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ABSTRAK 

  

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan kinerja CSR 

lingkungan alam dan lingkungan sosial sebagai variabel mediasi. Setiap 

perusahaan akan melakukan kegiatan CSRnya untuk meningkatkan legitimasi dari 

perusahaan dengan masyarakat sekitar. Disisi lain dengan adanya tanggung jawab 

sosial kepada masyarakat sekitar diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja keuangannya. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menilai 

apakah tanggung jawab sosial dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Tidak sedikit yang menilai bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan tanggung 

jawab sosial tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Banyak juga perusahaan yang menilai bahwa tanggung jawab sosial tersebut dapat 

memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 Sampel yang digunakan adalah data sekunder dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang berupa laporan tahunan perusahaan non keuangan pada tahun 2013-

2016. Variabel CSR, Kinerja CSR pada lingkungan alam, Kinerja CSR pada 

lingkungan sosial, Kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini  dianalisis melalui 

uji statistik t, uji statistik F dan uji uji sobel. Penggunaan sobel digunakan untuk 

menilai apakah mediasi memberikan hasil yang positif terhadap variabel 

independen 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan serta kinerja CSR lingkungan alam dan 

lingkungan sosial dapat menjadi variabel mediasi yang positif  antara CSR dengan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Kata kunci : corporate social responsibility, kinerja CSR lingkungan alam, 

Kinerja CSR lingkungan sosial, Kinerja keuangan perusahaan, perusahaan non 

keuangan 
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ABSTRACT 

 

This study have aimed to analysis the influences of corporate social 

responsibility to financial performance when environmental disclosure and social 

disclosure as mediation variable. Each of corporation  will conduct their 

corporate social responsibility to increase their legitimacy with the sorrounding 

community. On the other hand with the existence of social responsibility to the 

surrounding community is expected to improve the company's financial 

performance. Much research has been done to assess whether social 

responsibility can affect a company's financial performance Much research has 

been done to assess whether social responsibility can affect a company's financial 

performance. Not a few who judge that companies that perform social 

responsibility activities have no impact on the financial performance of the 

company Many companies also consider that social responsibility can have an 

impact on the company's financial performance 

 The sample used is secondary data from Indonesia Stock Exchange (IDX) 

in the form of annual report of non-financial companies in the year 2013-2016. 

CSR Variables, CSR Performance in the natural environment, CSR Performance 

on social environment, Corporate financial performance. This research was 

analyzed through t statistic test, F statistic test and test of uji sobel. The use of a 

sobel is used to assess whether mediation gives a positive result to independent 

variables 

  The results of this study indicate that CSR variables affect the company's 

financial performance as well as CSR performance of natural environment and 

social environment can be a positive mediation variable between CSR with 

corporate financial performance 

Keywords: corporate social responsibility, CSR performance, financial 

performance, non-financial company 
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MOTTO 

 

Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree 

a long time ago. (Warren Buffett) 

 

"Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika 

engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."(Ir Soekarno) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini akan dihabas alasan  yang menjadi latar belakang dari 

pengaruh mediasi dari kinerja CSR terhadap CSR dan kinerja keuangan 

perusahaan. Rumusan Masalah yang menjadi fokus penelitian, manfaat peneletian 

dan tujuan penelitian. Bab ini juga akan dijelasakan sistematika penulisan dari 

penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian dan sistematika penelitian 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility 

/ CSR) adalah gagasan perusahaan untuk bertindak dan bertanggung jawab 

secara sosial (Lu et al., 2014). Pada mulanya CSR dilakukan dengan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat filantropi yaitu dorongan kemanusiaan 

yang bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama 

dan memperjuangkan perataan sosial. Saat ini CSR telah menjadi 

paradigma baru bagi perusahaan. banyak perusahaan memberikan fokus 

dan perhatian yang lebih pada CSR dengan mendedikasikan segmen 

laporan tahunan dan situs web mereka, memasukkan CSR ke dalam 

strategi pemasaran mereka, hingga mempertimbangkan CSR saat 

menetapkan tujuan strategis (Ding 2016). 

Tujuan CSR adalah untuk membuat aktivitas bisnis perusahaan dan 

budaya perusahaan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial dan 

ekologi. Dimensi ekonomi mempertimbangkan dampak ekonomi langsung 
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dan tidak langsung yang dimiliki organisasi terhadap masyarakat sekitar 

(Reverte et al., 2016). Selama ini tujuan suatu perusahaan didirikan adalah 

untuk memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan citra perusahaan, 

karena dengan meningkatnya citra perusahaan tersebut dapat menjamin 

pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Apabila perusahaan 

memberi perhatian pada masyarakat sekitar masyarakat dengan program 

CSR dari suatu perusahaan diharapkan perusahaan memiliki citra yang 

lebih dan dapat meningkatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. 

Kegiatan meningkatkan citra perusahaan terbagi menjadi 2. 

Kegiatan yang pertama adalah bagaimana perusahaan melakukan kegiatan 

CSR dengan benar dan pengawasan yang ketat agar kegiatan tersebut 

memiliki manfaat untuk masyarakat sosial (Clarkson et al., 2011). 

Perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dengan sungguh sungguh 

memiliki kecenderungan yang lebih besar dan hasil yang lebih signifikan 

untuk meningkatkan citra perusahaan. Kegiatan yang kedua adalah 

perusahaan tidak sungguh sungguh dalam melakukan CSR. Kegiatan CSR 

yang kedua dilakukan oleh perusahaan hanya bersifat simbolis dan tidak 

memiliki manfaat yang berarti bagi masyarakat sekitar. Citra perusahaan 

yang meningkat tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan 

dari suatu perusahaan (Christman 2006). 

Hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan 

merupakan salah satu fenomena yang paling membingungkan yang 

berkaitan dengan penelitian terhadap organisasi dan lingkungan alam 

(Endrika et al., 2014). Beberapa penelitian terkait CSR telah menunjukan 
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dan memiliki bukti bahwa CSR memiliki hasil yang positif terkait dengan 

kinerja keuangan perusahaan. Penjelasan yang masuk akal untuk hasil 

konflik dalam hubungan CSR dengan kinerja keuangan adalah bahwa 

kinerja keuangan perusahaan berfokus pada hasil keuangan jangka pendek 

perusahaan sementara inisiatif tanggung jawab sosial lebih berorientasi 

jangka panjang dan berpotensi tercermin pada indikator non finansial 

kualitatif (Reverte et al., 2016). Namun, penelitian lain menunjukkan 

bahwa CSR memiliki pengaruh yang negatif terhadap kinerja keuangan 

(Crisostomo 2010). Hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan yang 

telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya menghasilkan beberapa 

argumen yang berbeda.   

Crisostomo (2010) melakukan penelitian mengenai Corporate 

Social Responsibility, firm value and financial performance dengan data 

yang diambil dari lembaga sosial Brasil dan analisis ekonomi selama 

periode 2001 hingga 2006. Penelitian tersebut ingin membuktikan apakah 

kinerja CSR dapat berhubungan langsung dengan kinerja keuangan 

perusahaan tanpa adanya mediasi dan moderasi. Penelitian tersebut 

memiliki hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, 

dan kinerja keuangan.  

Anwar (2011) melakukan penelitian CSR terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Dalam penelitian tersebut menyimpulan bahwa 

kinerja CSR memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan semakin tingginya 
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pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan maka semakin baik pula 

kinerja keuangan perusahaan tersebut.   

Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa CSR masih memiliki 

hasil yang berbeda dalam mempengaruhi kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Kurangnya pertimbangan untuk menambah pengaruh dari 

mediasi telah diajukan sebagai alasan mengapa penelitian ini memiliki 

hasil yang beragam (Endrika et al., 2014). Dalam penelitian ini peneliti 

ingin menambah variabel mediasi untuk melengkapi penelitian yang sudah 

ada. Mediasi tersebut adalah kinerja dari CSR. Bagaimana kinerja dari 

CSR tersebut dapat mempengaruhi dan dapat menjadi mediasi antara CSR 

dan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja dari CSR tersebut dibagi 

menjadi 2 kategori. Kategori pertama yaitu kinerja CSR pada lingkungan 

sosial dan kategori kedua yaitu kinerja CSR pada lingkungan alam.  

Research gap yang terjadi antara penelitian ini dengan penelitian 

yang sudah ada adalah penelitian ini menambah variabel mediasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2011) adalah pengaruh CSR 

dengan kinerja keuangan tanpa menggunakan mediasi tambahan dan hasil 

dari penelitian tersebut adalah CSR memiliki pengaruh positif dengan 

kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Crisostomo (2010) 

adalah pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan tetapi hasil dari 

penelitian tersebut memiliki pengaruh yang negatif. Karena hasil 

penelitian masih terdapat hasil yang positif dan negatif, maka penelitian 

ini menambah variabel mediasi dari penelitian yang sudah ada. Penelitian 

ini menambah kinerja CSR pada lingkungan sosial dan kinerja CSR pada 
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lingkungan alam sebagai variabel mediasi. Pada penelitian ini juga akan 

tetap meneliti bagaimana pengaruh antara CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan serta bagaimana pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan namun melalui tambahan variabel mediasi tambahan yaitu 

kinerja CSR. 

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2016. Pemilihan 

penelitian ini sebagai objek dikarenakan : Perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari sektor non keuangan lebih banyak jumlahnya 

daripada perusahaan yang bergerak di sektor lain. Pemilihan tahun 2013-

2016 karena seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sudah diwajibkan 

untuk melaporkan laporan keuangannya. Selain itu pemilihan tahun 2013-

2016 karena dianggap up to date menggambarkan kondisi keuangan 

perusahaan terkini. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja CSR 

pada lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dari latar belakang yang 

sudah  diuraikan untuk meneliti bagaimana pengaruh dari kinerja CSR 

baik dari segi sosial dan lingkungan yang dapat menjadi mediasi antara 

CSR dengan kinerja perusahaan, oleh karena itu judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN 

KINERJA CSR LINGKUNGAN ALAM DAN LINGKUNGAN 

SOSIAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI”  
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

 Corporate Social Responsibility merupakan wujud pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. CSR diartikan 

sebagai tindakan korporasi atau perusahaan besar dalam memberikan 

tanggung jawabnya berupa materi seperti uang, peralatan, atau hadiah 

lainnya kepada komunitas, organisasi atau individu di wilayah di mana 

perusahaan tersebut beroperasi. Banyak penelitian yang membangun 

hubungan antara kinerja ekonomi dan kinerja lingkungan Terlepas dari 

relevansinya yang teoretis, pentingnya memahami hubungan ini terletak 

pada konsekuensi sosialnya. Dengan asumsi bahwa perbaikan kinerja 

lingkungan pelaku ekonomi diperlukan, akan membantu jika perbaikan 

tersebut dilakukan, dalam satu atau lain cara, terkait dengan peningkatan 

kinerja ekonomi (Frank 2009). 

CSR yang akan diteliti ini akan dibagi beberapa jenis seperti 

kinerja dari CSR. Dari kinerja CSR tersebut akan terbagi menjadi 2 

kategori yaitu kinerja CSR pada lingkungan alam dan kinerja CSR pada 

lingkungan sosial. Kinerja CSR secara sosial dan lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh jarak legitimasi dengan masyarakat. Semakin dekat jarak 

legitimasi perusahaan dengan masyarakat maka semakin baik pula 

perusahaan tersebut dalam menjalankan CSR. 
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Dari kinerja CSR akan menjadi mediasi antara CSR dengan kinerja 

keuangan perusahaan dari suatu entitas tertentu maka dari itu perumusan 

masalah yang dapat diajukan dalam proposal penelitian ini adalah 

1. Apakah CSR dapat memiliki pengaruh positif pada kinerja keuangan 

perusahaan secara langsung? 

2. Apakah kinerja CSR pada lingkungan alam dapat menjadi mediasi 

yang positif antara CSR dengan kinerja perusahaan? 

3. Apakah kinerja dari CSR pada lingkungan sosial dapat menjadi 

mediasi yang positif antara CSR dengan kinerja perusahaan? 

 

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut 

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis CSR memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

2. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh dari 

kinerja CSR pada lingkungan alam yang dapat menjadi mediasi positif 

antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan 

3. Untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh dari 

kinerja CSR pada lingkungan sosial yang dapat menjadi mediasi 

positif antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi perusahaan dapat menjadi pedoman bahwa CSR dapat memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan 

b. Bagi manajemen dapat menjadi pedoman bahwa CSR yang baik dan 

kinerja CSR yang baik dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan 

Bagi kalangan akademisi dan pihak yang ingin meneliti penelitian sejenis, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi  

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab I: PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan dan menguraikan bagaimana latar belakang 

masalah dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian serta sistematika penulisan 

Bab II : TELAAH PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis yang 

diusulkan 

 Bab III: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitin dan definisi 

operasional dari masing masing variabel tersebut, penentuan 
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sampel, jenis dan sumber data serta metode analisis yang 

digunakan 

 Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data dan 

pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data 

 Bab V :PENUTUP 

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran saran yang diajukan berkaitan dengan 

penelitian dan merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna 

bagi pihak pihak yang memiliki kepentingan dalam penelitan 

 

 


