
 

14 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori Social Responsibility 

2.1.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) 

 Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam 

rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai 

wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya 

memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 

2011:87). 

 Menurut Wartick dan Mahon (1994)  dalam Hadi (2011:90) menyatakan 

bahwa legitimacy gap (incongruence) dapat terjadi karena beberapa faktor, 

seperti: 

1. Ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat 

terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. 

2. Kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap 

perusahaan telah berubah. 

3. Kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang 

berbeda, atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. 
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2.1.2 Teori Stakeholder (Stakeholders Theory) 

 Konsep pertanggung jawaban sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak 

awal 1970an, yang secara umum di kenal dengan stakeholder theory artinya 

sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan stakeholder. 

Nilai-nilai pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan 

lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan 

secara berkelanjutan. Stakeholder theory dimulai dengan asumsi bahwa nilai 

(Value) secara eksplisit dan tak di pungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. 

(Freeman dkk.,2004 dalam Dipraja, 2014). 

 Stakeholders theory mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh para stakeholders. Berdasarkan asumsi ini, perusahaan tidak dapat 

melepaskan diri dari lingkungan sosial. Perusahaan juga perlu menjaga legitimasi 

stakeholder serta mendudukkannya dalam kerangka kebijakan dan pengambilan 

keputusan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan, yaitu 

stabilitas usaha dan jaminan going concern (Adam C. H (2002) dalam Hadi, 

2011:94). 

 

2.1.3 Teori Kontrak Sosial  (Social Contract Theory) 

 Menurut Rawl (1999) dalam Hadi (2011:97) menjelaskan bahwa teori 

kontrak sosial merupakan hak kebebasan individu dan kelompok termasuk 

society, yang saling menguntungkan bagi anggotanya.  

Secara dragmatis tanggung jawab sosial perusahaan dalam spektrum social 

contract dijelaskan dalam gambar 2.1. 
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Sumber: Crowther David (2008) dalam Hadi (2011:98) 

 

Gambar 2.1 Tanggung jawab sosial dalam spektrum social contract 

 Gambar 2.1 menjelaskan rumusan tanggung jawab perusahaan, yang mana 

pemenuhan tanggung jawab tidak saling meniadakan. Sebagai pihak yang 

memiliki perikatan sosial (social contract), perusahaan disamping berupaya 

menjaga eksistensi dan survival, dengan jalan pencapaian dan peningkatan kinerja 

secara ekonomi (profit), juga harus memperhatikan kaidah tata aturan yang 

berlaku. Pencapaian tujuan secara ekonomi tidak diperkenankan dengan jalan 

menggunakan berbagai cara, melainkan harus taat dan patuh kepada tata aturan 

(perundangan). Begitu juga, upaya untuk memperjuangkan kinerja secara 

ekonomi yang hanya mengikuti pranata aturan yang berlaku ternyata tidak cukup. 

Hal itu karena, keberadaan perusahaan di tengah lingkungan membutuhkan 

legitimasi masyarakat dalam artian luas. Oleh sebab itu perlunya meningkatkan 

perhatian terhadap masalah sosial yang menjadi bagian dalam strategi social 

responsibility perusahaan social responsibility  merupakan tanggung jawab sosial 

Society 

Corporate 

Responsibility 

Economic Law 
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perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai akibat langsung maupun 

tidak langsung keberadaan perusahaan (Hadi 2011:99). 

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

2.2.1 Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR) 

 The World Business Council for Sustainable Development dalam Hadi 

(2011:47), memberikan rumusan CSR sebagai berikut: 

“Continuing commitment by business to behave ethically and contributed 

to economic development while improving the quality of life of the 

workforce and their families as well as of the local community and society 

at large.” 

 Definisi tersebut menunjukan tanggung jawab sosial perusahaan 

(corporate social responsibility) merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat 

dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, 

yang bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut 

keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan 

masyarakat secara lebih luas (Hadi, 2011:48). 

 Kotler dan Lee (2005) menyatakan bahwa: 

“Corporate social responsibility is a commitment to improve community 

well being through discretionary business practices and contibution of 

corporate resources.” 

 

 Kotler dan  Lee (2005) memberikan penekanan pada kata discretionary 

yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan komitmen perusahaan secara 

sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan 

merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundang-undangan 
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seperti kewajiban untuk membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap 

undang-undang ketenagakerjaan. Kata discretionary juga memberikan nuansa 

bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas CSR haruslah perusahaan yang telah 

menaati hukum dalam pelaksanaan bisnisnya hal tersebut sangatlah tidak tepat 

bila kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan yang tidak baik dalam 

memperlakukan karyawan atau melakukan berbagai kecurangan baik dalam 

pembuatan laporan keuangan maupun kecurangan terhadap lingkungan hidup 

(Kotler dan Lee, 2005). 

 Menurut Untung (2009:1) corporate social responsibility adalah sebagai 

berikut: 

“Komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan  

tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada  

keseimbangan  antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan.” 

 

 ISO 26000 mengenai Guidance on Social Responsibility, merumuskan 

definisi dan pedoman CSR yang menjadi standar internasional adalah sebagai 

berikut: 

 “Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari 

 keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan pada

 masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

 transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan 

 kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku 

 kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

 perilaku internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara 

 menyeluruh.” 

 

 Corporate Social Responsibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintergrasikan perhatian terhadap lingkungan 
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dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang 

melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Tanggung jawab sosial 

secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada 

masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Proses pengambilan keuntungan tersebut 

perusahaan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial 

lainnya (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). 

 

2.2.2 Manfaat Corporate Social Responsibility 

 Beberapa keuntungan bisa didapatkan perusahaan bila menerapkan 

Corporate Social Responsibility di dalam operasi dan strategi bisnisnya (Kotler 

dan Lee, 2005:10). 

1. Meningkatkan pengaruh dan image perusahaan. 

2. Meningkatkan pangsa pasar dan penjualan perusahaan. 

3. Memperkuat brand positioning perusahaan. 

4. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan, memotivasi, 

dan mempertahankan loyalitas para pekerja. 

5. Menurunkan biaya operasional. 

6. Meningkatkan daya tarik investor, kreditor, dan analis keuangan. 

 Untung (2009:6) mengungkapkan manfaat kegiatan CSR bagi perusahaan 

sebagai berikut: 

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merk perusahaan. 

2. Mendapat lisensi untuk beroperasi secara sosial. 

3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan. 
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4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. 

5. Membuka peluang pasar yang lebih luas. 

6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. 

7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. 

8. Memperbaiki hubungan dengan regulator. 

9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. 

10. Peluang mendapatkan penghargaan. 

 Tanggung jawab sosial perusahaan dapat memberikan manfaat potensial 

bagi perusahaan (Hadi, 2011). Dalam ISO 26000 (www.csrindonesia.com) 

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 menumbuhkan kepercayaan publik 

yang lebih besar. 

4.   Meningkatkan daya saing organisasi. 

5.   Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholder dan kapasitas 

untuk inovasi, melalui paparan perspektif baru dan kontak dengan para 

stakeholder. 

http://www.csrindonesia.com/
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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. 

9.   Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang 

produk atau jasa. 

 

2.2.3 Pinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility 

 Crowther (2008), menguraikan prinsip-prinsip CSR menjadi tiga, yaitu: 

1.   Sustainability 

Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan 

aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa 

depan. Keberlanjutan juga memberikan alasan bagaimana pengguna 

sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan 

kemampuan generasi masa depan. 
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2.   Accountability  

Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung 

jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika 

aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. 

Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap 

pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media 

bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku 

kepentingan. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan 

menentukan legitimasi stakeholder, serta meningkatkan transaksi dalam 

perusahaan. 

3.   Transparancy  

Traansparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan dan 

dampaknya kepada pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang 

amat penting bagi pihak eksternal, karena berperan untuk mengurangi 

asimetri informasi, kesalahpahaman informasi, dan pertanggungjawaban 

sebagai dampak dari lingkungan. 

 Prinsip-prinsip dasar CSR yang menjadi informasi dalam pembuatan 

keputusan menurut ISO 26000 (2010) meliputi: 

1.   Akuntabilitas   

Akuntabilitas membuktikan bahwa organisasi bersangkutan melakukan 

segala sesuatu dengan benar. Akuntabilitas terhadap seluruh stakeholders 

mengenai dampak organisasi atas masyarakat dan lingkungan. 
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2.   Transparansi 

Organisasi harus terbuka mengenai seluruh keputusan dan aktivitasnya 

yang memiliki dampak atas masyarakat dan lingkungan. 

3.   Perilaku etis 

Sebuah organisasi harus berperilaku etis sepanjang waktu dengan 

menegakkan kejujuran, kesetaraan, dan integritas. 

4.   Penghormatan pada kepentingan stakeholder 

Sebuah organisasi harus menghormati dan menanggapi kepentingan 

seluruh stakeholder-nya. 

5.   Kepatuhan terhadap hukum. 

Sebuah organisasi harus menerima bahwa kepatuhan pada hukum adalah 

suatu kewajiban dan memastikan bahwa seluruh aktivitas sesuai dengan 

kerangka hukum yang relevan. 

6.   Penghormatan terhadap norma perilaku internasional. 

Dinegara-negara yang hukum nasionalnya atau implementasinya tidak 

mencukupi untuk melindungi kondisi lingkungan dan sosialnya, sebuah 

organisasi harus berusaha untuk mengacu kepada norma perilaku 

internasional. 

7.   Penghormatan terhadap HAM. 

Setiap organisasi harus menghormati HAM, serta mengakui betapa 

pentingnya HAM. 

 

 



24 
 

 
 

2.3 Corporate Social Responsibility Disclosure 

2.3.1 Pengertian Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

 Hendriksen dalam Solihin (2009) menyatakan bahwa dalam pengertian 

luasnya, pengungkapan berarti menggunakan kata ini dalam pengertian yang agak 

terbatas yaitu : 

“Penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam 

laporan keuangan biasanya tahunan. Penyampaian informasi di dalam 

neraca, laporan rugi laba, serta laporan arus kas termasuk dalam 

pengakuan dan pengukuran.” 

 

 Tujuan pengungkapan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan 

kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan 

dengan cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus 

melebihi dari biayanya. Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang tidak material 

atau relevan harus dihilangkan agar penyajian mempunyai arti yang dapat 

dimengerti (Hendriksen dan Breda, 2002:430). 

 Darrough (1993) dalam Na’im dan Rakhman (2000) mengemukakan ada 

dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure) merupakan pengungkapan minimum yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi yang berlaku. Sedangkan, pengungkapan sukarela (voluntary 

disclosure) merupakan pengungkapan butir-butir yang dilakukan sukarela oleh 

perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Salah satu cara 

meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela 
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secara lebih luas dan membantu investor dalam memahami strategi bisnis 

manajemen. 

 Pengungkapan CSR menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring 

(2005)  merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Gray et al. (2001) 

(dalam Rakhiemah dan Agustia, 2009), CSR disclosure didefinisikan sebagai: 

 “Suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan 

 masalah seputar social accountability, yang mana secara khas tindakan ini 

 dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan 

 maupun dalam bentuk iklan-iklan yang berorientasi sosial.” 

 

 Menurut Mathews dalam Solihin (2009) praktik pelaksanaan corporate 

social responsibility (CSR) memang merupakan praktik bisnis yang sifatnya 

sukarela, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat oleh organisasi 

untuk menginformasikan aktivitasnya, artinya pelaksanaan CSR ataupun 

pengungkapan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis atas kegiatan CSR nya 

berasal dari inisiatif perusahaan dan bukan merupakan aktivitas yang dituntut 

untuk dilakukan perusahaan oleh peraturan perundang-undangan dan standar 

akuntansi yang berlaku di Indonesia. 

  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akutansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 1 paragraf sembilan secara implisit menyarankan untuk 

mengungkapkan tanggung jawab akan masalah sosial sebagai berikut : 

 “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan 

 mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added 

 statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 
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 memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai 

 sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.” 

 

 Pernyataan PSAK di atas menunjukkan suatu aturan yang mendasari 

perusahaan untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial yang dapat 

diungkapkan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk 

mempertegas pentingnya pertanggungjawaban sosial pada stakeholders, 

pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur kewajiban perusahaan 

untuk menetapkan CSR (Dwi Kartini, 2009:130 dalam Putri, 2014) 

 Pentingnya CSR telah diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang 

harus dilaksanakan perusahaan, bukan kegiatan yang bersifat sukarela (Rustiarini, 

2010). 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mendasari Pengungkapan Corporate Social 

 Responsibility 

 Menurut Harahap (1993) dalam Hadi (2011:157) alasan yang mendasari 

perusahaan melakukakan pengungkapan sosial (social disclosure), antara lain: 

1. Keterlibatan sosial perusahaan terhadap masyarakat yang merupakan 

respon tanggung jawab sosial perusahaan. 

2. Keterlibatan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi 

dampak polusi. 

3. Meningkatkan nama baik perusahaan, simpati masyarakat, karyawan, dan 

investor. 

4. Menghindari campurtangan pemerintah dalam melindungi masyarakat. 
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5. Meningkatkan respon positif norma dan nilai masyarakat sesuai dengan 

kehendak investor. 

6. Membantu program pemerintah seperti konservasi, pelestarian budaya, 

peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan lain sebagainya. 

 Henderson dan Peirson dalam Widaryanti (2007) menguraikan beberapa 

alasan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara sukarela, 

antara lain:  

1. Internal decision making. Manajemen membutuhkan informasi untuk 

menentukan efektifitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai 

tujuan asosiasi perusahaan. 

2. Product differentiation. Manajer dari perusahaan yang bertanggung jawab 

secara sosial memiliki insentif untuk membedakan diri dari pesaing yang 

tidak bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.  

3. Enlightened self interest. Perusahaan melakukan pengungkapan untuk 

menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari 

stockholder, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan 

masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi pendapatan penjualan dan 

harga saham perusahaan. 
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2.3.3 Kategori Pengungkapan CSR 

 Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan suatu jaringan organisasi 

non-pemerintah yang didirikan oleh CERES dan UNEP pada tahun 1997 di 

Boston (AS) , namun pada tahun 2002 kantor pusatnya dipindahkan ke 

Amsterdam. GRI menghasilkan kerangka konseptual, prinsip-prinsip, pedoman, 

dan indikator-indikator yang berterima umum secara global untuk mendorong 

organisasi agar lebih transparan dan juga agar bisa digunakan untuk mengukur 

dan melaporkan kinerja sosial, lingkungan dan ekonomi organisasi dalam suatu 

media pelaporan yang terintegrasi yang disebut Sustainability Reporting/ laporan 

CSR. Selain mengatur prinsip-prinsip pelaporan dan transparansi, GRI juga 

mengatur tentang HAM, tenaga kerja, anti-korupsi, dan lingkungan 

(www.globalreporting.org). GRI menyusun GRI index 3.0 sebagai salah satu 

guidelines yang diharapkan dapat menjadi alat bantu setiap perusahaan dalam 

menyusun laporan CSR perusahaan. 

 GRI versi 3.0 atau bisa disebut G3 yaitu “The G3 Guidelines are the 

cornerstone of the GRI Sustainability Reporting Framework. In line with the GRI 

version, it is recommended they be used as the basis for all of an organization’s 

annual reporting.”(www.globalreporting.org). G3 guidelines merupakan sebuah 

landasan dari kerangka pelaporan CSR. Sejalan dengan versi GRI, G3 dianjurkan 

untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk semua laporan tahunan organisasi. Di 

Indonesia, G3 sendiri sudah diadaptasi dan dijadikan sebagai dasar peyusunan 

laporan tanggung jawab sosial perusahaan. ISRA (Indonesia Sustainability 

Reporting Award) yang diselenggarakan oleh National Centre for Sustainability 

http://www.globalreporting.org/
http://www.globalreporting.org/
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Reporting (NCSR) berkolaborasi dengan IAMI, menggunakan G3 sebagai acuan 

dalam penilaian atas laporan berkelanjutan, termasuk pelaporan tanggung jawab 

sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (isra.ncsr-id.org).  

 Tiga fokus pengungkapan GRI Index versi 3.0 yaitu: 

1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator), 9 item 

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator), 30 item 

3. 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) 

Tabel 2.1 

Gri Index versi 3.0 

NO ITEM INDIKATOR KINERJA EKONOMI 

GRI Aspek: Kinerja Ekonomi 

1 EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, 

biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas 

lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta 

pemerintah. 

2 EC2 Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta 

peluangnya bagi aktivitas organisasi. 

3 EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 

4 EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. 

    Aspek: Kehadiran Pasar 

5 EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah 

minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan. 

6 EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal 

pada lokasi operasi yang signifikan. 
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7 EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior 

lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. 

    Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

8 EC8 Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang 

diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro 

bono. 

9 EC9 Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang 

signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. 

    INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN 

    Aspek: Material 

10 EN1 Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume 

11 EN2 Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang 

    Aspek: Energi 

12 EN3 Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer 

13 EN4 Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer 

14 EN5 Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan Efisiensi 

15 EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien 

atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan 

kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 

16 EN7 Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan 

pengurangan yang dicapai 

    Aspek: Air 

17 EN8 Total pengambilan air per sumber 

18 EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air 

19 EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur 

ulang 

    Aspek: Bio diversitas (Keanekaragaman Hayati) 
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20 EN11 Lokasi dan Ukuran Tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh 

organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan 

dengan daerah yang diproteksi (dilindungi?) atau daerah-daerah yang 

memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang 

diproteksi 

21 EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh 

aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap 

keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi (dilindungi) dan di 

daerah yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar 

daerah yang diproteksi (dilindungi) 

22 EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat 

23 EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk mengelola dampak 

terhadap keanekaragaman hayati 

24 EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang masuk 

dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang masuk 

dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-daerah yang 

terkena dampak operasi 

    Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 

25 EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung maupun tidak 

langsung dirinci berdasarkan berat 

26 EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan 

berat 

27 EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya 

28 EN19 Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon (ozone-depleting 

substances/ODS) diperinci berdasarkan berat 

29 EN20 NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya yang diperinci 

berdasarkan jenis dan berat 

30 EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan 

31 EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan 

32 EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan 

33 EN24 Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang 

dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan 
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VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional. 

34 EN25 Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati 

badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh 

pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor. 

    Aspek: Produk dan Jasa 

35 EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan 

sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 

36 EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut 

kategori. 

    Aspek: Kepatuhan 

37 EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter 

atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan. 

    Aspek: Pengangkutan/Transportasi 

38 EN29 Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan 

barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi 

perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan. 

    Aspek: Menyeluruh 

39 EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut 

jenis. 

    INDIKATOR KINERJA SOSIAL 

    Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 

    Aspek: Pekerjaan 

40 LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, 

dan wilayah. 

41 LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis 

kelamin, dan wilayah. 

42 LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang 

tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut 

kegiatan pokoknya. 



33 
 

 
 

    Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

43 LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar 

kolektif tersebut. 

44 LA5 Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, 

termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut. 

    Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 

45 LA6 Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia 

Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang 

membantu memantau dan memberi nasihat untuk program 

keselamatan dan kesehatan jabatan. 

46 LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang 

hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan 

menurut wilayah. 

47 LA8 Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan/bimbingan, pencegahan, 

pengendalian risiko setempat untuk membantu para karyawan, anggota 

keluarga dan anggota masyarakat, mengenai penyakit berat/berbahaya. 

48 LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian 

resmi dengan serikat karyawan. 

    Aspek: Pelatihan dan Pendidikan 

49 LA10 Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut 

kategori/kelompok karyawan. 

50 LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang 

hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan 

membantu mereka dalam mengatur akhir karier. 

51 LA12 Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan 

pengembangan karier secara teratur. 

    Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara 

52 LA13 Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karya¬wan tiap 

kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, 

keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain. 

53 LA14 Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut 

kelompok/kategori karyawan. 



34 
 

 
 

    Hak Asasi Manusia 

    Aspek: Praktek Investasi dan Pengadaan 

54 HR1 Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat 

klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait 

dengan aspek hak asasi manusia. 

55 HR2 Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani 

proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM 

56 HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai kebijakan 

dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan 

kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah 

menjalani pelatihan. 

    Aspek: Nondiskriminasi 

57 HR4 Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang 

diambil/dilakukan. 

    Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama 

Berkumpul 

58 HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat 

menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk 

mendukung hak-hak tersebut. 

    Aspek: Pekerja Anak 

59 HR6 Kegiatan yang identifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat 

menimbulkan terjadinya kasus pekerja anak, dan langkah-langkah 

yang diambil untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak. 

    Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

60 HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang signifikan dapat 

menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan langkah-langkah 

yang telah diambil untuk mendukung upaya penghapusan kerja paksa 

atau kerja wajib. 

    Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan 

61 HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal 

kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang 

relevan dengan kegiatan organisasi 
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    Aspek: Hak Penduduk Asli 

62 HR9  Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan 

langkah-langkah yang diambil. 

    Masyarakat/ Sosial 

    Aspek: Komunitas 

63 S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program dan praktek 

yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap 

masyarakat, baik pada saat memulai, pada saat beroperasi, dan pada 

saat mengakhiri. 

    Aspek: Korupsi 

64 S02  Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap 

korupsi. 

65 S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur 

antikorupsi. 

66 S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

    Aspek: Kebijakan Publik 

67 S05 Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan 

pembuatan kebijakan publik. 

68 S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan 

institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi. 

    Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing 

69 S07  Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 

antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 

    Aspek: Kepatuhan 

70 S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk 

pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. 

    Tanggung Jawab Produk 

    Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 
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71 PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang 

menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, 

dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus 

mengikuti prosedur tersebut 

72 PR2 Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak 

kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, 

per produk. 

    Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 

73 PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan 

persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan 

informasi yang dipersyaratkan tersebut. 

74 PR4  Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai 

penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per 

produk. 

75 PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil 

survei yang mengukur kepuasaan pelanggan. 

    Aspek: Komunikasi Pemasaran 

76 PR6 Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary 

codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk 

periklanan, promosi, dan sponsorship. 

77 PR7  Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai 

komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan 

sponsorship, menurut produknya. 

    Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

78 PR8 Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai 

pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya 

data pelanggan 

    Aspek: Kepatuhan 

79 PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai 

pengadaan dan penggunaan produk dan jasa 

Sumber: GRI Index versi 3.0 

 Pendekatan untuk menghitung kelengkapan pengungkapan CSR 

menggunakan variabel dummy. Variabel dummy digunakan apabila variabel 
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berukuran kategori atau dikotomi dengan menyatakan satu kategori 0 (nol) atau 1 

(satu) (Ghozali, 2013:178). Skor diberikan 1 untuk perusahaan yang 

mengungkapkan sesuai dengan item informasi yang diinginkan dan diberikan skor 

0 bila tidak mengungkapkan setiap item pengungkapan. Selanjutnya, skor dari 

setiap item dijumlahkan dibagi dengan skor yang diharapkan untuk memperoleh 

skor pengungkapan CSR pada masing-masing perusahaan sampel. Semakin 

banyak item yang diungkapkan oleh perusahaan, maka indeksnya akan semakin 

tinggi.  

 Hal tersebut dinyatakan dalam Corporate Social Responsibility Disclosure 

Index (CSDRI) dengan rumus sebagai berikut: 

      
∑   

  
        

Keterangan: 

CSRDIj  : Corporate Social Disclosure Index perusahaan 

nj  : jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan j, nj ≤ 79 

∑     : dummy variable: 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item i tidak 

     diungkapkan 

 

 

2.3.4 Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan 

 Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung 

jawab sosial yang telah dilakukan perusahaan baik berkaitan dengan perhatian 

masalah dampak sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dengan laporan tahunan (annual report) yang 

dipertanggungjawabkan direksi di depan sidang Rapat Umum Pemegang Saham 
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(RUPS). Laporan ini berisi laporan program-program sosial dan lingkungan 

perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku berakhir (Hadi, 2011:206). 

 Menurut Lako (2011) akuntansi CSR adalah suatu proses pengukuran, 

pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terkait efek-efek sosial dan 

lingkungan dari tindakan-tindakan ekonomi perusahaan bagi kelompok-kelompok 

tertentu dalam masyarakat atau yang menjadi stakeholder perusahaan. 

 Akuntansi pertanggungjawaban sosial (Social Responsibility Accounting) 

didefinisikan sebagai proses seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat 

perusahaan, ukuran dan prosedur pengukuran, yang secara sistematis 

mengembangkan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial 

perusahaan dan mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial 

yang tertarik, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana 

organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif 

terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya [Belkaoui (2000) dalam 

Komar (2004)]. 

Darwin (2004) dalam Anggraeni (2006) mengatakan bahwa Corporate 

Sustainability Reporting terbagi menjadi 3 kategori yaitu kinerja ekonomi, kinerja 

lingkungan dan kinerja sosial. Sedangkan Zhegal & Ahmed (1990) mengidentifikasi 

hal-hal yang berkaitan dengan pelaporan sosial perusahaan, yaitu sbb.:  

1. Lingkungan, meliputi pengendalian terhadap polusi, pencegahan atau perbaikan 

terhadap kerusakan lingkungan, konservasi alam, dan pengungkapan lain yang 

berkaitan dengan lingkungan.  

2.   Energi, meliputi konservasi energi, efisiensi energi, dll.  
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3.  Praktik bisnis yang wajar, meliputi, pemberdayaan terhadap minoritas dan 

perempuan, dukungan terhadap usaha minoritas, tanggung jawab sosial.  

4.  Sumber daya manusia, meliputi aktivitas di dalam suatu komunitas, dalam kaitan 

dengan pelayanan kesehatan, pendidikan dan seni.  

5.  Produk, meliputi keamanan, pengurangan polusi, dll.  

 Berdasarkan uraian sebelumnya, pengungkapan CSR merupakan proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi 

kepada para stakeholder dan shareholder (Hackston dan Milne, 1996). Kelengkapan 

pengungkapan CSR dalam penelitian ini diukur menggunakan kategori pengungkapan 

CSR yang berdasarkan The Global Reporting Initiative yaitu GRI Index Versi 3.0 

(2006) yang terdiri dari indikator kinerja ekonomi dengan 9 item pengungkapan, 

indikator kinerja lingkungan dengan 30 item pengungkapan, dan indikator kinerja 

sosial dengan 40 item pengungkapan. Kemudia, indeks pengungkapan masing-masing 

perusahaan dengan jumlah item yang diharapkan diungkapkan perusahaan (Haniffa 

dan Cooke, 2005). 

 Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut Sustainability Report. Sedangkan Sustainability Reporting adalah 

pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan 

kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan. 

(Nurlela dan Islahuddin, 2008). 
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2.4 Kinerja Keuangan  

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Pengertian kinerja menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003:215) 

menyatakan bahwa: 

“Kinerja atau performance adalah suatu istilah umum yang digunakan 

untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada 

suatu  periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti 

biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, 

pertanggungjawaban  atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.” 

 

 Menurut Fahmi (2013:239) pengertian dari kinerja keuangan adalah 

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu 

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.” 

  
Menurut Kasmir (2015:196) mengenai hasil pengukuran kinerja keuangan 

adalah sebagai berikut: 

“Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja 

manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau 

tidak.” 

 

 Selanjutnya Kasmir (2015:197) menjelaskan bahwa: 

“Kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan accuan untuk 

perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan 

manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami 

kegagalan. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut sebagai 

salah satu alat ukur kinerja manajemen.” 

 

 Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pengukuran 

kinerja keuangan dapat digunakan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 

Salah satunya yang digunakan sebagai pembanding untuk menilai kondisi suatu 
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perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profitable) yaitu melalui analisis 

Rasio Profitabilitas. 

 Pengukuran kinerja keuangan menurut Hanafi (2003:69): 

“Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai “performing measurement” 

(pengukuran kinerja) adalah kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau  

segmen atau keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode 

akuntansi. Dengan demikian pengertian kinerja adalah suatu usaha formal 

yang dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas 

dari aktivitas perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu 

tertentu.” 

 

 Pengukuran kinerja mempunyai tujuan untuk mengukur kinerja bisnis dan 

manajemen dibandingkan dengan goal atau sasaran perusahaan. Dengan kata lain, 

pengukuran kinerja keuangan alat bagi manajemen untuk mengendalikan 

bisnisnya. 

 Menurut (Brigham dan Houston, 2006) : 

“Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dapat diukur dari laporan 

keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa 

neraca, laba-rugi, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-

sama  memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan investor 

untuk  memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen dimasa mendatang 

dan resiko atas penilaian tersebut.” 

 

2.4.2 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan 

 Pengukuran kinerja keuangan banyak memberikan manfaat bagi 

perusahaan, seperti merumuskan, melaksanakan, dan mengadakan penelitian 

terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu, menilai keadaan atau 

posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Menurut Mulyadi (2006:416), 

pengukuran kinerja keuangan dimanfaatkan oleh manajemen untuk : 
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a. Mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara  umum. 

b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan, seperti 

promosi, transfer, dan pemberhentian. 

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan 

untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai cara atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

 Manfaat yang ditimbulkan dari adanya pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan tergantung dari pengelolaan perusahaan itusendiri, manajemen harus 

menetapkan sasaran yang akan dicapai di masa yang akan datang dalam proses 

yang disebut perencanaan. 

 

2.4.3 Tahap-Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan 

 Menurut Irham Fahmi (2013 : 240) menyatakan bahwa ada 5 (lima) tahap 

dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum sebagai 

berikut: 

1) Melakukan review terhadap data laporan keuangan.  

Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang dibuat tersebut 

dengan penerapan kaedah yang berlaku umum dalam akuntansi sehingga 

dengan demikian hasil laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. 
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2) Melakukan perhitungan.  

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan 

permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut 

akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan. 

3) Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh 

Metode yang umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada 

dua, yaitu: 

a) Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar 

periode dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik. 

b) Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil 

hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan 

perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan 

secara bersamaan. 

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat 

dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut 

berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang/normal, tidak baik, dan 

sangat tidak baik. 

4) Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan 

yang ditemukan. 

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah 

dilakukan ketiga tahap tersebut baru selanjutnya dilakukan penafsiran untuk 

melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh 

perusahaan tersebut. 
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5) Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap 

berbagai permasalahan yang ditemukan. 

Pada tahap terakhir ini ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka 

dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang 

menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan. 

 

2.4.4 Analisis Kinerja Perusahaan 

 Analisis terhadap kinerja perusahaan pada umumnya dilakukan dengan 

menganalisis laporan keuangan, yang mencakup perbandingan kinerja perusahaan 

dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan mengevaluasi 

kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. Teknik analisis 

yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah melalui analisis 

rasio. 

 Menurut Hanafi (2012:36) ada lima jenis rasio yang sering digunakan : 

1. Rasio likuiditas: rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka pendek.  

2. Rasio aktivitas: rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan 

asetnya dengan efisien.  

3. Rasio utang/leverage: rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi total kewajibannya.  

4. Rasio keuntungan/profitabilitas: rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan profitabilitas.  
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5. Rasio pasar: rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, 

pendapatan, atau dividen. 

 Dari penjelasan diatas, penulis menggunakan rasio profitabilitas sebagai 

salah satu pengukuran bagi kinerja keuangan perusahaan bahwa rasio 

profitabilitas bertujuan mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

laba, baik dengan menggunakan seluruh aktiva yang ada, maupun dengan 

menggunakan modal sendiri (Mulyadi, 2006). Rasio yang digunakan adalah rasio 

profitabilitas Return On Asset (ROA). Karena rasio ini dipandang cukup 

representatif dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan (Widaryanti, 

2007). Rasio ini juga memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan 

aktiva untuk memperoleh pendapatan. (Hanafi, 2007:83). 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset yang tertentu. ROA sering 

juga disebut sebagai ROI (Return On Investment) (Hanafi, 2012:42). 

ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

     
           

          
 

Rasio ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 

aset, yang berarti semakin baik. 

Munawir (2006:91) menjelaskan terdapat keunggulan dan kelemahaan rasio  

Return on Assets (ROA). Keunggulan Return on Assets (ROA) adalah  : 
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a. ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh yang 

sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan 

perusahaan. 

b. ROA dapat memperbandingkan posisi keuangan dengan rasio industri 

sehingga dapat diketahui apakah perusahaan berada dibawah, sama atau 

diatas rata-rata industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam 

perencanaan strategi. 

c. ROA dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. 

d. ROA dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang 

dilakukanoleh setiap divisinya dan pemanfaatan akuntansi divisinya. 

e. Selain berguna untuk kepentingan pengendalian, ROA juga berguna untuk 

kepentingan perencanaan. 

Sedangkan kelemahan Return on Asset (ROA) adalah : 

a. ROA sebagai pengukur divisi sangat dipengaruhi oleh metode depresiasi 

aktiva tetap. 

b. ROA mengandung distorsi yang cukup besar terutama dalam kondisi 

inflasi. ROA akan cenderung tinggi akibat penyesuaian (kenaikan) harga 

jual, sementara itu beberapa komponen biaya masih dinilai dengan harga 

distorsi. 

2.5 Kerangka Pemikiran 

 Sebuah kinerja bisa mengalami fluktuatif berdasarkan kondisi dan situasi 

yang turut mempengaruhinya. Ketika kinerja suatu perusahaan mengalami 
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kenaikan maka pengaruh pada profit perusahaan juga akan terjadi peningkatan, 

dan begitu juga pada saat kinerja suatu perusahaan mengalami kemunduran maka 

ini akan berakibat pada penurunan profit perusahaan. Kondisi kinerja yang 

fluktuatif tersebut sangat memungkinkan dipengaruhi oleh berbagai kejadian dari 

sisi internal dan eksternal (Fahmi, 2012:228) 

 Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang solid akan memiliki 

lebih banyak sumber daya untuk berinvestasi dalam domain kinerja sosial 

(Tsoutsoura, 2004). Pengertian dari kinerja keuangan adalah suatu analisis yang 

dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan 

dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar (Fahmi, 

2013:239). 

Hadi (2011:21) menyatakan, orientasi perusahaan seharusnya bergeser dari 

yang diorientasikan untuk shareholder (shareholder orientation) dengan bertitik 

tolak pada ukuran kinerja ekonomi (economic orientation) semata, ke arahh 

kesinambungan lingkungan dan masyarakat (community) dengan 

memperhitungkan dampak sosial (stakeholder orientation). (Danu, 2011 dalam 

Sari, 2012) Terjadinya pergeseran orientasi di dalam dunia bisnis dari 

shareholders kepada stakeholder telah disebut sebagai penyebab munculnya isu 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Post (2002) dalam Hadi (2011:21) menjelaskan bahwa tanggung jawab 

ekonomi (economic responsibility) bersentuhan dengan bagaimana perusahaan 

mampu menciptakan dan meningkatkan kinerja ekonomi. Kinerja tersebut 
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dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan para pemilik (shareholder) dan para 

kreditur dalam rangka menjamin kepatuhan pengambilan pinjaman. 

Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. 

Mengingat lingkungan merupakan tempat dimana perusahaan menopang (Hadi, 

2011:58). Eksistensi perusahaan di tengah lingkungan dapat menimbulkan 

berbagai persoalan lingkungan, seperti: pencemaran, polusi udara, radiasi, dan 

sejenisnya (Hadi, 2011:39). 

Menurut Wartick dan Cochran (1985) dalam Hadi (2011:185) menjelaskan 

bahwa kinerja sosial perusahaan merupakan interaksi berbagai tanggung jawab 

sosial perusahaan, termasuk tingkat respon perusahaan terhadap berbagai 

persoalan sosial, serta konstruksi kebijakan perusahaan untuk mengatasi masalah-

masalah sosial yang terjadi. 

 Tanggung jawab perusahaan terhadap para stakeholder tersebut yang 

memunculkan istilah tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan 

Corporate Social Responsibility (CSR) (Sari, 2012). Tanggung jawab sosial atau 

corporate social responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia 

bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan tanggung jawab sosial  perusahaan dan menitikberatkan 

pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan 

lingkungan (Untung, 2009:1). 

Kegiatan CSR sendiri merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang 

baik. CSR diharapkan akan mampu menaikkan kinerja perusahaan karena 

kegiatan CSR merupakan keberpihakan perusahaan terhadap masyarakat sehingga 
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masyarakat mampu memilih produk yang baik yang dinilai tidak hanya dari 

barangnya saja, tetapi juga melalui tata kelola perusahaanya. Pada saat masyarakat 

yang menjadi pelanggan memiliki penilaian yang positif terhadap perusahaan, 

maka mereka akan loyal terhadap produk yang dihasilkan, hal ini akan mampu 

menaikkan citra perusahaan yang direfleksikan melalui kinerja perusahaan yang 

akan meningkat (Candrayanthi dan Saputra ,2013). 

 Penerapan Corporate Social Responsibility oleh perusahaan dapat 

diwujudkan dengan pengungkapan CSR yang disosialisasikan ke publik dalam 

laporan tahunan (annual report) perusahaan yang dianggap sebagai sarana 

komunikasi terbaik bagi perusahaan dengan pihak eksternal (Sari, 2012). 

 Pengungkapan CSR menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Sembiring 

(2005) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari 

kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan 

terhadap masyarakat secara keseluruhan. 

 Hubungan kinerja keuangan dengan tanggung jawab sosial perusahaan 

menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan 

profitabilitas, hal itu disebabkan karena pandangan bahwa tanggapan sosial yang 

diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat 

suatu perusahaan memperoleh laba (Sari, 2012).  

 Kasmir (2015:196) menjelaskan bahwa hasil pengukuran dapat dijadikan 

sebagai alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja 

secara efektif atau tidak. Oleh karena itu, rasio profitabilitas ini sering disebut 

sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen.  
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Ada tiga rasio yang digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, yaitu profit 

margin (PM), return on asset (ROA), dan return on equity (ROE) (Hanafi, 

2012:42). Rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas Return On Asset 

(ROA). Karena rasio ini dipandang cukup representatif dalam mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan (Widaryanti, 2007). Rasio ini juga memberikan 

ukuran yang lebih baik atas profitabilitas perusahaan karena menunjukkan 

efektifitas manajemen dalam  menggunakan aktiva untuk memperoleh 

pendapatan. (Hanafi, 2007:83)  

 Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan cakupan yang luas 

didasarkan dengan motive approach, dimana praktik dan pengungkapan tanggung 

jawab sosial, didudukkan dalam rangka mendukung operasional perusahaan dan 

meningkatkan kinerja keuangan. (Hadi, 2011:80). 

  Bidhari et al. (2013) menyimpulkan bahwa dengan tingkat pengungkapan 

CSR yang tinggi, maka suatu perusahaan akan dapat meningkatkan kinerja 

keuangannya terutama profitabilitas perusahaan tersebut. 

 Dari paparan di atas, maka dapat diprediksi bahwa pengungkapan 

corporate social responsibility mempunyai hubungan positif dengan kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi pengungkapkan corporate social 

responsibility akan mendorong semakin tinggi tingkat kinerja keuangan 

perusahaan.  

 Adapun penelitian-penelitian yang dijadikan referensi pada penelitian ini 

ditampilkan dalam tabel berikut: 
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2.2 Tabel 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

dan Tahun 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

 1 Candrayanthi dan 

Saputra (2013) 

Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Perusahaan  

Pada Perusahaan 

Pertambangan 

Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2010-2011 

Variabel Independen 

(X) dalam Penelitian 

ini yaitu 

Pengungkapan 
Corporate Social 

Responsibility. 

Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

adalah Kinerja 

Perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA (Return On 

Asset), ROE (Return 

On Equity), dan N et 

Profit Margin 

(NPM). 

 

-Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

terhadap ROA 

dan ROE. 

-Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

negatif  

terhadap NPM. 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosiliana, 

Yuniarta dan 

Darmawan (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan pada 

perusahaan 

LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia 

tahun 2008-

2012. 

Variabel Independen 

(X) dalam Penelitian 

ini yaitu 

Pengungkapan 
Corporate Social 

Responsibility. 

Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

adalah Kinerja 

Perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROE (Return On 

Equity), ROA 

(Return On Asset), 

ROS (Return On 

Sales). 

-Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

negatif namun 

tidak signifikan 

terhadap ROE. 

-Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROA. 

-Corporate Social 

Responsibility 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap ROS 

 

 3. Sari dan Suaryana 

(2013) 

Pengaruh 

Pengungkapan  

Corporate 

Social 

-Variabel 

Independen (X) 

dalam penelitian ini 

yaitu pengungkapan 

-Pengungkapan 

CSR berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 
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Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

dengan 

Kepemilikan 

Asing Sebagai 

Variabel 

Moderator Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2011. 

Corporate Social 

Responsibility 

diproksi kedalam 3 

(tiga) variabel 

yaitukinerja 

ekonomi, sisal dan 

lingkungan. 

-Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

adalah Kinerja 

Perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA (Return On 

Asset. 

dengan 

menggunakan 

proksi ROA. 

-Kepemilikan 

Asing 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

dengan 

menggunakan 

proksi ROA 

 

4  Wikantini (2012) Pengaruh 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Studi Empiris 

Pada Perusahaan 

Pertambangan di 

Bursa Efek 

Indonesia tahun 

2008-2010). 

-Variabel 

Independen (X) 

dalam penelitian ini 

yaitu pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

diproksi kedalam 3 

(tiga) variabel 

yaitukinerja 

ekonomi, sisal dan 

lingkungan. 
-Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

adalah kinerja 

keuangan yang 

diproksikan dengan 

ROA (Return On 

Asset) 

-Dari ketiga 

indikator yaitu 

kinerja ekonomi, 

kinerja 

lingkungan, dan 

kinerja sosial yang 

paling tinggi 

adalah dalam 

pengungkapan 

kinerja sosialnya.     

-Sedangkan dalam 

pengaruhnya 

menyimpulkan 

bahwa 

pengungkapan 

CSR berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan yang 

diukur dengan 

ROA. 

 

5 
 
 
 
  

Dipraja (2014) Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan pada 

Perusahaan 

-Variabel 

Independen (X) 

dalam penelitian ini 

yaitu pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

diproksi kedalam 4 

(empat) variabel 

-Pengungkapan 

tanggung jawab 

sosial 

dalam tema 
konsumen dan 

produk; serta 

kemasyarakatan 

yang berpengaruh 
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Manufaktur 

yang listing di 

BEI tahun 2010-

2012 

yaitu tema 

lingkungan dan 

energi; 

tema konsumen dan 

produk; tema tenaga 

kerja; serta tema 

kemasyarakatan. 

-Variabel Dependen 

dalam penelitian ini 

adalah kinerja 

keuangan yang 

diproksikan dengan 

ROA (Return On 

Asset) 
 

signifikan dan 

positif terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. 
-Sedangkan untuk 

tema lingkungan 

dan energi serta 

ketenagakerjaan , 
yaitu tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. 

 

 Paradigma hubungan pengungkapan corporate social responsibility 

dengan kinerja keuangan perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Independen  Variabel Dependen 

 

 

 

Gambar 2.3 

Paradigma Penelitian 

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas, maka penulis dapat 

menarik hipotesis, yaitu : 

 “Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.” 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility (X) 

Kinerja Keuangan Perusahaan  

(Y) 


