obs*R-squared

4.729507

Prob. Chi-Square(3)

0.1927

Scaled explained SS

5.835853

Prob. Chi-Square(3)

0.1199

Sumber : Hasil olahan program statistik

Berdasarkan uji White pada Tabel 4.7a. yang telah diolah oleh penulis,
dapat disimpulkan bahwatidak ada heteroskedastisitas dalam regresi.Dapat
diketahuibahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05
yang artinya terima H0 atau tidak ada heteroskedastisitas.
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Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity

b.

Tabel 4.7b.
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.021321

Prob. F(3,41)

0.3931

Obs*R-squared

3.129050

Prob. Chi-Square(3)

0.3722

Scaled explained SS

3.486523

Prob. Chi-Square(3)

0.3225

Sumber : Hasil olahan program statistik

Berdasarkan uji White pada Tabel 4.7b. yang telah diolah oleh penulis,
dapat

disimpulkan

bahwatidak

ada

heteroskedastisitas

dalam

regresi.Dapatdiketahuibahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square
variabel > 0,05 yang artinya terima H0 atau tidak ada heteroskedastisitas.
c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.7c.
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic

1.490385

Prob. F(3,40)

0.2318

Obs*R-squared

4.423786

Prob. Chi-Square(3)

0.2192

Scaled explained SS

5.471894

Prob. Chi-Square(3)

0.1403

Sumber : Hasil olahan program statistic

Berdasarkan uji White pada Tabel 4.7c. yang telah diolah oleh penulis,
dapat disimpulkan bahwatidak ada heteroskedastisitas dalam regresi.Dapat
diketahuibahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square variabel > 0,05
yang artinya terima H0 atau tidak ada heteroskedastisitas.
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4.2.4.3.
a.

Uji Multikolinearitas

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.8a Hasil Uji Multikolinearitas
ROA

CSR

LEVE

SIZE

ROA

1.000000

0.498260

-0.490960

0.020533

CSR

0.498260

1.000000

-0.392468

0.366231

LEVE

-0.490960

-0.392468

1.000000

-0.078163

SIZE

0.020533

0.366231

-0.078163

1.000000

Sumber: Output program statistik yang diolah

b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.8b Hasil Uji Multikolinearitas
ROE

CSR

LEVE

SIZE

ROE

1.000000

0.401851

-0.011044

0.391152

CSR

0.401851

1.000000

-0.392468

0.765401

LEVE

-0.011044

-0.392468

1.000000

-0.239233

SIZE

0.391152

0.765401

-0.239233

1.000000

Sumber: Output program statistik yang diolah

c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.8c Hasil Uji Multikolinearitas
EPS

CSR

LEVE

SIZE

EPS

1.000000

0.716102

-0.329961

0.689922

CSR

0.716102

1.000000

-0.382508

0.750971

LEVE

-0.329961

-0.382508

1.000000

-0.222545

SIZE

0.689922

0.750971

-0.222545

1.000000

Sumber: Output program statistik yang diolah
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Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar
variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi
ada atau tidaknya multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar
variabel. Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika
koefisien
multikolinearitas

korelasi

diatas

0.85

maka

diduga

terjadi

masalah

dalam model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi

dibawah 0.85 maka di duga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model
(Widarjono, 2007).
Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.8 hasil besaran korelasi antar
variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel
4.8, tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi
antar variabel independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari
masalah multikolinearitas.
4.2.5. Analisis Regresi Berganda
Pengujian atas analisis regresi linear berganda (multiple linear regression)
dilakukan dengan menggunakan data panel sebanyak 45 sampel yang terdiri atas
15 perusahaan dengan periode waktu 3 tahun yaitu selama tahun 2009-2011.
Penelitian ini menggunakan model Random Effectsesuai dengan hasil uji
Hausmannyang telah dilakukan sebelumnya yaitu menolak Ho yang artinya di
dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model Random Effect. Hasil
pengolahan data uji statistik multiple regression dapat dilihat pada Tabel 4.9
Hasil uji regresi linear berganda di bawah.
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a. Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.9a
Hasil Uji RegresiRandom Effect
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

10.83470

3.203350

3.382303

0.0016

CSR?

24.14281

2.920831

8.265734

0.0000

LEVE?

-22.41970

2.598604

-8.627595

0.0000

SIZE?

-0.232086

0.072101

-3.218919

0.0026

Random Effects (Cross)
_ADRO--C

-0.075601

_ANTM--C

0.024194

_ARTI--C

-0.248573

_BYAN--C

-1.684426

_BUMI--C

1.393322

_CTTH--C

-0.001165

_ELSA--C

-0.059797

_INCO--C

0.355135

_INDY--C

-0.308010

_MEDC--C

-0.328754

_MITI—C

0.207042

_PGAS--C

0.158053

_PTBA--C

0.612126

_RUIS--C

-0.093658

_TINS--C

0.050114

Sumber: Output program statistik diolah
Berdasarkan hasil pengolahan data panel pada tabel regresi di atas,
persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :
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ROA = 10.83470 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE selama tahun 2009-2011 adalah konstan, maka Return On Asset
perusahaan

yang

termasuk

dalam

kategori

pertambangan

yang

dijadikansampel dalam penelitian ini selama 2009-2011 akan meningkat sebesar
10.83470 %.
Hasil regresi dalam persamaan tersebut menunjukkan koefisien dari
variabel CSR memiliki hubungan yang positif

yaitu 24.1428 artinya jika

terjadipeningkatan CSR sebesar 1% maka, ROAperusahaan pada perusahaan
yang dijadikan sampeltersebut selama 2009-2011 akan meningkat sebesar
24.1428 % dengan asumsi semua variabel konstan.
Untuk LEVE memiliki hubungan yang negatif terhadap ROA perusahaan
dengan memiliki nilai koefisien sebesar -22.41970. Sehingga jika LEVE
menurunsebesar 1% maka tanggung jawab perusahaan pada perusahaan yang
termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun
2009-2011 menurun sebesar 22.41970 %.
Untuk SIZE memiliki hubungan yang negatif terhadap ROA perusahaan
dengan memiliki nilai koefisien sebesar 0.232806. Sehingga jika SIZEmeningkat
sebesar 1% maka ROA perusahaan pada perusahaan yang termasuk dalam
kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun 2009-2011meningkat
sebesar 0.232806 %.
Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan
adalah :
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1.ROA_ADRO = 10.7591 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Adaro Energy Tbk. mengalami perubahan 1%, maka PT.
Adaro Energy Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 10.7591 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
2. ROA_ANTM = 10.85889 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Aneka Tambang Tbk. mengalami perubahan 1%, maka PT.
Aneka Tambang Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 10.85899% yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
3. ROA_ARTI = 10.58613 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Ratu Prabu Energy Tbk. mengalami perubahan 1%,

makaPT. Ratu Prabu Energy Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Asset sebesar 10.58613% yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
4. ROA_BYAN= 9.150274 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
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Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bayan Resources Tbk. mengalami perubahan 1%,maka PT.
Bayan Resources Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 9.150274 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
5. ROA_BUMI = 12.22802 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bumi Resources Tbk. mengalami perubahan 1%, maka PT.
Bumi Resources Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 12.22802 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
6. ROA_CTTH = 10.83354 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Citatah Industri Marmer Tbk. selama tahun 2009-2011
adalah konstan, maka PT. Citatah Industri Marmer Tbk. akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap Return On Asset sebesar 10.83354 %yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individuperperusahaan sampel.
7. ROA_ELSA = 10.7749 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
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Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Elnusa Tbk. mengalami perubahan 1%, maka Return On
Asset PT. Elnusa Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 10.7749 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
8.ROA_INCO = 11.18984 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Vale Indonesia Tbk. mengalami perubahan 1%, makaPT.
Vale Indonesia Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 11.18984 %yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
9. ROA_INDY = 10.52669 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Indika Energy Tbk. mengalami perubahan 1%, makaPT.
Indika Energy Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Asset sebesar 10.52669% yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.

10. ROA_MEDC = 10.50595 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
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Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Medco Energi Internasional Tbk. selama tahun 2009-2011
mengalami perubahan 1%, maka PT. Medco Energy Tbk. akan mendapatka
pengaruhindividu terhadap Return On Assetsebesar 10.50595 % yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
11. ROA_MITI = 11.04174 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Mitra Investindo Tbk. mengalami perubahan 1%, maka
PT. Mitra Investindo Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return
On Asset sebesar 11.04174 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan
efek individu per perusahaan sampel.
12. ROA_PGAS = 10.99275 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. mengalami perubahan

sebesar 1%, maka PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. akan mendapatkan pengaruh
individu terhadap Return On Asset sebesar 10.99275 % yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
13. ROA_PTBA = 11.44683 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
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Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. mengalami

perubahan sebesar 1%, maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.
akanmendapatkan

pengaruh individu terhadap Return On Asset sebesar

11.44683 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per
perusahaan sampel.
14. ROA_RUIS = 10.74104 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE – 0.232086
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE
sebesar 1%, maka

PT. Radiant Utama Interisco Tbk. mengalami perubahan
PT. Radiant Utama

InteriscoTbk. akan mendapatkan

pengaruh individu terhadap Return On Asset sebesar 10.74104 % yang
merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
15.

ROA_TINS = 10.88481 + 24.14281 CSR – 22.41970 LEVE –
0.232086SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,

LEVE, dan SIZE PT. Timah Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%, maka PT.
Timah, Tbk.akan mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On
Assetsebesar 10.88481 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek
individu per perusahaan sampel.
b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.9b
Hasil Uji Regresi Fixed Effect
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Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1081.278

287.2806

-3.763839

0.0008

CSR?

1205.581

369.1864

3.265508

0.0030

LEVE?

-34.86787

22.45958

-1.552473

0.1322

SIZE?

4.736123

2.470023

1.917441

0.0658

Fixed Effects (Cross)
_ADRO—C

-201.7946

_ANTM—C

-239.9864

_ARTI—C

328.7935

_BYAN—C

28.78352

_BUMI—C

42.93817

_CTTH—C

355.4250

_ELSA—C

-24.20204

_INCO—C

40.51038

_INDY—C

-231.4272

_MEDC—C

-221.1617

_MITI—C

399.6232

_PGAS—C

-195.9305

_PTBA—C

-203.8539

_RUIS—C

352.0265

_TINS—C

-229.7440

Sumber: Output program statistik diolah
ROE = -1081.278 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila
CSR,LEVE, dan SIZE selama tahun 2009-2011 adalah konstan, maka ROE
perusahaanyang termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikansampel
dalam penelitian ini selama 2009-2011 akan menurun sebesar -1081.278 %.Hasil
regresi dalampersamaan tersebut menunjukkan koefisien dari variabel CSR
memiliki

hubungan

yang

positif

yaitu

1205.581

artinya

jika
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terjadipeningkatanCSR sebesar 1%, makaROEperusahaan pada perusahaan yang
dijadikan sampel tersebut selama 2009-2011 akan meningkat sebesar 1205.581%
dengan asumsi semua variabel konstan.
Untuk LEVE memiliki hubungan yang negatif terhadap ROE perusahaan
dengan memiliki nilai koefisien sebesar -34.86787. Sehingga jika LEVE
meningkat sebesar 1% maka tanggung jawab perusahaan pada perusahaan yang
termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun
2009-2011 menurun sebesar 34.8678 %.
Untuk SIZE memiliki hubungan yang positif terhadap tanggung jawab
sosial perusahaan dengan memiliki nilai koefisien sebesar 4.73623. Sehingga jika
SIZE meningkat sebesar 1% maka ROE perusahaan pada perusahaan yang
termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun
2009-2011 meningkat sebesar 4.73623 %.
Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan
adalah :
1.

ROE_ADRO = -1283.07 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623

SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Adaro Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Adaro Energy Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar 1283.07 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
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2. ROE_ANTM = -1321.26 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Aneka Tambang Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Aneka Tambang Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar 1321.26 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
3. ROE_ARTI = -752.485 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Ratu Prabu Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Ratu Prabu Energy Tbk.Tbk akan mendapatkan pengaruh individu
terhadap Return On Equity sebesar 10.58613 % yang merupakan penjumlahan
dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
4. ROE_BYAN = -1052.49 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bayan Resources Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Bayan Resources Tbkakan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar1052.49 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
5. ROE_BUMI = -1038.34 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
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Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bumi Resources Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Bumi Resources Tbkakan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar 1038.34 %yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
6. ROE_CTTH = -725.853 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Citatah Industri Marmer Tbk mengalami perubahan sebesar
1%, makaPT. Citatah Industri Marmer Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu
terhadap Return On Equity sebesar 725.853 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
7. ROE_ELSA = -1105.48 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Elnusa Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%, maka
Return On Equity PT. Elnusa Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar1105.48 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
8. ROE_INCO = -1040.77 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Vale Indonesia Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Vale Indonesia Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
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Return On Equity sebesar 1040.77 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
9. ROE_INDY = -1312.71 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Indika Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Indika Energy Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar 1312.71 %yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
10. ROE_MEDC = -1302.44 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Medco Energi Internasional Tbk mengalami perubahan
sebesar 1%, maka PT. Medco Energi Internasional Tbk akan mendapatkan
pengaruh individu terhadap Return On Equity sebesar 1302.44 % yang
merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
11.ROE_MITI = -681.655 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Mitra Investindo Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Mitra Investindo Tbkakan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar 681.655 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
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12. ROE_PGAS = -1277.21 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Perusahaan Gas Negara Tbk mengalami perubahan sebesar
1%, maka PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu
terhadap Return On Equity sebesar 1277.21 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
13. ROE_PTBA = -1052.49 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. mengalami

perubahan sebesar 1%, maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. akan
mendapatkan pengaruh individu terhadap Return On Equity sebesar 1052.49 %
yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan
sampel.
14. ROE_RUIS = 729.252 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Radiant Utama Interisco Tbk. mengalami perubahan

sebesar 1%, maka PT. Radiant Utama Interisco Tbk. akan mendapatkan pengaruh
individu terhadapReturn On Equitysebesar 729.252 % yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
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15. ROE_TINS = -1311.02 + 1205.581 CSR – 34.86787 LEVE + 4.73623
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Timah Tbk mengalami perubahan sebesar 1%, maka

Return On Equity PT. Timah Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Return On Equity sebesar1311.02 % yang merupakan penjumlahan dari konstanta
dan efek individu per perusahaan sampel.
c. Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.9c
Hasil UjiRegresiRandom Effect
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.815537

0.218298

3.735883

0.0006

CSR?

-0.032545

0.019383

-1.679039

0.1014

LEVE?

-1.724223

0.043857

-39.31492

0.0000

SIZE?

0.171178

0.008106

21.11818

0.0000

Random Effects (Cross)
_ADRO—C

0.485388

_ANTM—C

0.357961

_ARTI—C

-0.269649

_BYAN—C

-0.243679

_BUMI—C

-0.339369

_CTTH—C

-1.035599

_ELSA—C

-0.115813

_INCO—C

-0.478549

_INDY—C

0.408683

_MEDC—C

0.399286
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_MITI—C

-0.137634

_PGAS—C

0.359472

_PTBA—C

0.383036

_RUIS—C

-0.184733

_TINS—C

0.411199

Sumber: Output program statistik diolah

EPS = -0.815537 – 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila
CSR,LEVE, dan SIZE selama tahun 2009-2011 adalah konstan, maka EPS
perusahaan yang termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikansampel
dalam penelitian ini selama2009-2011 akan menurun sebesar 0.815537 %.Hasil
regresidalampersamaan tersebut menunjukkan koefisien dari variabel CSR
memiliki

hubungan

yang

negatif

yaitu

0.032545

artinya

jika

terjadipeningkatanCSR sebesar 1%, makaEPS perusahaan pada perusahaan yang
dijadikan sampeltersebut selama 2009-2011 akan menurun sebesar 0.032545 %
dengan asumsi semua variabel konstan.
Untuk LEVE memiliki hubungan yang negatif terhadap EPS perusahaan
dengan

memiliki

nilai

koefisien

sebesar

1.724223.

Sehingga

jika

LEVEmeningkat sebesar 1% maka tanggung jawab perusahaan pada perusahaan
yang termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun
2009-2011 menurun sebesar 1.724223%.
Untuk SIZE memiliki hubungan yang positif terhadap tanggung jawab
sosial perusahaan dengan memiliki nilai koefisien sebesar 0.171178 .
Sehinggajika SIZE meningkat sebesar 1% maka EPS perusahaan pada perusahaan
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yang termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel selama tahun
2009-2011 meningkat sebesar 0.171178 %.
Sedangkan interpretasi model regresi untuk masing-masing perusahaan
adalah :
1.EPS_ADRO = 1.300925 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE

Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Adaro Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT.Adaro Energy Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 1.300925 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
2. EPS_ANTM = 1.173498 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Aneka Tambang Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Aneka Tambang Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 1.173498 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
3. EPS_ARTI = 0.545888 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Ratu Prabu Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar
1%,maka PT. Ratu Prabu Energy Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu
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terhadap Earning Per Share 0.54588 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
4. EPS_BYAN = 0.571858 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bayan Resources Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Bayan Resources Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 0.571858 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
5. EPS_BUMI = 0.476168 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Bumi Resources Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Bumi Resources Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 0.476168 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
6. EPS_CTTH = -0.22006 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Citatah Industri Marmer Tbk. mengalami perubahan sebesar
1%, maka PT. Citatah Industri Marmer Tbk. akan mendapatkan pengaruh
individu terhadap Earning Per Share sebesar 0.22006 % yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
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7. EPS_ELSA = 0.699724 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Elnusa Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%, maka
Earning Per Share PT. Elnusa Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu
terhadap Earning Per Share sebesar 0.699724 % yang merupakan penjumlahan
dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
8. EPS_INCO = 0.336988 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Vale Indonesia Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Vale Indonesia Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 0.36988 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
9. EPS_INDY = 1.22422 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Indika Energy Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Indika Energy Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar

1.22422 % yang merupakan penjumlahan dari

konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
10. EPS_MEDC = 1.214823 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Medco Energi Internasional Tbk. selama tahun 2009-2011
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adalah konstan, maka PT. Medco Energi Internasional Tbk akan mendapatkan
pengaruh individu terhadapEarning Per Share sebesar 1.214823 % yang
merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek

individu

per

perusahaan

sampel.
11.EPS_MITI = 0.677903 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178 SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Mitra Investindo Tbk. mengalami perubahan sebesar 1%,
maka PT. Mitra Investindo Tbk. akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 0.677903 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
12. EPS_PGAS = 1.175009 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Perusahaan Gas Negara

Tbk. mengalami perubahan

sebesar 1% , makaPT. Perusahaan Gas Negara Tbk. akan mendapatkan pengaruh
individu terhadap Earning Per Share

sebesar 1.175009 % yang merupakan

penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
13. EPS_PTBA = 1.198573 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. mengalami

perubahan sebesar 1% , maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk. akan
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mendapatkan pengaruh individu terhadap Earning Per Share sebesar 1.198573 %
yang merupakan penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan
sampel
14. EPS_RUIS = 0.630804 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE

PT. Radiant Utama Interisco Tbk.mengalami peningkatan

sebesar 1%, maka PT. Radiant Utama Interisco Tbk. akan mendapatkan pengaruh
individu terhadap Earning Per Share sebesar 0.630804 % yang merupakan
penjumlahan dari konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
15. EPS_TINS = 1.226736 + 0.032545 CSR -1.724223 LEVE + 0.171178
SIZE
Interpretasi dari persamaan model regresi di atas adalah apabila CSR,
LEVE, dan SIZE PT. Timah Tbk. mengalami peningkatan sebesar 1%, maka
Earning Per SharePT. Timah Tbk akan mendapatkan pengaruh individu terhadap
Earning Per Share sebesar 1.226736 % yang merupakan penjumlahan dari
konstanta dan efek individu per perusahaan sampel.
4.2.6. Teknik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1.

Pengujian Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel
independen yaituCorporate Social Responsibilityterhadap variabel dependen
yaitu Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share dengan
membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan
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tingkat derajat keyakinan apakah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t
(parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan
atau ≤ 0,1 maka tolak Ha dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) >
0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka terima Ha.
a.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.10a
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

10.83470

3.203350

3.382303

0.0016

CSR?

24.14281

2.920831

8.265734

0.0000

LEVE?

-22.41970

2.598604

-8.627595

0.0000

SIZE?

-0.232086

0.072101

-3.218919

0.0026

Sumber: Output program statistik diolah
Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1:
H01

: Corporate

Social

Responsibilitytidak

berpengaruh

positif

signifikan secara parsial terhadap Return On Asset (ROA)
Ha1

: Corporate Social Responsibilityberpengaruh positif signifikan

secara parsial terhadap Return On Assset (ROA)
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10a, variabel Corporate Social
Responsibility memiliki probabilitas sebesar 0.0000 dibawah tingkat signifikansi
yaitu pada tingkat signifikansi 5 % dan dengan t hitung sebesar 8.265734 > dari t
tabel 2.01808

yang artinya

menerima Hadan menolak

Ho. Hal ini

mengindikasikan bahwa Corporate Social Responsibilitymemilikipengaruh
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positif signifikan secara parsial terhadap Return On Asset dengan tingkat
keyakinan kesalahan sebesar 5%.
b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.10b
Hasil Uji t

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1081.278

287.2806

-3.763839

0.0008

CSR?

1205.581

369.1864

3.265508

0.0030

LEVE?

-34.86787

22.45958

-1.552473

0.1322

SIZE?

4.736123

2.470023

1.917441

0.0658

Sumber: Output program statistik diolah
Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1:
H01

: Corporate Social Responsibilitytidak berpengaruh positif
signifikan secara parsial terhadap Return On Equity (ROE)

Ha1

: Corporate

Social

Responsibilityberpengaruh

positif

signifikansecara parsial terhadap Return On Assset (ROE)

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10b, variabel Corporate Social
Responsibility

memiliki

probabilitas

sebesar

0.0030

dibawah

tingkat

signifikansiyaitu pada tingkat signifikansi 5 % dan dengan t hitung sebesar
2.135009 > dari t tabel 2.01808 yang artinya menerima Ha dan menolak Ho,
mengindikasikan bahwa Corporate Social Responsibilitymemiliki pengaruh
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signifikan secara parsialterhadap Return On Equity dengan

positif yang

tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5 %.
c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Tabel 4.10c
Hasil Uji t
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.815537

0.218298

3.735883

0.0006

CSR?

-0.032545

0.019383

-1.679039

0.1014

LEVE?

-1.724223

0.043857

-39.31492

0.0000

SIZE?

0.171178

0.008106

21.11818

0.0000

UIT?

0.997294

0.003500

284.9710

0.0000

Sumber: Output program statistik diolah
Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1:
H01

: Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh positif
signifikan secara parsial terhadap Earning Per Share (EPS)

Ha1

: Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan
secara parsial terhadap Earning Per Share (EPS)

Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.10c, variabel Corporate Social
Responsibility

memiliki

probabilitas

sebesar

0.1014

diatas

tingkat

signifikansiyaitu pada tingkat signifikansi 5 % dan dengan t hitung sebesar 1.679039< t

tabel 1.693889 yang artinya menolak Ha dan menerimaHo, ini

mengindikasikan bahwa Corporate Social Responsibility tidak memiliki
pengaruh positif signifikan secara parsial terhadap Earning Per Sharedengan
tingkat keyakinan kesalahan sebesar 5 %.
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4.2.6.2.

Pengujian Simultan (Uji F)
Uji F atau disebut uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh

duavariabel independen secara simultan terhadap tanggung jawab sosial atau
variabel dependen dengan membandingkan antara probabilitas (F-statistic)dengan
tingkat signifikansi sebesar 5%.
a.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Tabel 4.11aHasil Uji F
R-squared

0.921059

Mean dependent var

10.02452

Adjusted R-squared

0.913165

S.D. dependent var

8.994831

S.E. of regression

2.650571

Sum squared resid

281.0211

F-statistic

116.6776

Durbin-Watson stat

1.350310

Prob(F-statistic)

0.000000

Sumber:Output program statistik diolah
Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah
0.000000 lebih kecil dari nilai level of significant (α) 0.05 dan artinya H0 ditolak
dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
Return On Assets.
b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Tabel 4.11b Hasil Uji F
R-squared

0.876044

Mean dependent var

61.85091

Adjusted R-squared

0.797998

S.D. dependent var

121.7978

S.E. of regression

11.94923

Sum squared resid

3855.170

F-statistic

11.22467

Durbin-Watson stat

2.520564

Prob(F-statistic)

0.000000

Sumber:Output program statistik diolah

100
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

Berdasarkan Tabel 4.11b di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah
0,00000 lebih kecil dari nilai level of significant (α) 0.05 dan artinya H0 ditolak
dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
Return On Equity.
Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share

c.

Tabel 4.11c Hasil Uji F
R-squared

0.999331

Mean dependent var

0.134206

Adjusted R-squared

0.999261

S.D. dependent var

0.680810

S.E. of regression

0.018511

Sum squared resid

0.013021

F-statistic

14196.60

Durbin-Watson stat

1.056135

Prob(F-statistic)

0.000000

Sumber:Output program statistik diolah
Berdasarkan Tabel 4.11c di atas, nilai Probability (F Statistic) adalah
0,00000lebih kecil dari nilai level of significant (α) 0.05 dan artinya H0 ditolak
dan Ha diterima. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa
Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
Earning Per Share.
4.2.6.3.
a.

Koefisien Determinasi(R2)
Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Berdasarkan Tabel 4.11a Hasil Uji R2dapat dilihat nilai Adjusted R-

squared adalah 0.913165 Hal ini berarti sebesar 91.3165% Corporate Social
Responsibilitydengan variabel kontrol Leverage dan Sizemampu mempengaruhi
dan menjelaskan Return On Asset. Sedankan sisanya sebesar 8.6835%
dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
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b.

Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity
Berdasarkan Tabel 4.11b Hasil Uji R2dapat dilihat nilai Adjusted R-

squared adalah 0.659958. Hal ini berarti sebesar 65.9958% Corporate Social
Responsibilitydenagn variabel kontrol Leverage dan Sizemampu mempengaruhi
dan menejelaskan Return On Equity. Sisanyasebesar 34.0042% dipengaruhi oleh
faktor lain di luar model penelitian ini.
c.

Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per Share
Berdasarkan Tabel 4.11c Hasil Uji R2 dapat dilihat nilai Adjusted R-

squared adalah 0.999261. Hal ini berarti sebesar 99.9261% Corporate Social
Responsibilitymampu mempengaruhi dan menejelaskan Earning Per Share.
Sisanya sebesar 0.0739% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian
ini.

4.3.

Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Asset
Menurut Kieso et al (2011), terdapat beberapa rasio untuk mengukur
profitabilitas. Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur
profitabilitas aktiva secara keseluruhan. Oleh sebab itu, semakin tinggi nilai
Return OnAsset, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam
mendayagunakan aktiva yang dimilikinya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya,
semakin kecil nilai Return OnAsset menunjukkan bahwa dari total aktiva yang
digunakan, perusahaan tidak mampu memberikan laba yang baik.
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Perusahaan

dengan

tingkat

pengungkapan

Corporate

Social

Responsibility yang lebih luas, menunjukkan keterbukaan perusahaan terhadap
para stakeholders yang dapat mengahsilkan hubungan yang harmonis dan
berkelanjutan dengan para stakeholders danmampu meningkatkan reputasi
perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh
perusahaan. Return On Asset menunjukkan kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam bentuk aktiva perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
Semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahan tersebut, maka dapat
menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan aktivanya secara efektif
untuk menghasilkan laba.
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

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset perusahaan yang
termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan
bahwa semakin luas pengungkapan Corporate Social Responsibility maka akan
berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset perusahaan.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Indriana, et al (2008), Anwar, et al(2009) dan Marte (2011)yang
menyatakan bahwa Corporate Social Responsibilitymemiliki pengaruh yang
signifikan terhadap Return On Asset. Namun lain halnya dengan penelitian yang
dilakukan oleh Brine, et al (2003) dan Wijayanti, et al(2011) yang menyatakan
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bahwaCorporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap Return On
Asset perusahaan.
4.3.2. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity.
Return on Equity menurut Kieso, at al. (2011) Return On Equity adalah
rasio laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Oleh sebab itu, semakin tinggi
nilai Return On Equity, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam
mendayagunakan ekuitas yang

dimilikinya untuk menghasilkan laba.

Sebaliknya, semakin kecil nilai Return On Equity menunjukkan bahwa dari total
ekuitas yang digunakan, perusahaan tidak mampu memberikan laba yang baik.
Perusahaandengan tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility
yang

lebih

luas,

menunjukkan keterbukaan

stakeholders

yang

dapat

perusahaan terhadap

mengahsilkan hubungan

yang

harmonis

para
dan

berkelanjutan dengan para stakeholders dan mampu meningkatkan reputasi
perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh
perusahaan. Return On Equity menunjukkan kemampuan dari modal yang
diinvestasikan dalam bentuk ekuitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan.
Semakin tinggi laba yang didapat oleh perusahan tersebut, maka dapat
menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan ekuitasnya secara efektif
untuk menghasilkan laba.
Berdasarkan uji hipotesis pada variabel Corporate Social Responsibility
diperoleh hasil pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0039 dengan
nilai α

sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CSR secara parsial

104
Pengaruh Corporate..., Rizki Nur Rizal, Ak._IBS, 2013

memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity perusahaan yang
termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel dalam penelitian
ini dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut menggambarkan
bahwa semakin luas pengungkapan Corporate Social Responsibility maka akan
berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Equity perusahaan.
Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Noorhadi (2007) danCahyono(2011) yang menyatakan bahwa
Corporate Social Responsibilitytidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
Return On Equity. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh
Lely Dahlia dan Selvia Veronica (2008), Wijayanti, et al(2011) dan Marte (2011)
yang menyatakan bahwaCorporate Social Responsibilityberpengaruh terhadap
Return On Equity perusahaan.
4.3.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Earning Per
Share.
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). (Keown, et al ,2011)
Pengungkapan CSR secara luas yang dilakukan oleh perusahaan akan
memberikan sinyal positif yang diberikan perusahaan kepada investor. Makin
luasnya pengungkapan yang dilakukanoleh perusahaan akan menambah
informasi yang diterima oleh investor. Semakin luasnya informasi yang diterima
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investor akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan..
Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentunya investor akan mamberikan
respon yang positif terhadap perusahaan berupa pergerakan harga saham yang
cenderung naik.
Berdasarkan uji hipotesis pada variabel Corporate Social Responsibility
diperoleh hasil pengujian yang memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1014 dengan
nilai α sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa CSR secara parsial tidak
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Earning Per Share perusahaan
yang termasuk dalam kategori pertambangan yang dijadikan sampel dalam
penelitian ini dengan derajat keyakinan sebesar 95%. Dari hasil tersebut
menggambarkan

bahwa

semakin

luas

pengungkapan

Corporate

Social

Responsibility maka tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh para investor dalam
berinvestasi pada perusahaan jika dilihat dari perspektif jumlah dividen yang
diterima, karena semakin besar EPS perusahaan maka semakin besar tingkat
dividen yang akan diterima oleh para investor.
Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Anwar (2009)yang menyatakan bahwa Corporate Social
Responsibilitymemiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Namun
lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Senatha (2011) yang
menyatakan bahwaCorporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap
Earning Per Share perusahaan.
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4.4

Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Corporate Social

Responsibilityterhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang listingdi Bursa
Efek Indonesia periode 2009-2011, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan bahan
pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak manajerial, dan pihakpihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari pengungkapan Corporate
Social Responsibilityuntuk mempengaruhi perubahan rasio keuangan perusahaan pada
pertambangan di BEI periode 2009-2011.
Berdasarkan hasil analisis yang didapat dalam penelitian ini adalah variable
Corporate Social Responsibility memliki pengaruh positif signifikan terhadap Return On
Asset dan Return On Equity, namun tidak memiliki pengaruh terhadap Earning Per
Shareperusahaan yang termasuk kategori pertambangan dan listing di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-2011. Hal ini dapat menunjukkan bahwa pada perusahaan
pertambangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tingkat pengungkapan
tanggung jawab sosial perusahaan sudah mulai menjadi perhatian dan bahan
pertimbangan perusahaan.Hasil analisa dalam penelitian ini yang menunjukkan variabel
Corporate Social Responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap Return On
Equity menunjukkan bahwa dengan melakukan pengungkapan aktivitas Corporate
Social Responsibility maka dapat dapat dijadikan pertimbangan oleh para investor untuk
berinvestasi dalam perusahaan.
Hasil analisa yang menunjukkan hubungan positif signifikan dengan Return On
Asset menggambarkan bahwa dengan melakukan pengungkapan Corporate Social
Responsibility maka dapat memberikan peningkatan dalam kinerja keuangan perusahaan
yang dapat diwujudkan dengan peningkatan transaksi penjualan yang semakin
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meningkat, semakin tinggi tingkat penjualan maka

perputaran aset semakin efektif

sehingga tingkat pengembalian yang di dapat akan menjadi semakin baik.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:
1. Corporate Social Responsibility secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
Return On Asset pada perusahaan yang termasuk kategori pertambangan dan listing di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.
2. Corporate Social Responsibility secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap
Return On Equity pada perusahaan yang termasuk kategori pertambangan dan listing di
Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.
3. Corporate Social Responsibility secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan
terhadap Earning Per Share pada perusahaan yang termasuk kategori pertambangan dan
listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011.
5.2

Keterbatasan dan Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang diajukan peneliti adalah:
1. Bagi perusahaan, berdasarkan sampel perusahaan kategori pertambangan yang yang
digunakan dalam penelitian ini, sekitar 17 persen perusahaan belum memberikan laporan
mengenai tanggung jawab sosial, diharapkan dapat lebih terbuka dalam penyampaian
informasi mengenai tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dalam laporan
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keuangan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan. Sehingga investor yang
ingin melakukan investasi pada perusahaan mendapatkan informasi yang tepat.
2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan sampel penelitian yang tidak hanya
pada perusahaan kategori pertambangan saja dan juga menggunakan pemecahan variabel
Corporate Social Responsibility yang dibagi dalam 6 jenis yaitu ekonomi, lingkungan,
masyarakat, produk, hak asasi dan manusia, sehingga lebih memberikan gambaran yang
lebih baik tentang pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Selain itu, penambahan periode atau rentang waktu penelitan yang lebih
panjang juga dapat dilakukan sehingga lebih diketahui pengaruh dari pengungkapan
Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan yang lebih akurat.
3. Bagi investor, sebaiknya laporan mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan dapat
dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam melakukan penanaman modal pada
sebuah perusahaan.
4. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini hanya terbatas pada
perusahaan kategori pertambangan saja, tidak mencakup industry lain seperti manufaktur,
makanan, property, dan sebagainya sehingga tidak menggambarkan pengaruh
pengungkapan Coporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan sevara
menyeluruh sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel
perusahaan dari industry lain.
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