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ABSTRAK 

Kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakanCorporate Social Responsibility 

adalah sebagai bentuk kepedulian atas dampak yang ditimbulkan perusahaan terhadap 

lingkungannya melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunannya. Kesadaran 

publik akan masalah yang ditimbulkan perusahaan mengharuskan perusahaan untuk 

memberikan kontribusi yang baik terhadap pembangunan ekonomi, lingkungan, dan 

sosial bagi yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang 

pengaruh kinerja keuangan (ROA dan Leverage), dan kinerja lingkungan (PROPER) 

terhadap Corporate Social Responsibility. Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur  yang termasuk dalam Proper yang terdaftar dalam bursa efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive 

sampling, berdasarkan kriteria pengambilan sampel tersebut diperoleh sampel sebanyak 

150 perusahaan.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah metode regresi 

linier berganda.Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui  situs resmi 

www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

Leverage berpengaruh negatif signifikanterhadap Corporate Social Responsibility, Proper 

berpengaruh positif signifikan terhadap Corporate Social Responsibility. Sedangkan 

Profitabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Corporate social 

responsibility. 
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ABSTRACT 

The obligation for companies to implement Corporate Social Responsibility 

is a form of concern for the impact that the company has on its environment 

through social disclosure in its annual report. Public awareness of the problems 

the company requires requires companies to make a good contribution to the 

economic, environmental, and social development of those concerned. This study 

aims to find empirical evidence on the influence of financial performance (ROA 

and Leverage), and environmental performance (PROPER) on Corporate Social 

Responsibility. The population in this study is a manufacturing company included 

in the Proper listed in the Indonesian stock exchange (BEI) in 2012-2016.Teknik 

sampling technique using purposive sampling, based on the criteria of sampling is 

obtained a sample of 150 companies.Metode analysis used in the research is 

multiple linear regression method. Data source in this research is through official 

website www.idx.co.id and official website of company. The results of this study 

indicate that Leverage has a significant negative effect on Corporate Social 

Responsibility, Proper has a significant positive effect on Corporate Social 

Responsibility. While Profitability have positive effect not significant to 

Corporate social responsibility. 
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INTISARI 

 

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan 

kepada para pemangku kepentingan (stakeholders).Dapat dikatakan Corporate Social 

Responsibility (CSR) merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada 

publik untuk menjelaskan dampak positif dan negatif yang timbul dari aktivitas 

perusahaan karena perusahaan berdiri di lingkungan masyarakat dan kemungkinan 

aktivitas operasionalnya memiliki dampak sosial dan lingkungan.Penelitian ini yang 

menjadi variabel independen adalah faktor-faktor yang mempengaruhi CSR yaitukinerja 

keuangan (profitabilitas dan leverage) dan kinerja lingkungan diindikasikan memiliki 

pengaruh yang cukup besar dalam hal pengungkapan Corporate Social 

Responsibility.Teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas 

dimana perusahaan itu berada. Legitimasi ini pada tahapan berikutnya akan menjaga 

perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih lanjut lagi legitimasi ini akan 

meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan melakukan 

pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam laporan tahunan karena ingin 

menunjukkan bahwa perusahaan berjalan efisien. Namun berbeda dengan perusahaan 

yang profitabilitas rendah. Adanya pengungkapan tanggung jawab sosial memunculkan 

tambahan biaya baru yang akan mengurangi profit perusahaan di waktu mendatang akan 

berkurang. Manajemen khawatir kondisi ini dapat membahayakan posisi perusahaan 

dengan kompetitornya. Maka perusahaan pun cenderung akan mengungkapkan tanggung 

jawab sosial yang lebih sempit dalam laporan tahunan. Sedangkan pengaruh variabel 

leverage terhadap CSR menurut teori legitimasi yaitu perusahaan yang memiliki leverage 

(hutang) yang besar maka semakin sedikit biaya yang tersisa untuk melaksanakan 

tanggung jawab sosial perusahaan, yang terpenting bagi perusahaan dengan tingkat 

leverage tinggi adalah perusahaan dapat memperoleh hutang dengan mudah dan dapat 

dengan mudah pula melunasinya, sehingga perusahaan tingkat leverage tinggi cenderung 

mengesampingkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan 

perusahaan dengan tingkat leverage rendah.  Lalu perusahaan yang memiliki kinerja 

lingkungan yang baik akan melakukan pengungkapan yang tinggi memposisikan mereka 

sebagai perusahaan yang memiliki aktifitas yang berguna dan kualitas pengungkapan ini 

juga didorong legitimasi terhadap masyarakat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti perusahaan yang memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi atau rendah tidak akan mengungkapkan CSR secara luas karena 

pengungkapan lebih luas akan mengurangi laba yang didapatkan untuk biaya aktivits 

sosial. Kemudian leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR 

berarti perusahaan yang tingkatleveragetinggi tidak akan mengungkapkan CSR secara 

luas karena ditakutkan akan menjadi sorotan para debtholder dan berakibat tidak bisa 

mendapatkan pinjaman lagi dari mereka. Sedangkan kinerja lingkungan berpengaruh 

positif signifikan terhadap pengungkapan CSR berarti perusahaan dengan tingkat kinerja 

lingkungan yang tinggi akan melakukan pengungkapan CSR secara luas karena dengan 

tingkat kinerja lingkungan yang tinggi akan memposisikan perusahaan mereka di 

lingkungan sekitar terlihat lebih baik. 

 


