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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 

(Q.S. Al-Baqarah: 153) 

 

“La Tahzan Innallaha Ma’ana” 

 

Skripsi ini kupersembahkan untuk: 

 Allah SWT 

 Bapak dan Ibu Tercinta 

 Keluarga besar Alm Bpk. Marwad 

 Sahabat dan teman-teman tercinta 
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INTISARI 

 

Pada penelitian ini mempunyai masalah utama yaitu pengaruh yang 

menyebabkan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, struktur kepemilikan institusional dengan pengaruh secara tidak 

langsung melalui corporate social responsibility. Terdapat 7 (tujuh) hipotesis 

pada penelitian ini, yaitu a) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

corporate social responsibility, b) profitabilitas berpengaruh negatif terhadap 

corporate social responsibility, c) struktur kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap corporate social responsibility, d) corporate social responsibility 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, e) ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap corporate social responsibility, f) profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, g) struktur kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2016-2018. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan 

berdasarkan kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 47 

sampel perusahaan dari 47 data perusahaan. Teknik analisis dalam penelitian ini 

menggunakan program SmartPLS versi 3.0. 

Berdasarkan pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan 

menggunakan program SmartPLS 3.0 dapat diambil kesimpulan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate social 

responsibility namun profitabilitas dan struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap corporate social responsibility. 

Selain itu corporate social responsibility berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya struktur 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 
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