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ABSTRACT 

 This study was conducted to examine the effect of foreign ownership, state 

ownership, board size, independent board moderate the relationship between CSR 

and Financial Performance on manufacturing companies listed on Indonesia 

Stock Exchange 2015-2016. In this research, the dependent variable used is 

financial performance. The independent variables in this study are Corporate 

Social Responsibility (CSR), with moderate variables of foreign ownership, state 

ownership, board size, and independent board.   

 This study uses secondary data in the form of annual reports and financial 

reports on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 

during the period 2015-2016. Sampling method used in this research is purposive 

sampling. The total sample of 91 samples. The influence of CSR, foreign 

ownership, state ownership, board size, and independent board on financial 

performance in this study were analyzed by using multiple regression analysis.  

The results showed that CSR significantly positive effect on financial 

performance. The moderating variable of foreign ownership significantly 

negatively influences the relationship between CSR and financial performance. 

The moderating variable of state ownership is not significantly positive to the 

relationship between CSR and financial performance. The moderating variable of 

board size is not significantly positive to the relationship between CSR and 

financial performance. The moderating variable of independent board 

significantly negatively affects the relationship between CSR and financial 

performance. 

 

Keywords: CSR, Financial Performance, Foreign Ownership, State Ownership,     

Board Size and Independent Board. 
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ABSTRAK 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, 

kepemilikan negara, ukuran dewan, dewan independen memoderasi hubungan 

antara CSR dan Kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2016. Pada penlitian ini, variabel dependen 

yang digunakan adalah kinerja keuangan. Variabel independen yang ada dalam 

penelitian ini adalah Corporate Social Responsibility (CSR), dengan variabel 

moderasi kepemilikan asing, kepemilikan negara, ukuran dewan, dan dewan 

independen.   

 Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan dan 

laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2015-2016. Metode sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling. Total sampel penelitian sejumlah 91 

sampel. Pengaruh CSR, kepemilikan asing, kepemilikan negara, ukuran dewan, 

dan dewan independen terhadap kinerja keuangan dalam penelitian ini dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi berganda.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR secara signifikan berpengaruh 

positif terhadap kinerja keuangan. Variabel moderating kepemilikan asing secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara CSR dan kinerja 

keuanga. Variabel moderating kepemilikan negara secara tidak signifikan 

berpengaruh positif terhadap hubungan antara CSR dan kinerja keuangan. 

Variabel moderating ukuran dewan secara tidak signifikan berpengaruh positif 

terhadap hubungan antara CSR dan kinerja keuangan. Variabel moderating dewan 

independen secara signifikan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara CSR 

dan kinerja keuangan.  

 

Kata kunci: CSR, Kinerja Keuangan, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Negara, 

Ukuran Dewan dan Dewan Independen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas alasan  yang menjadi latar 

belakang dari Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Negara, Ukuran 

Dewan, dan Dewan Independen Memoderasi Hubungan antara Corporate Social 

Responsibility dan Kinerja Keuangan. Rumusan Masalah dari penelitian ini yang 

menjadi fokus penelitian, manfaat peneletian dan tujuan penelitian. Bab ini juga 

akan dijelaskan sistematika penulisan dari penelitian ini. Berikut penjelasan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan CSR semakin menarik perhatian investor, pelanggan, pemasok, 

karyawan, dan pemerintah di seluruh dunia. Sebuah survei terbaru dari 100 

perusahaan terbesar dari 45 negara menunjukkan bahwa sebanyak 56 persen 

perusahaan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan CSR 

dalam laporan tahunan mereka, dimana tingkat pengungkapan ini adalah 20 

persen ditahun 2011 dan hanya 8 persen di tahun 2008. CSR telah menjadi konsep 

penting dan memperoleh banyak perhatian dalam penelitian akademik selama 

beberapa dekade terakhir. Hal ini juga menjadi semakin populer di kalangan 

perusahaan dan ada peningkatan yang signifikan dalam jumlah organisasi yang 

terlibat dalam perilaku dan kegiatan sosial. 
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Undang-Undang 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa, CSR atau tanggung 

jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sementara itu, Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefenisikan CSR sebagai tanggung jawab 

yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan 

hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan 

budaya setempat (Lindawati and Puspita 2015). 

Melakukan kegiatan CSR jelas menambah pengeluaran keuangan perusahaan. 

Apakah menguntungkan bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam kegiatan CSR 

adalah pertanyaan yang sangat penting tidak hanya bagi akademisi tetapi juga 

bagi perusahaan dan pemerintah. Baik penelitian teoritis maupun empiris yang 

menguji dampak CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan fakta 

yang bertentangan. Meninjau studi empiris mengenai hubungan CSR terhadap 

kinerja keuangan, Lu et al (2014) melakukan penelitian dengan hasil negatif (6 

penelitian), positif (38 penelitian), tidak signifikan (21 penelitian) dan lain-lain, 

seperti hubungan berbentuk U (18 penelitian). Analisis Wang et al (2015) 

menunjukkan dampak CSR yang  positif terhadap kinerja keuangan, walaupun 

keseluruhan dampak CSR tetap tidak meyakinkan. Menurut Huang dan Watson 

(2015), temuan efek positif harus ditangani dengan hati-hati karena pendekatan ini 

bervariasi mengenai faktor utama seperti periode, ukuran CSR dan kinerja 

keuangan dan desain penelitian. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menguji kembali hubungan antara CSR dan 

kinerja keuangan. Research gap yang terjadi antara penelitian ini dengan 

penelitian yang sudah ada adalah peneliti ingin menambah variabel moderating 

tata kelola perusahaan dan melakukan penelitiannya di Indonesia dengan 

mengambil sampel dari perusahaan manufaktur  tahun 2015-2016. Oleh karena 

itu, menyelidiki fitur tata kelola perusahaan memperkuat atau melemahkan 

hubungan CSR terhadap kinerja perusahaan dapat memberikan wawasan baru. 

Peneliti membuat tiga kontribusi baru terhadap literatur. Sumbangan pertama 

dan terpenting berasal dari temuan peneliti bahwa meskipun sejumlah besar 

makalah mempelajari hubungan langsung antara CSR dan kinerja keuangan, 

perhatian yang relatif kurang telah diberikan untuk menguji pengaruh interaksi 

dari berbagi faktor tata kelola perusahaan. Manajer dapat memiliki dorongan 

untuk berinvestasi dalam kegiatan CSR karena alasan pribadi. Kerangka kerja tata 

kelola perusahaan yang layak tidak hanya dapat mencegah mereka untuk 

mencurahkan sumber daya perusahaan yang berharga ke aktifitas yang tidak 

menguntungkan, tetapi juga merangsang mereka untuk berinvestasi dalam proyek 

yang dapat meningkatkan kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, secara khusus 

memeriksa apakah karateristik kepemilikan dan dewan direksi memudahkan 

manajer untuk menerapkan kegiatan CSR dan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Sumbangan kedua penelitian ini berasal dari fokus peneliti pada negara Asia 

yaitu Indonesia yang sedang berkembang dimana banyak perusahaan baru-baru 

ini mengembangkan hubungan perdagangan dan manufaktur internasional dengan 

rekan-rekan mereka dari negara-negara barat yang sudah maju. (Egri and Ralston 
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2008) menemukan bahwa hampir sepertiga studi empiris mengenai tanggung 

jawab perusahaan ada di AS. Penelitian juga berfokus pada analisis aktivitas CSR 

negara-negara Eropa Barat, negara-negara berkembang di Asia (Jepang, Hong 

Kong, Taiwan, dan beberapa negara industri baru (China, India, Brazil, Argentina, 

Meksiko, dan Rusia). Tapi, penelitian CSR jarang terjadi di sebagian besar negara 

berkembang lainnya di Eropa Tengah dan Timur, Amerika Latin, Afrika dan Asia. 

Kegiatan CSR dinegara maju, dengan sistem kelembagaan yang relatif matang 

dan mekanisme pasar modal yang lebih efesien, lebih terlihat daripada di negara 

berkembang. Meskipun sebagian besar praktik di CSR di negara-negara 

berkembang di Asia terutama berasal dari pemikiran barat, praktik tata kelola 

perusahaan, sistem bisnis, institusi dan budaya berbeda di negara-negara Asia. 

Kontribusi ketiga dan terakhir dari penelitian peneliti adalah bahwa selain 

memeriksa CSR sebagai satu konstruksi multi dimensi, peneliti memeriksa setiap 

dimensi penting CSR secara terpisah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa CSR 

sebagian besar dianggap sebagai satu aktivitas menyeluruh (Barnett dan Salomon, 

2012, ; Ghoul et al, 2011; McWilliams dan Siegel, 2000). CSR merupakan 

konstruksi multi dimensi yang mencakup rentang keterlibatan perusahaan yang 

bervariasi, berbagai aspek CSR mungkin berbeda motivasi dan mungkin memiliki 

implikasi yang berbeda untuk kinerja perusahaan. Tujuan peneliti untuk 

menyelidiki agregat dan dimensi individual CSR dapat membantu memahami 

lebih baik kontroversi yang ada dalam hubungan CSR terhadap kinerja 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Kepemilikan Asing, Kepemilikan Negara, Ukuran Dewan, Dan Dewan 

Independen Memoderasi Hubungan antara Corporate Social Responsibility 

dan Kinerja Keuangan’’ dengan alasan untuk mengetahui pengaruh moderating 

dari berbagai aspek tata kelola perusahaan, yaitu kepemilikan asing dan negara, 

ukuran dewan dan dewan independen, mengenai hubungan antara CSR dan 

kinerja keuangan. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang 

terdaftar dalam BEI, namun dikhususkan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar pada tahun 2015-2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah : 

1. Apakah CSR berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? 

2. Apakah kepemilikan asing memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja 

keuangan? 

3. Apakah kepemilikan negara memoderasi hubungan antara CSR dan 

kinerja keuangan? 

4. Apakah ukuran dewan memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja 

keuangan? 

5. Apakah dewan independen memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja 

keuangan? 

 



6 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh CSR pada kinerja keuangan . 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan swasta memoderasi 

hubungan antara CSR dan kinerja keuangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan negara memoderasi 

hubungan antara CSR dan kinerja keuangan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan memoderasi hubungan 

antara CSR dan kinerja keuangan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh dewan independen memoderasi 

hubungan antara CSR dan kinerja keuangan 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pemaparan diatas, pelaksanaan penelitian ini diharapkan 

dapat memperoleh manfaat-manfaat berikut ini: 

a. Dapat memberikan masukan kepada para pemakai laporan keuangan 

dan praktisi penyelenggara perusahaan dalam memahami pengaruh 

kepemilikan asing, kepemilikan negara, ukuran dewan dan dewan 

independen memoderasi hubungan antara CSR dan kinerja keuangan, 

sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan bagi 

penyelenggaran perusahaan dan dapat membantu proses pengambilan 

keputusan bagi pemakai laporan keuangan. 
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b. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama 

kajian akuntansi keuangan mengenai pengaruh kepemilikan asing, 

kepemilikan negara, ukuran dewan dan dewan independen memoderasi 

hubungan antara CSR dan kinerja keuangan yang dilaporkan. 

1.4 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam lima bab yang 

diharapkan dapat mempermudah penyusunan penelitian ini, serta mempermudah 

pembaca untuk memahami penelitian ini dengan baik. Sistematika penulisan pada 

penelitian ini terdari dari bab I berupa pendahuluan, bab II tinjauan pustaka, bab 

III metode penelitian, bab IV hasil dan pembahasan dan bab V berupa penutup. 

 Bab I yaitu pendahuluan, yang berisi tentang gambaran menyeluruh isi 

penelitian serta gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian, 

yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian yang dibahas. 

Bab II berupa tinjauan pustaka, yang menjelaskan pemahaman tentang 

subyek yang diteliti dan simpulan atas teori beserta landasan pemikirannya. Bab 

ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis penelitian. 

 Bab III berupa motode penelitian, yang menjelaskan metode yang 

digunakan dalam penelitian.Bab ini berisikan variabel penelitian dan definisi 

operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis peneitian. 



8 

 

 

 

 Bab IV berupa hasil dan pembahasan, yang menguraikan pengujian 

hipotesis berdasarkan data yang diperoleh peneliti serta hasil penguijian dari 

hipotesis. Pembahasan bab terdiri atas pendeskripsian gambaran obyek penelitian, 

analisis data dan interpretasi hasil. 

Bab V berupa penutup, yang menguraikan tentang kesimpulan hasil 

penelitian serta implikasinya. Selain itu, bab ini menjelaskan batasan-batasan 

yang ada dalam penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


