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SARI 

 

Pujiasih. 2013. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan 

dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Intervening pada 

Perusahaan Manufaktur Tahun 2009-2011 Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dr. Muhammad Khafid, 

S.Pd, M.Si. II. Indah Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt. 

 

Kata Kunci : Kinerja Lingkungan, Corporate Social Responsibility, Kinerja 

Keuangan 

 

Prinsip maksimalisasi laba yang ingin mencari keuntungan maksimal 

justru banyak dilanggar oleh perusahaan, seperti rendahnya manajemen 

lingkungan dan rendahnya akan minat terhadap konservasi lingkungan. 

Permasalahan lingkungan semakin menjadi perhatian oleh banyak pihak. 

Masyarakat menginginkan agar dampak tersebut dapat dikontrol, oleh karena itu 

Kementrian Lingkungan Hidup (KLH)  membentuk Program Penilaian Peringkat 

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) untuk 

meningkatkan peran perusahaan terhadap lingkungan. Adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan dengan CSR sebagai variable intervening 

Populasi dari penelitian ini yaitu annual report perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 dan berpartisipasi dalam PROPER. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu purposive sampling. Sedangkan teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif, analisis regresi dan analisis jalur (uji sobel). 

Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi  ini menunjukkan 

bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(0.092>0,05), kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR (0.002<0,05), CSR 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan (0,011<0,05) dan uji hipotesis 

menggunakan uji sobel menunjukan bahwa secara tidak langsung CSR dapat 

memediasi hubungan antara kinerja lingkungan dengan CSR (1,960>1,66). 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kinerja lingkungan berpengaruh terhadap 

CSR, CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan CSR secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. 

Saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu  memperbesar  sampel 

penelitian baik tahun pengamatan maupun jenis industry, sehingga diharapkan 

hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih baik, serta dalam pengukuran kinerja 

lingkungan menggabungkan antara PROPER dengan ISO 14001. 
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ABSTRACT 

 

 

Pujiasih. 2013. The Influence Of Environmental Performance Toward Financial 

Performance With The Corporate Social Responsibility (CSR) As An Intervening 

Variable. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. Semarang 

State University. Advisor. Dr. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si. Co Advisor. Indah 

Anisykurlillah, S.E., M.Si., Akt. 

 

Keywords : Environmental Performance, Corporate Social Responsibility 

(CSR) Financial Performance 

 

Principle of maximization of profit seeking profit actually violate by many 

companies, such as low and low environmental management will interest 

environmental conservation. The environmental issues of concern to many parties. 

society wants these impacts can be controlled by the environment ministry 

because PROPER issued to increase the role of the company on the environment. 

The purpose of this study was to examine the influence of environmental 

performance on financial performance with the Corporate Social Responsibility 

(CSR) as an intervening variable. 

The population of this research is all the manufacturing company listed in 

Indonesian Stock Exchange and participated in PROPER. Types of data used is 

secondary. The collection of research data used purposive sampling method. 

Analysis tool used is descriptive statistics, regression analysis and path analysis 

(sobel test). 

The result showed that environmental performance does not significantly 

effect on financial performance (0.092>0,05), environmental performance 

significantly effect on CSR (0.002<0,05), CSR significantly effect on financial 

performance (0,011<0,05) and with sobel test showed that the environmental 

performance indirectly to financial performance through CSR (1,960>1,66). 

The conclusion of this research is environmental performance does not 

significantly effect on financial performance, environmental performance 

significantly effect on, CSR significantly effect on financial performance and 

environmental performance indirectly to financial performance through CSR. 

Suggestions relating to the result of this research that  enlarge the sample both 

year of observation and type of industry so the result is better, as well as in the 

measurement of environmental performance combines PROPER and ISO 14001. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang 

Setiap perusahaan memiliki kepentingan dalam pengukuran kinerja 

keuangan. Pengertian dari kinerja keuangan itu sendiri yaitu penentuan ukuran-

ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba (Sucipto,2003). Kemampuan suatu perusahaan dalam 

menghasilkan laba merupakan hal yang utama dalam penilaian kinerja keuangan 

perusahaan. Laba tidak hanya sebagai ukuran suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban penyandang dana melainkan juga untuk menunjukan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Sucipto (2003) dalam pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan harus didasarkan pada laporan keuangan yang 

dipublikasikan dan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. 

Kinerja keuangan bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan 

perusahaan dari sisi finansial. Saat kondisi keuangan dalam kondisi yang buruk, 

stakeholder akan menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja di 

masa lalu, dan dimasa yang akan datang. Apabila kinerja keuangan perusahaan 

baik maka akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya sehingga 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Prinsip maksimalisasi laba yang ingin mencari keuntungan maksimal 

justru banyak dilanggar oleh perusahaan, seperti rendahnya manajemen 

lingkungan, kinerja lingkungan, dan rendahnya akan minat terhadap konservasi 
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lingkungan. Selama ini perusahaan dianggap banyak memberikan keuntungan 

bagi masyarakat dengan melihat teori akuntansi tradisional bahwa perusahaan 

harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang 

maksimal kepada masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu masyarakat 

menyadari akan dampak – dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal. Oleh karena itu, 

masyarakat menuntut agar perusahaan memperhatikan dampak – dampak sosial 

yang ditimbulkan dan berupaya untuk mengatasinya (Rakhiemah, 2009). 

Permasalahan lingkungan semakin menjadi perhatian baik oleh 

pemerintah, investor, maupun konsumen. Investor asing memiliki persoalan 

tentang pengadaan bahan baku, dan proses produksi yang terhindar dari 

munculnya masalah lingkungan seperti : kerusakan tanah, rusaknya ekosistem, 

dan polusi udara (Hasyim dalam Rahmawati 2012). Selain itu di Indonesia sendiri 

belakangan ini banyak terdapat berbagai konflik industri seperti kerusakan alam 

akibat eksploitasi alam yang berlebihan tanpa di imbangi dengan perbaikan 

lingkungan ataupun keseimbangan alam dan lingkungan sekitar seperti adanya 

limbah ataupun polusi pabrik yang sangat merugikan lingkungan sekitarnya. 

Masalah kesejahteraan karyawan merupakan salah satu konflik yang 

menimbulkan aksi protes sehingga karyawan melakukan aksi demo dan mogok 

kerja, mereka menuntut suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang 

tidak memihak pada mereka seperti pemberian upah yang rendah serta fasilitas 

kesejahteraan yang diterapkan oleh perusahaan yang tidak mencerminkan 

keadilan (Permana 2012). 
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Masyarakat menginginkan agar dampak tersebut dapat di kontrol karena 

dampak sosial yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat sangat besar. 

Pemerintah juga harus mulai memikirkan kebijakan ekonomi makronya terkait 

dengan pengelolaan lingkungan dan konservasi alam. Pemerintah melalui 

Kementrian Lingkungan Hidup membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang telah 

dilaksanakan mulai tahun 2002 di bidang pengendalian dampak lingkungan untuk 

meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. 

Kinerja lingkungan perusahaan diukur menggunakan warna mulai dari yang 

terbaik emas, hijau, biru, merah hingga yang terburuk hitam. Melalui ini 

masyarakat akan lebih mudah mengetahui tingkat penataan pengelolaan pada 

perusahaan (Rakhiemah, 2009). Suatu perusahaan akan mendapatkan peringkat 

emas jika perusahaan telah secara konsisten menunjukan keunggulan lingkungan 

dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan 

bertanggungjawab  terhadap masyarakat, peringkat hijau jika perusahaan telah 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan 

sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (reduce, reuse, recycle, dan 

recovery) dan melakukan tanggungjawab sosial dengan baik, peringkat biru jika 

perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan 

sebagaimana diatur dalam perundang – undangan, peringkat merah jika 

perusahaan tidak melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di atur 

dalam undang – undang dan perusahaan akan mendapatkan peringkat hitam jika 
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perusahaan sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan atau pelanggaran terhadap peraturan 

undang – undang atau tidak melaksanakan sangsi asministrasi 

(http://www.menhl.go.id). 

Hasil PROPER tahun 2009 – 2010 perusahaan yang dilakukan penilaian 

kinerjanya berjumlah 690 perusahaan yang terdiri dari 258 perusahaan 

manufaktur, 215 perusahaan agro industri, 201 perusahaan pertambangan, energi 

dan migas, serta 16 perusahaan kawasan / jasa. Selanjutnya distribusi peringkat 

PROPER tahun 2009 – 2010 ada 2 perusahaan mendapat peringkat emas yaitu 

Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Darajat yang berlokasi di 

Garut dan PT Holcim Indonesia Tbk – Cilacap Plant. Peringkat hijau berjumlah 

54 perusahaan (8%), peringkat biru 453 perusahaan (63%), merah 153 perusahaan 

(22%) dan hitam 47 perusahaan (7%). 

 

Gambar 1.1 

Peringkat PROPER Tahun 2009-2010 

Sumber: http://www.menhl.go.id 

http://www.menhl.go.id/
http://www.menhl.go.id/
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Tahun 2011 terjadi peningkatan untuk jumlah perusahaan yang mengikuti 

program PROPER. Tercatat ada 995 perusahaan yang mengikuti program 

PROPER. Pada tahun 2011 terdapat 5 perusahaan yang mendapatkan peringkat 

emas, 106 perusahaan mendapatkan peringkat hijau, 552 perusahaan mendapatkan 

peringkat biru, 283 perusahaan mendapatkan peringkat merah dan 49 perusahaan 

mendapatkan peringkat hitam.  

Masih adanya perusahaan yang mendapatkan peringkat hitam seperti PT 

Suparma, PT Jaya Pari Steel, dan PT Bentoel International menunjukan bahwa 

masih ada perusahaan yang memberikan andil dalam pencemaran lingkungan. 

Oleh sebab itu, masih diperlukan pengaturan secara khusus tentang masalah 

pengelolaan lingkungan hidup. Perusahaan seharusnya menyajikan suatu laporan 

yang menunjukan kontribusinya terhadap berbagai masalah lingkungan yang 

terjadi di sekitarnya. Tanggung jawab sosial memiliki berbagai pengaruh terhadap 

kinerja sebuah perusahaan, karena tanggung jawab sosial sebagai konsep 

akuntansi yang baru adalah transparansi pengungkapan sosial atas kegiatan sosial 

yang dilakukan perusahaan, dimana transparansi informasi yang diungkapkan 

tidak hanya informasi keuangan perusahaan tetapi juga diharapkan 

mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang di 

akibatkan oleh aktivitas perusahaan (Rakhiemah 2009). 

Sebagian perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan 

sosial juga merupakan bagian penting dalam perusahaan. Ferreira dalam 

Sudaryanto (2011) menyatakan bahwa perusahaan konservasi lingkungan 

merupakan tugas individu, pemerintah dan perusahaan. Sebagai bagian dari 
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tatanan sosial, perusahaan seharusnya melaporkan pengelolaan lingkungan 

perusahaannya dalam annual report. Permasalahannya saat ini, pelaporan dan 

annual report disebagian besar negara masih bersifat sukarela, termasuk 

Indonesia. 

Penelitian empiris mengenai hubungan antara kinerja lingkungan, 

corporate sosial responsibility telah mempertimbangkan kekuatan di antara 

variabel – variabel tersebut. Al –Tuwaijri, et al (2004) menemukan hubungan 

positif signifikan antara environmental disclosure dan environmental 

performance.begitu pula dengan penelitian serupa oleh Suratno dkk (2006) 

menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja lingkungan dan 

kinerja ekonomi.  

Penelitian sebelunya Suratno et al (2006), Rakhiemah (2009), dan 

Sudaryanto (2011) telah menguji kinerja lingkungan terhadap corporate sosial 

responsibility, menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

kinerja lingkungan dengan corporate sosial responsibility. Hal ini konsisten 

dengan model discretionary disclosure dengan CSR disclosure menurut Verrechia 

dalam Suratno et al dimana pelaku lingkungan yang baik percaya bahwa 

mengungkapkan kinerja mereka menggambarkan good news bagi pelaku pasar.  

Penelitian Suratno et al (2006) dan Al-Tuwaijri (2004) yang menemukan 

hubungan positif antara CSR dengan kinerja keuangan. Namun, temuan tersebut 

tidak konsisten dengan temuan Sarumpaet (2005) dan Rakhiemah (2009) yang 

menemukan hubungan tidak signifikan antara CSR dengan kinerja keuangan. 
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Rakhiemah (2009) tidak menemukan hubungan positif dan signifikan 

antara kinerja lingkungan dan kinerja finansial, namun untuk variabel kinerja 

lingkungan dan CSR secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Hal ini diduga karena perilaku para pelaku modal di Indonesia 

sangat berhati – hati dalam menentukan keputusan investasinya. 

Adanya hasil – hasil penelitian yang bertentangan menunjukan adanya 

research gap dalam penelitian sejenis. Oleh karena itu penelitian mengenai 

kinerja lingkungan dan kinerja keuangan manarik untuk diteliti kembali. Sehingga 

penelitian ini mencoba untuk menguji kembali pengaruh kinerja lingkungan 

terhadap kinerja keuangan dengan Corporate Sosial Responsibility sebagai 

variabel intervening. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam penelitian ini menggunakan Corporate 

Sosial Responsibility sebagai variabel intervening sesuai dengan saran yang 

diberikan dalam penelitian Rakhiemah. Penelitian ini menggunakan sampel 

perusahaan manufaktur karena dalam hal ini perusahaan manufaktur memiliki 

kontribusi yang cukup besar dalam masalah – masalah seperti polusi, limbah, 

keamanan produk, dan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan yang banyak berinteraksi dengan masyarakat. 

Dilihat dari produksinya perusahaan manufaktur mau tidak mau akan 

menghasilkan limbah produksi dan hal ini berhubungan erat dengan pencemaran 

lingkungan. Proses produksi yang dilakukan perusahaan manufaktur juga 

mengharuskan mereka untuk memiliki tnaga kerja dan ini erat kaitannya denagn 
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keselamatan kerja. Hal – hal inilah yang membedakan perusahaan manufaktur dari 

perusahaan lainnya misalnya perbankan (Permana,2012). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan judul 

“ Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan dengan 

Corporate Sosial Responsibility sebagai Variabel Intervening Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2009 – 2011”. 

 

1.2.    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan? 

2. Bagaimana pengaruh kinerja lingkungan terhadap Corporate Sosial 

Responsibility (CSR)? 

3. Bagaimana pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) terhadap 

kinerja keuangan? 

4. Bagaimana pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) secara tidak 

langsung terhadap hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan? 
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1.3.   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan terhadap 

Corporate Sosial Responsibility. 

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh Corporate Sosial Responsibility 

terhadap kinerja keuangan. 

4. Menganalisis seberapa besar pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja 

keuangan dengan Corporate Sosial Responsibility sebagai variabel 

intervening. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi pada perkembangan ilmu bidang akuntansi, serta 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya di bidang 

akuntansi mengenai kinerja keuangan. Sedangkan manfaat praktis dalam 

penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

perusahaan sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan guna meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Stakeholder Theory 

Konsep tanggung jawab sosial mulai dikenal sejak tahun 1970an, yang 

secara umum dikenal dengan teori stakeholder. Teori stakeholder menyatakan 

bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder (Ghozali dan 

Chariri dalam Sudaryanto 2009). 

Pramelasari (2010) menjelaskan bahwa manajemen sebuah organisasi 

diharapkan melakukan aktivitas yang diangap penting oleh stakeholder  mereka 

dan kemudian melaporkan kembali aktivitas – aktivitas tersebut kepada para 

stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk 

disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi berperan dalam 

lingkungan sekitar (Deegan dalam Ulum, 2009). Organisasi memiliki banyak 

stakeholder seperti karyawan, masyarakat, negara, pasar modal dan lain-lain. Gray 

et al dalam Rawi menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung 

pada dukungan stakeholder. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak 

memperhatikan stakeholder bukan tidak mungkin akan menuai protes (Hadi, 

2011). Teori stakeholder telah menjelaskan mengenai apa yang menyebabkan 

perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial kepada masyarakat 

dimana perusahaan itu melakukan kegiatannya.  
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Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk 

menunjukan kepada masyarakat tentang aktivitas sosial yang telah dilakukan oleh 

perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini keamanan 

perusahaan yang pada akhirnya berujung pada kepentingan pemilik perusahaan 

merupakan motivasi untuk manajer dalam melakukan pengungkapan sosial. 

Stakeholder theory sangat mendasari dalam praktek Corporate Social 

Responsibility dan lingkungan karena adanya hubungan antara perusahaan dengan 

stakeholder,dimana stakeholder memiliki peran yang sangat penting bagi 

keberlangsungan perusahaan. dalam pemenuhan kepuasan kepada stakeholder 

maka pihak manajemen membuat pengungkapan sukarela diantaranya yaitu 

Corporate Social Responsibility, dimana dari pengungkapan inilah para 

stakeholder dapat mengendalikan pemakaian sumber daya untuk efisiensi dan 

efektifitas perusahaan.  

 

2.2. Legitimacy Theory 

Beberapa studi tentang PSL (Pengungkapan Sosial dan Lingkungan) telah 

menggunakan teori legitimasi sebagai basis menjelaskan praktik PSL (Wilmshuts 

dan Frost, 2000 dalam Rakhmawati, 2012). Teori legitimasi menyatakan bahwa 

organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka 

melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat di mana 

mereka berada (Rawi, 2010). Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis 

bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya, hal itu dapat di jadikan 

wahana untuk menyusun strategi perusahaan, terutama terkait dengan 
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memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju (Hadi, 

2011:87).  

Tilt (1994) dalam Sudaryanto (2011) menyatakan bahwa perusahaan 

memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatanya berdasarkan 

nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan bagaimana perusahaan 

menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi kepentingan 

perusahaan. Teori legitimasi kaitannya dengan kinerja ekonomi dan kinerja 

keuangan adalah apabila terjadi ketidakselarasan antara sistem - sistem nilai 

perusahaan dan sistem nilai masyarakat maka perusahaan dapat kehilangan 

legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan perusahaan 

(Lindblom, dalam Sudaryanto 2011). 

Dalam usaha memperoleh Legitimasi , perusahaan melakukan kegiatan 

sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada pelaporan dan 

pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan melalui pelaporan sosial dan 

lingkungan yang dipublikasikan (Deegan, dalam Anggraini, 2011). Teori 

legitimasi menegaskan bahwa untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat 

atas kegiatan yang dilakukan, maka perusahaan harus menjalankan kegiatannya 

sesuai dengan norma dan nilai – nilai yang berlaku di lingkungan sekitar. 

 

2.3. Kinerja Keuangan 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya memiliki 

tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para 

anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi 
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manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu perusahaan diukur karena dapat 

dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik pihak internal maupun 

eksternal. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan (Ermayanti).  

Beberapa ahli mendefinisikan kinerja keuangan sebagai berikut: 

1. Sucipto (2003) mendefinisikan bahawa kinerja keuangan adalah 

penentuan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan 

suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. 

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) menjelaskan bahwa kinerja 

keuangan adalah prestasi manajemen keuangan dalam mencapai tujuan 

perusahaan yaitu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

3. Stoner et al dalam Ermayanti mendefinisikan kinerja sebagai ukuran 

seberapa efisien dan efektif sebuah organisasi atau manajer untuk 

mencapai tujuan yang memadai. 

Dari definisi – definisi di atas mengenai kinerja keuangan dapat 

disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu alat untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu perusahaan. 
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Sucipto (2003) berpendapat bahwa penilaian kinerja keuangan oleh 

manajemen digunakan untuk hal – hal sebagai berikut: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimum. 

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 

seperti promosi,transfer dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan 

menilai kinerja mereka. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. 

GRI (Global Reporting Initiative ) dalam Yustiana (2011) berpendapat salah 

satu aspek mengukur dampak ekonomi dari operasi perusahaan yaitu kinerja 

ekonomi yang secara langsung di distribusikan oleh perusahaan kepada pemegang 

saham, kreditur, pemerintah maupun komunitas lokal. Nilai ekonomi tersebut 

mencakup penghasilan penjualan, biaya operasi, kompensasi karyawan, 

sumbangan dan investasi untuk komunitas, laba ditahan, pembayaran bunga 

kepada kreditur dan pembayaran pajak kepada pemerintah. Oleh karena itu kinerja 

keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam perusahaan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diukur menggunakan rasio 

keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang paling sering 

digunakan. Rasio keuangan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat 

dalam laporan keuangan sehingga kondisi keuangan dan hasil operasi suatu 
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perusahaan dapat di interpretasikan (Sucipto, 2003). Rasio keuangan dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan melakukan penyimpangan 

atau tidak, yaitu dengan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada 

banyak jenis jenis rasio keuangan yang biasa digunakan untuk menganalisis 

kinerja keuangan. Menurut Munawir (2007) ada beberapa rasio keuangan yang 

biasa digunakan yaitu: 

a. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat di 

tagih. 

b. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari. 

c. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dari 

keputusan yang telah di ambil. 

d. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva 

perusahaan di biayai oleh utang. 

e. Rasio leverage, rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang 

perusahaan terhadap modal maupun asset. 

f. Rasio pertumbuhan, rasio ini menggambarkan presentasi kenaikan 

penjualan tahun ini dibanding dengan tahun lalu. Semakin tinggi 

semakin baik. 

g. Penilaian pasar, rasio ini digunakan di pasar modal yang 

menggambarkan situasi perusahaan di pasar modal. 
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h. Rasio produktivitas, rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat 

produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai. 

Rasio keuangan dirancang untuk menganalisis atau mengevalusi laporan 

keuangan, yang berisi data tentang posisi perusahaan pada suatu titik dan operasi 

perusahaan pada masa lalu. Analisis laporan keuangan merupakan permulaan 

masa depan bila dilihat dari sudut pandang investor, sedangkan bagi manajemen 

bermanfaat untuk membantu mengantisipasi kondisi mendatang dan menjadi titik 

awal perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi jalannya kejadian 

mendatang. Jika tekanan dari stakeholder sangat kuat dan berpengaruh terhadap 

kontinuitas dan kinerja perusahaan, maka perusahaan harus bisa menyusun 

kebijakan dan program – program kebijakan sosial dan lingkungan yang terarah 

dan terintegrasi (Brigham dan Houston,2006). Swamidas et al, dalam Mulyati 

2011 menyimpulkan bahwa ukuran kinerja yang cocok dan layak tergantung pada 

keadaan unik yang di hadapi peneliti. Salah satu rasio yang di nilai bisa 

memberikan informasi yang paling baik adalah Tobin’s Q. nama Tobin’s Q 

berasal dari James Tobin dari yale university setelah dia memperoleh hadiah 

nobel. Morck et el, (1988) dan McConell et al, (1990) dalam Mulyati (2011) 

menggunakan Tobin’s Q sebagai pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

dengan alasan bahwa dengan Tobin’s Q maka dapat di ketahui nilai pasar 

perusahaan, yang mencerminkan keuntungan masa depan perusahaan seperti laba 

saat ini di bandingkan dengan rasio lain seperti ROA yang hanya melihat laba 

pada saat itu.  
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Tobin’s Q di gunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Klapper 

dan Love (2002) dalam Mulyati (2011). 

 

 

 

Dimana,  

MVE : harga penutupan saham akhir tahun x banyaknya saham biasa yang 

beredar 

DEBT : (utang lancar – aktiva lancar) + persediaan + utang jangka panjang 

TA :total aktiva 

Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukan bahwa perusahaan memiliki 

prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini terjadi karena semakin besar nilai pasar 

asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut 

 

2.4.  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 

Harjosoemarto dalam Mulyati (2011) menjelaskan bahwa ada banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan di antaranya yaitu: 

1. Faktor Internal 

a. Manajemen Personalia 

Berkaitan dengan SDM agar dapat digunakan seoptimal mungkin untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara manusiawi. 
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b. Manajemen Perusahaan 

Berkaitan dengan program – program yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan perusahaan 

c. Manajemen Produksi 

Berkaitan dengan faktor-faktor produksi agar barang- barang yang di 

hasilkan sesuai dengan yang di harapkan. 

d. Manajemen Keuangan 

Berkaitan dengan perencanaan, mencari dan memanfaatkan dana untuk 

memaksimalkan efisiensi perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang 

baik di harapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

seorang yang bekerja pada manajemen keuangan membuat keputusan – 

keputusan yang berhubungan dengan asset – asset yang seharusnya di 

peroleh oleh perusahaan, bagaimana asset tersebut sebaiknya dibiayai dan 

bagaimana perusahaan sebaiknya menjalankan operasinya. Jika bermacam 

- macam tanggungjawab ini dapat dilakukan secara optimal, manajer 

keuangan akan dapat membantu memaksimalkan kinerja keuangan 

perusahaan, dan hal ini juga memberikan kontribusi pada kesejahteraan 

para pelanggan dan karyawan (Brighman Houston, 2006). 

2. Faktor Eksternal 

a. Kondisi Ekonomi 

Kondisi yang dipengaruhi kebijakan pemerintah, keadaan dan stabilitas 

politik ekonomi, sosial dan lain-lain 
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b. Kondisi Industri 

Meliputi tingkat persaingan, jumlah perusahaan dan lain-lain 

Hastuti (2005) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan yaitu: 

a. Terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan 

Kepemilikan yang banyak terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan 

pengendalian sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

b. Manipulasi laba 

Manipulasi laba merupakan upaya manajemen untuk mengubah laporan 

keuangan yang bertujuan menyesatkan pemegang saham yang ingin 

mengetahui kinerja perusahaan. 

c. Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) 

Disclosure sebagai salah satu aspek dari good corporate governance  

diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja 

perusahaan. 

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk memperoleh laba dan 

besar kecilnya laba yang dapat dicapai merupakan kesuksesan manajemen dalam 

mengelola perusahaan. oleh karena itu manajemen harus mampu merencanakan 

dan sekaligus mencapai laba yang besar. Menurut Munawir (2007) untuk dapat 

mencapai laba yang besar manajemen dapat melakukan berbagai langkah yaitu:  

a. Menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan 

mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada. 
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b. Menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang 

kehendaki. 

c. Meningkatkan volume penjualan sebesar mungkin. 

Dengan meningkatnya laba perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan 

juga akan meningkat. Sedangkan menurut Sukardi ( 2005) ada dua cara utama 

bagi perusahaan untuk mencapai kinerja yang tinggi yaitu memusatkan pada misi 

yang berorientasi kepada komitmen dan memastikan bahwa seluruh pegawai 

dilibatkan sepenuhnya dalam mengelola pekerjaan. 

Yuniasih menjelaskan bahwa kinerja keuangan dapat ditingkatkan melalui 

pengungkapan corporate sosial responsibility, dengan pemikiran bahwa pasar 

akan memberikan apresiasi positif yang ditunjukan dengan peningkatan harga 

saham perusahaan. Selain itu untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan pada 

umumnya berfokus pada laporan keuangan disamping data – data non keuangan 

lain yang bersifat sebagai penunjang. Kinerja keuangan akan menentukan tinggi 

rendahnya harga saham di pasar modal. Jika kinerja keuangan menunjukan 

prospek yang baik maka sahamnya akan diminati investor dan harganya akan 

meningkat. Dengan demikian maka kinerja keuangan juga akan meningkat 

(Handoko). 

Handayani (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada 4 faktor 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, diantaranya yaitu:. 

1. Proporsi Kepemilikan Institusi  

Adanya pengawasan yang optimal terhadap pihak manajemen maka di 

harapkan keputusan atau kebijakan yang diambil oleh menejemen dapat 
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lebih meningkatkan kinerja perusahaan, terutama yang berkaitan dengan 

kesejahteraan pemegang saham. Keberadaan institusional ownership 

dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

2. Proporsi Kepemilikan Insider  

Kekuasaan yang dimonopoli oleh pemilik menghasilkan ROE lebih tinggi 

dari pada perusahaan yang dikontrol oleh manajemen. 

3. Proporsi Kepemilikan Publik  

Semakin besar kepemilikan saham publik maka akan semakin besar 

mekanisme pengendalian terhadap pelaku manajemen. Keberadaan 

komposisi pemegang publik akan memudahkan monitoring, intervensi, 

atau beberapa pengaruh kedisiplinan lain pada manajer, yang pada 

akhirnya akan membuat manajer bertindak sesuai dengan kepentingan 

pemegang saham. 

4. Kebijakan pendanaan 

Kebijakan pendanaan diproksikan dengan debt equity ratio (DER). Jika 

biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil dari pada biaya modal 

sendiri, maka DER akan berpengaruh positif terhadap pencapaian ROE. 

Anggraini (2008) dalam Baroroh (2010) menyebutkan bahwa kinerja 

keuangan perusahaan dipengaruhi oleh:  

1. Leverage, berkaitan bagaimana perusahaan di danai, lebih banyak utang 

atau modal pemegang saham. Leverage mengukur kemampuan perusahaan 

untuk bertahan hidup selama jangka waktu yang panjang. 
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2. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

ukuran perusahaan di ukur dari total aktiva perusahaan, biasanya di 

bedakan dalam kelas, usaha kecil, menengah dan besar. 

3. Corporate governance, menurut Vishny (1997) dalam Anggraini (2008) 

dalam Baroroh (2010) merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan 

untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik perusahaan 

memperoleh penggunaan atau return dari kegiatan yang di jalankan oleh 

manajer, sebagai akun control terhadap manajemen. 

Berry dan Rondonelli dalam Ja’far dan Arifah (2006) menjelaskan bahwa 

kepedulian kepada lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan. Kepedulian terhadap lingkungan muncul akibat 

berbagai dorongan dari pihak luar antara lain: pemerintah, konsumen, stakeholder, 

dan pesaing. Untuk menindaklanjuti berbagai dorongan ini maka perlu diciptakan 

pendekatan secara proaktif dalam meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi. 

Pengungkapan kinerja lingkungan yang baik, menjadikan keberadaan perusahaan 

dalam menjalankan aktivitas perusahaan diterima oleh masyarakat sehingga dapat 

mewujudkan kinerja keuangan yang baik. Selain itu semakin baik kinerja 

lingkungan perusahaan maka akan semakin baik pula kinerja keuangannya kerena 

perolehan pendapatan dan efisiensi biaya pada perusahaan yang kinerja 

lingkungannya baik lebih besar dari pada perolehan pendapatan dan efisiensi 

biaya perusahaan yang kinerja lingkungannya buruk (Nugraha dan Yanu dalam 

Sudaryanto,2011). 
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, 

namun faktor yang saat ini sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan yaitu kinerja lingkungan, karena saat ini masyarakat menuntut 

perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak – dampak yang ditimbulkan 

dengan adanya kegiatan perusahaan dalam berproduksi. 

 

2.5. Kinerja Lingkungan 

Kinerja lingkungan merupakan kinerja suatu perusahaan yang peduli 

terhadap lingkungan sekitar (Rakhmawati 2012). Sedangkan Suratno dkk (2006) 

berpendapat bahwa kinerja lingkungan adalah kinerja perusahaan dalam 

menciptakan lingkungan yang baik. Kinerja lingkungan diukur dari prestasi 

perusahaan mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Program ini merupakan salah satu 

upaya yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk 

mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan hidup. PROPER diumumkan 

secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan mendapat 

insentif maupun disinsentif reputasi, tergantung pada tingkat ketaatannya. 

Penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan mulai 

dikembangkan Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai satu alternatif 

instrument sejak 1995. Program ini awalnya dikenal dengan nama PROPER 

PROKASIH. Alternatif penataan dilakukan melalui penyebaran informasi tingkat 

kinerja penataan masing – masing perusahaan kepada stakeholder pada skala 

nasional. Program ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk 
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meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya. Dengan demikian dampak 

lingkungan dari kegiatan perusahaan dapat diminimalisasi. 

Peringkat kinerja lingkungan perusahaan dibagi menjadi 5 peringkat warna 

untuk memudahkan komunikasi dengan stakeholder dalam menyikapi hasil 

kinerja penataan masing – masing perusahaan. Penggunaan peringkat warna 

merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat agar 

lebih mudah dipahami dan diingat. Lima peringkat warna yang digunakan yaitu 

emas, hijau, biru, merah dan hitam. Suatu perusahaan akan mendapatkan 

peringkat emas jika perusahaan telah secara konsisten menunjukan keunggulan 

lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika 

dan bertanggungjawab  terhadap masyarakat, peringkat hijau jika perusahaan telah 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam 

peraturan melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan 

sumberdaya secara efisien melalui upaya 4R (reduce, reuse, recycle,dan recovery) 

dan melakukan tanggungjawab sosial dengan baik, peringkat biru jika perusahaan 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sebagaimana 

diatur dalam perundang – undangan, peringkat merah jika perusahaan tidak 

melakukan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana di atur dalam undang – 

undang dan perusahaan akan mendapatkan peringkat hitam jika perusahaan 

sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan pencemaran 

atau kerusakan lingkungan atau pelanggaran terhadap peraturan undang – undang 

atau tidak melaksanakan sangsi asministrasi. 



25 

 

 

Penilaian PROPER mengacu pada persyaratan penataan lingkungan yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait dengan pengendalian pencemaran 

air, pencemaran udara, pengelolaan limbah, AMDAL, serta pengendalian 

pencemaran laut. Ketentuan ini bersifat wajib unutuk di penuhi. Jika perusahaan 

memenuhi seluruh peraturan tersebut maka akan diperoleh peringkat biru jika 

tidak maka merah atau hitam, tergantung pada aspek ketidaktaatannya 

(Rakhiemah, 2009).  

 

2.6. Faktor – Faktor yang Mendorong Perusahaan Melakukan Manajemen 

Lingkungan 

Ja’far dan Arifah (2006) menjelaskan ada beberapa faktor yang mendorong 

perusahaan melakukan manajemen lingkungan di antaranya yaitu: 

1. Regulatory demand, tanggungjawab terhadap lingkungan muncul sejak 30 

tahun terakhir. Setelah masyarakat meningkatkan tekannanya kepada 

pemerintah unutuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai dampak 

meluasnya polusi. Sistem pengawasan manajemen lingkungan menjadi 

dasar untuk skor lingkungan, seperti program – program kesehatan dan 

keamanan lingkungan.  

2. Cost factory, adanya komplain – komplain terhadap produk – produk 

perusahaan akan membawa konsekuensi munculnya biaya pengawasan 

kualitas yang tinggi, karena semua aktivitas yang terlibat dalam proses 

produksi perlu dipersiapkan dengan baik. Konsekuensi perusahaan unutuk 

mengurangi polusi juga berdampak pada munculnya berbagai biaya 
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seperti biaya pengelolaan limbah, penggunaan mesin yang clean 

technology, dan biaya kebersihan. 

3. Competitive requirement, semakin berkembangnya pasar global dan 

munculnya berbagai kesepakatan perdagangan sangat berpengaruh pada 

munculnya gerakan standarisasi manajemen kualitas lingkungan. 

Persaingan internasional maupun nasional telah menuntut perusahaan 

untuk mendapatkan jaminan di bidang kualitas. 

Sistem manajemen lingkungan yang komprehensif terdiri dari kombinasi 

lima pendekatan yaitu (Ja’far dan Arifah 2006): 

1. Meminimalkan dan mencegah waste (pemborosan), merupakan 

perlindungan lingkungan efektif yang sangat membutuhkan pencegahan 

terhadap aktivitas yang tidak berguna. Pencegahan polusi merupakan 

penggunaan material atau bahan baku, proses produksi atau praktek – 

praktek yang dapat mengurangi meminimalkan atau mengeliminasi 

penyebab polusi atau sumber – sumber polusi. Tuntutan aturan dan cost 

untuk pengawasan polusi yang semakin meningkat merupakan faktor 

penggerak bagi perusahaan untuk menemukan cara – cara yang efektif 

untuk mencegah polusi. 

2. Management deman side, merupakan sebuah pendekatan dalam 

pencegahan polusi yang asal mulanya digunakan dalam industri. Demand 

side industry mengharuskan perusahaan untuk melihat dirinya sendiri 

dalam sudut pandang baru, sehingga dapat menemukan peluang – peluang 

baru. 
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3. Desain lingkungan, merupakan bagian integral dari proses pencegahan 

polusi dan manajemen lingkungan proaktif. Perusahaan sering dihadapkan 

pada inefisiensi dalam mendesain produk, misalnya produk tidak bisa 

dirakit kembali, diupgrade kembali, dan direcycle. Desain lingkungan 

diharapkan dapat mengurangi biaya reprosesing dan mengembalikan 

produk ke pasar secara lebih cepat dan ekonomis. 

4. Product stewardship, merupakan praktik – praktik untuk mengurangi 

risiko terhadap lingkungan melalui masalah – masalah dalam desain, 

manufaktur, distribusi, pemakaian atau penjualan produk. Alternatif 

produk yang memiliki less pollution dan alternatif material, sumber 

energi, metode prosesing yang mengurangi waste menjadi kebutuhan bagi 

perusahaan. 

5. Full cost environmental accounting, merupakan konsep yang secara 

langsung akan berpengaruh terhadap individu, masyarakat, dan 

lingkungan yang biasanya tidak mendapatkan perhatian dari perusahaan.  

Jafar dan Arifah (2006) menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan perusahaan 

dalam melaksanakan manajemen lingkungan dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi kinerja lingkungan proaktif. Penerapan manajemen lingkungan 

ini memerlukan keterlibatan prinsip dasar kedalam strategi perusahaan. Prinsip – 

prinsip tersebut antara lain: 

1. Mengadopsi kebijakan lingkungan yang bertujuan mengeliminasi polusi 

berdasarkan pada posisi siklus hidup operasional perusahaan dan 
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mengkomunikasikan kebijakan keseluruhan perusahaan kepada 

stakeholder. 

2. Menetapkan secara obyektif kriteria efektifitas program lingkungan. 

3. Membandingkan kinerja lingkungan perusahaan dengan perusahaan – 

perusahaan yang merupakan leader dalam satu industry dengan 

benchmarking dan menetapkan praktik terbaik. 

4. Menetapkan budaya perusahaan bahawa kinerja lingkungan merupakan 

tanggungjawab seluruh karyawan. 

5. Menganalisis dampak berbagai isu lingkungan yang berkaitan dengan 

permintaan terhadap produk masa depan terhadap produk dan persaingan 

industry. 

6. Memberanikan diri melakukan diskusi tentang isu – isu lingkungan, 

khususnya melalui rapat pimpinan. 

7.  Mengembangkan anggaran untuk pembiayaan lingkungan. 

8. Mengidentifikasikan pertanggungjawaban lingkungan. 

Selama ini pengukuran terhadap kinerja lingkungan masih belum tercapai 

kesepakatan final. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki cara pengukuran 

sendiri – sendiri tergantung situasi dan kondisi lingkungan masing – masing 

negara. Di Indonesia Kementrian Lingkungan Hidup telah menerapkan PROPER 

sebagai alat untuk memberikan peringkat kinerja lingkungan perusahaan – 

perusahaan yang ada di Indonesia (Tamba, dalam Rahmawati, 2011). 
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2.7. Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Sosial Responsibility atau tanggung jawab sosial adalah 

kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik 

bagi masyarakat, tapi juga mempertahankan kualitas lingkungan sosial maupun 

fisik, dan juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan kamunitas 

dimana mereka berada (Mizra dan Imbuh, 1997 dalam Januarti dan Apriyanti). 

Menurut Hackston dan Milne (1996) corporate sosial responsibility adalah proses 

pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi 

organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan. 

Paul (2006:3) berpendapat bahwa, “ CSR activities of companies are those 

and exceed compliance with respect to, environmental or sosial regulations, in 

order to create the perception or reality that these firm are advancing a sosial 

goal”. Menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) tanggungjawab sosial 

perusahaan adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 

dan interaksinya dalam stakeholders, yang melebihi tanggungjawab organisasi 

dibidang hukum. Suharto (2008) berpendapat bahwa corporate sosial 

responsibility adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan 

sosial ekonomi kawasan secara holistic, melembaga dan berkelanjutan. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate 

sosial responsibility atau tanggung jawab sosial adalah kewajiban perusahaan 
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untuk selalu menyeimbangkan antara kesejahteraan pemilik dan kesejahteraan 

lingkungan sosial, jangan hanya menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat 

saja. Dari berbagai definisi corporate sosial responsibility, ada satu kesamaan 

bahwa CSR tak bisa lepas dari kepentingan dari shareholder dan stakeholder 

perusahaan. Mereka adalah pemilik perusahaan, karyawan, masyarakat negara dan 

lingkungan. Konsep inilah yang kemudian oleh John Elkington sebagai triple 

bottom line, yaitu profit, people, and planet. Maksudnya yaitu tujuan CSR harus 

mampu meningkatkan laba perusahaan, mensejahterakan karyawan,dan 

masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan (Titisari, 2009:34).  

Dauman dan Hargreaves dalam Januarti dan Apriyanti (2005:230) membagi 

areal tanggungjawab sosial perusahaan dalam tiga level yaitu: 

a. Basic responsibility adalah tanggungjawab yang muncul karena 

keberadaan perusahaan tersebut, misalnya kewajiban membayar pajak, 

mamatuhi hukum, memenuhi standar pekerjaan, dan memuaskan 

pemegang saham 

b. Organizational Responsibility menunjukan tanggungjawab perusahaan 

untuk memenuhi perubuhan kebutuhan stakeholder seperti : pekerja, 

konsumen , pemegang saham dan masyarakat sekitarnya. 

c. Societal Responsibility menjelaskan tahapan ketika interaksi antara bisnis 

dan kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga 

perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang 

disebut sustainability reporting. Sustainability reporting adalah pelaporan 
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mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja 

organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development). Sustainability reporting meliputi pelaporan ekonomi , 

lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja sosial terhadap kinerja organisasi 

(ACCA, 2004 dalam anggraini (2006)). 

Berkaitan dengan pelaksanaan CSR, menurut Suharto (2008:3-4) 

perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Meskipun cenderung 

menyederhanakan realitas, tipologi ini menggambarkan kemampuan dan 

komitmen perusahaan dalam menjalankan CSR. Pengakategorian dapat 

memotivasi perusahaan dalam mengembangkan program CSR. Dapat pula 

dijadikan cermin dan guideline untuk menentukan model CSR yang tepat. Dengan 

menggunakan dua pendekatan, sedikitnya ada delapan kategori perusahaan. 

Perusahaan ideal memiliki kategori reformis dan progresif. Tentu saja, dalam 

kenyataannya, kategori ini bisa saja saling bertautan. 

Pengkategorian perusahaan berdasarkan  pada proporsi keuntungan dan 

besarnya anggaran CSR dibagi kedalam empat tipe perusahaan. Empat tipe 

tersebut yaitu (1) perusahaan minimalis, pada tipe ini perusahaan memiliki profit 

dan anggaran CSR yang rendah, perusahaan yang kecil dan lemah biasanya 

termasuk dalam tipe ini, (2) perusahaan ekonomis, pada tipe ini perusahaan 

memiliki keuntungan tinggi namun anggaran CSR nya rendah, dengan kata lain 

perusahaan yang besar akan tetapi pelit dalam mengeluarkan anggaran CSR, (3) 

perusahaan humanis, pada tipe ini meskipun profit perusahaan rendah, akan tetapi 

proporsi anggaran CSR nya relatif tinggi, yang lebih dikenal dengan perusahaan 
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yang dermawan atau baik hati, (4) perusahaan reformis, pada tipe ini perusahaan 

memiliki profit dan anggaran CSR yang tinggi, perusahaan ini memandang CSR 

bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk lebih maju. 

Riyadi (2008) menyatakan bahwa ada dua perspektif tentang adanya CSR. 

Dua perspektif ini tidak muncul begitu saja, melainkan muncul dari dua cara 

pandang tentang peran bisnis dalam masyarakat. Cara pandang pertama, 

“pandangan klasik” (classical view), yang didasarkan pada teori ekonomi neo-

klasik, melihat peran bisnis dalam masyarakat murni sebagai pencarian 

keuntungan, yaitu keuntungan bagi para pemegang saham (shareholder). Cara 

pandang ini disebut juga sebagai “perspektif pemegang saham” (shareholder 

perspective). Sebaliknya, “pandangan pemangku kepentingan” (stakeholder view), 

yang didasarkan pada teori pemangku kepentingan, berkeyakinan bahwa 

perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu menuntut 

perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena 

pengaruh dari tindakannya. 

 

2.8. Biaya Sosial 

Biaya yang digunakan untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

aktivitas sosial disebut biaya sosial (Zubaidah, 2005). Menurut Kodrat (2007) 

secara garis besar dapat disimpulkan bahwa model implementasi CSR perusahaan 

di Indonesia mencakup hal-hal berikut ini, yang pertama yaitu berkaitan dengan 

bantuan sosial yang meliputi bakti sosial, pengadaan sarana kesehatan, rumah 

ibadah, jalan dan sarana umum lainnya, penanggulangan benacana alam, 
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pengentasan kemiskinan dan pembinaan masyarakat. Model implementasi CSR 

yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan dan pengembangan yang meliputi 

pengadaan sarana pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pelatihan dan 

memberikan program beasiswa kepada anak-anak usia sekolah. Model yang 

ketiga yaitu terkait dengan bidgan ekonomi yang meliputi mengadakan program 

kemitraan, memberikan dana atau pinjaman lunak untuk pengembangan usaha dan 

memberdayakan masyarakat sekitar. Model implementasi CSR yang keempat 

yaitu berhubungan dengan Lingkungan yang meliputi pengelolaan lingkungan, 

penanganan limbah, melakukan reklamasi, dan melestarikan alam dan 

keanekaragaman hayati. Model yang kelima yaitu berkaitan dengan konsumen 

yang meliputi perbaikan produk secara berkesinambungan, pelayanan bebas pulsa 

dan menjamin ketersediaan produk, dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan 

karyawan yang meliputi program jaminan hari tua, Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja (K3) dan program renumerasi yang baik. 

Di Indonesia cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

menggunakan kelompok biaya yang berbeda-beda. Kelompok biaya tersebut 

meliputi biaya pengelolaan lingkungan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya untuk 

masyarakat disekitar perusahaan dan biaya pemantauan produk (Sueb, 2001 dalam 

Januarti dan Apriyanti, 2005:228). Dasar pemilihan elemen biaya yang digunakan 

sebagai indicator biaya tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini 

yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2005). Pelaporan 

mengenai tanggung jawab sosial mempunyai peranan penting yaitu menilai 

pengaruh sosial dari aktivitas perusahaan, mengukur efektivitas program – 
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program sosial perusahaan, melaporkan pelaksanaan aktivitas yang berhubungan 

dengan tanggungjawab sosial perusahaan, dan memungkinkan penilaian terhadap 

sumber daya dan pengaruh perusahaan melalui sistem informasi eksternal maupun 

internal (Parker, 1995 dalam Januarti dan Apriyanti, 2005). 

 

2.9. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian yang telah di lakukan sebelumnya berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian – penelitian tersebut yaitu: 

1. Dalam penelitian yang telah di lakukan oleh Suratno dkk (2006) tentang 

environmental disclosure, economic performance dan environmental 

performan menunjukan bahwa environmental performance berpengaruh 

terhadap environmental disclosure dan environmental performance 

berpengaruh terhadap economic performance.. 

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indira Januarti dan dina Apriyanti 

(2005) tentang pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

kinerja keuangan dengan variabel-variabel penelitian adalah biaya sosial 

sebagai variabel independen yang berupa biaya kesejahteraan karyawan 

dan biaya untuk komunitas dan variabel dependen yang berupa kinerja 

keuangan yang berupa kinerja aktivitas dan kinerja profitabilitas. Dari 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa variabel biaya sosial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja profitabilitas dan kinerja 

aktivitas. 
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3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kartika Hendra Titisari (2009) 

tentang Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan kinerja perusahaan 

dengan variabel independen adalah CSR dengan parameter biaya 

lingkungan, biaya karyawan, dan biaya komunitas dan variabel dependen 

berupa kinerja perusahaan dengan parameter stock return. hasil penelitian 

menyatakan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap stock return. biaya 

lingkungan dan biaya komunitas tidak berpengaruh terhadap stock return. 

biaya karyawan berpengaruh terhadap stock return. 

4. Dalam penelitian yang di lakukan oleh Rakhhiemah (2009) tentang 

pengaruh kinerja lingkungan terhadap CSR dan kinerja finansial 

menunjukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR. Namun 

kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja finansial, begitu 

juga dengan CSR.  

5.  Dalam penelitian yang di lakukan oleh Pek Karin tentang the influence of 

environmental performance on financial performance with CSR as a 

moderating variabel menunjukan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Al Tuwaijri et al (2004) tentang 

environmental performance, environmental disclosure,dan economic 

performance menunjukan bahwa environmental performance signifikan 

terhadap environmental disclosure. Selain itu  environmental performance 

juga berpengaruh terhadap economic performance. 
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2.10. Kerangka Berfikir 

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan, corporate sosial 

responsibility dan kinerja keuangan yang baik akan menarik para investor untuk 

berinvestasi. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan untuk 

menciptakan lingkungan yang baik atau ketika suatu perusahaan mengeluarkan 

biaya yang berkaitan dengan lingkungan maka secara otomatis akan membangun 

citra yang baik di mata para stakeholder sehingga perusahaan akan mendapatkan 

respon positif oleh pasar karena telah melakukan tanggungjawab sosial dan peduli 

terhadap lingkungan. Selain itu para investor juga akan merespon melalui 

fluktuasi harga saham. Peningkatan harga saham merupakan cermin dalam 

pencapaian kinerja keuangan.  

Verrecchia (1983) dalam Suratno et al (2006) berpendapat pelaku 

lingkungan yang baik percaya bahwa mengungkapkan performance mereka 

menggambarkan good news bagi pelaku pasar. Oleh karena itu, perusahaan 

dengan kinerja lingkungan yang baik perlu mengungkapkan informasi kuantitas 

dan mutu lingkungan yang lebih dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 

kinerja lingkungan yang buruk. Menurut Suratno et al (2006) informasi mengenai 

aktivitas atau kinerja perusahaan adalah hal yang sangat penting bagi stakeholder 

khususnya investor sebab  pengungkapan informasi mengenai hal tersebut 

merupakan keuntungan bagi stakeholder. Perusahaan yang memiliki good news 

akan meningkatkan pengungkapan kinerjanya dalam laporan tahunan. Good news 

tersebut diharapkan akan direspon positif oleh investor yang nantinya akan 

berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, karena semakin baik 
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kinerja lingkungan suatu perusahaan maka semakin baik pula kinerja keuangan 

perusahaan tersebut. Selain itu semakin perusahaan meningkatkan kualitas 

kinerjanya terhadap lingkungan dan kemudian mengungkapkan kinerjanya 

tersebut ke dalam laporan tahunannya, akan semakin baik pula perusahaan di mata 

para investor maupun masyarakat. Hal ini akan mencerminkan transparansi 

perusahaan tersebut bahwa perusahaan juga berkepentingan dan 

bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya sehingga masyarakat 

juga akan mengetahui seberapa besar andil perusahaan terhadap lingkungannya 

(Fitriyani, 2012). 

Dalam akuntansi tradisional pusat perhatian perusahaan hanya terfokus pada 

stockholders dan bondholders, yang secara langsung memberikan kontribusinya 

terhadap perusahaan, sedangkan pihak lain sering diabaikan karena tidak 

memberikan kontribusi terhadap perusahaan. namun seiring berjalannya waktu 

perusahaan dituntut untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan manajemen 

dan pemilik modal saja, tetapi kepentingan masyarakat, karyawan dan pihak 

lainnya. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pihak – pihak diluar 

pemilik modal dan manajer. Tetapi terkadang perusahaan tidak mempedulikan 

kepentingan – kepentingan pihak luar perusahaan karena dianggap tidak 

memberikan kontribusi kepada perusahaan. kinerja lingkungan juga 

mempengaruhi kinerja keuangan. Kinerja lingkungan dapat dilihat dalam laporan 

tahunan perusahaan. perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan akan 

membuat laporan tersendiri yang berisi laporan kinerja sosial yang telah dilakukan 

oleh perusahaan, dengan harapan akan dapat mempengaruhi investasi jangka 
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panjang yang dilakukan. Selain itu kinerja lingkungan yang dilakukan perusahaan 

dapat digunakan sebagai sarana marketing bagi perusahaan untuk mempengaruhi 

penjualan yang nantinya akan berdampak terhadap laba yang diperoleh 

perusahaan (Fitriyani,2012). 

Corporate sosial responsibility juga merupakan hal yang sangat penting 

untuk diungkapkan dalam laporan tahunan, karena dari perspektif ekonomi, 

perusahaan akan mengungkapkan suatu informasi jika informasi tersebut akan 

meningkatkan nilai perusahaan (Verrecchi, 1983 dalam Basamalah et al, 2005). 

Selain itu dengan menerapkan corporate social responsibility, diharapkan 

perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan memaksimalkan kekuatan 

keuangannya dalam jangka panjang (Kiroyan, 2006). Hal ini membuktikan bahwa 

suatu perusahaan yang mengungkapkan kegiatan sosialnya mengharapkan respon 

positif oleh pelaku pasar. Pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dapat 

dilakukan dengan cara mengeluarkan biaya sosial untuk melakukan kegiatan – 

kegiatan sosial. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang 

menghasilkan limbah sisa produksi yang dapat mengganggu lingkungan 

disekitarnya. Sehingga mau tidak mau perusahaan manufaktur harus 

mengeluarkan sejumlah biaya untuk mengelola limbah dan mengurangi polusi. 

Perusahaan manufaktur dalam proses produksinya juga membutuhkan banyak 

tenaga kerja karena dari awal untuk mempersiapkan bahan baku hingga proses 

penyelesaian. Oleh karena itu kesejahteraan dan keselamatan karyawan harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Untuk menjaga kesejahteraan karyawan perusahaan 

harus memberikan biaya sosial berupa biaya karyawan. Biaya kesejahteraan 
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karyawan dapat berupa pemberian insentif, tunjangan – tunjangan, kenikmatan 

karyawan, maupun pensiun (Januarti dan Apriyanti, 2005:235). Dengan 

pemberian biaya karyawan maka karyawan akan merasa dihargai dan akan 

semakin giat dalam bekerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya 

karyawan dapat meningkatkan kepuasan kerja yang mempengaruhi produktivitas 

karyawan dan akan berimplikasi terhadap kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan pendapatan melalui penjualan. Apabila kepedulian sosial perusahaan 

terhadap kesejahteraan karyawan mendapat simpati dari masyarakat, dan 

masyarakat dapat menerima harga serta kualitas produk yang dihasilkan, sebagai 

akibatnya perusahaan akan memiliki kinerja penjualan yang baik (Januarti dan 

Apriyanti, 2006). Dengan meningkatnya kinerja penjualan maka perusahaan akan 

mendapat laba. 

Perusahaan manufaktur saat ini sudah sangat banyak, perusahaan tersebut 

berdiri di tengah – tengah kehidupan sosial masyarakat. Jadi sebaiknya 

perusahaan memperhatikan keadaan masyarakat disekitarnya. Masyarakat telah 

memberikan ruang bagi perusahaan, jadi harus ada timbal balik dari perusahaan 

tersebut kepada masyarakat. Oleh karena itu perusahaan harus mengeluarkan 

biaya untuk komunitas. Dengan mengeluarkan biaya komunitas membuktikan 

bahwa perusahaan tersebut bertanggungjawab dan peduli terhadap lingkungan 

masyarakat. Pengeluaran biaya sosial ini selain sebagai bentuk kepedulian kepada 

masyarakat juga bertujuan untuk menarik minat para investor, karena investor 

akan lebih tertarik kepada perusahaan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. 

Jika suatu perusahaan peduli terhadap lingkungan sekitar maka perusahaan 
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tersebut diperkirakan akan mampu bertahan. Menurut Januarti dan Apriyanti 

(2005) masyarakat dan konsumen yang simpati terhadap kepedulian sosial 

perusahaan akan merespon aktivitas sosial perusahaan ini dengan mengkonsumsi 

produk yang dihasilkan perusahaan, sehingga hal ini akan berimplikasi pada 

kinerja penciptaan pendapatan perusahaan melalui penjualan. Adanya biaya untuk 

komunitas ini akan mengurangi laba perusahaan, namun disisi lain perusahaan 

akan mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat akan mengkonsumsi 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan 

dapat meningkatkan penjualan dan bisa menghasilkan laba, dimana laba tersebut 

bisa menutup biaya yang dikeluarkan untuk konsumen. 

Berbagai macam biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan memberikan 

citra positif terhadap perusahaan. Dengan meningkatnya citra perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pemilihan indicator 

dari CSR itu sendiri juga mengacu pada adanya hasil penelitian terdahulu. Namun 

dalam penelitian ini dikaitkan dengan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. 

Hal ini tidak terlepas dari tujuan perusahaan jangka panjang yaitu peningkatan 

kinerja keuangan. Davenport (2000) dalam sunipah (2010) menyatakan bahwa 

salah satu upaya meningkatkan kinerja keuangan yaitu dengan melaksanakan 

kegiatan CSR kepada lingkungan sekitar.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir teoritis yang di gunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

 H4 

 H2 H3 

 

 H1 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

2.11. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan hubungan antar tujuan, kerangka pemikiran terhadap 

perumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

H1 :Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

H2 :Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

H3 :Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan 

H4 :Corporate Social Responsibility (CSR) secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan. 

 

CSR 

Kinerja lingkungan Kinerja keuangan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.    Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan tahun perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan satu jenis perusahaan agar lebih representative. Penelitian ini 

menggunakan perusahaan manufaktur dengan alasan bahwa perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan yang jumlahnya relative besar di Indonesia 

dan kegiatannya begitu komplek. Adapun data yang diperlukan yaitu kinerja 

lingkungan, pengungkapan Corporate Social Responsibility, dan kinerja 

keuangan. Data tersebut di peroleh dari situs resmi yaitu http://www.idx.co.id. 

 

3.2.     Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah annual report  perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011. Perusahaan yang 

tercatat di BEI digunakan sebagai  penelitian karena selain perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan atau laporan 

tahunan kepada pihak luar perusahaan terutama kepada stakeholder, perusahaan 

tersebut juga sudah mencantumkan CSR dalam laporan keuangan ataupun laporan 

tahunan. 

http://www.idx.co.id/
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Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non random 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih 

menjadi sampel (Sugiyono, 2007:66). Salah satu teknik pengambilan sampel 

dalam non random sampling  adalah purposive sampling dimana cara 

pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya criteria tertentu, untuk itu ditetapkan beberapa sampel 

berdasarkan kriteria tertentu (Arikunto, 2006:139). Kriteria sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan tahunan tahun 2009, 2010, dan 2011 

b. Perusahaan manufaktur yang melaporkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

c. Perusahaan yang mengikuti program PROPER tahun 2009 – 2011. 

 

3.3.      Definisi Operasional Variabel 

3.3.1.    Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur 

keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto,2003). Dalam 

penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan Tobin’s Q, dengan rumus: 
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3.3.2.   Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kinerja Lingkungan. Kinerja 

lingkungan diukur melalui prestasi perusahaan dalam mengikuti PROPER. 

Program yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kementrian 

Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong penataan perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup melalui instrument informasi (Rakhiemah, 2009).  

Sistem peringkat kinerja PROPER mencakup pemeringkat perusahaan dalam 5 

warna yaitu: 

1. Emas : sangat sangat baik   skor = 5 

2. Hijau : sangat baik    skor = 4 

3. Biru  : baik     skor = 3 

4. Merah : buruk     skor = 2 

5. Hitam : sangat buruk    skor = 1 

Tabel 3.1 

Kriteria Peringkat PROPER 

Peringkat Keterangan 

Emas Telah secara konsisten menunjukan keunggulan 

lingkungan dalam proses produksi atau jas, 

melaksanakan bisnis yang beretika dan 

bertanggungjawab  terhadap masyarakat. 

Hijau Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari 

yang dipersyaratkan dalam peraturan melalui 

pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, 

pemanfaatan sumberdaya secara efisien melallui upaya 

4R (reduce, reuse, recycle,dan recovery)dan 

melakukan tanggungjawab sosial dengan baik. 

Biru Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang – 

undangan. 

Merah Pengelolaan lingkungan hidup tidak dilakukan dengan 

persyaratan sebagaimana di atur dalam UU 
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Sumber: Laporan PROPER, 2011 

 

3.3.3   Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel penyela atau antara yang terletak antara 

variabel independen dan variabel independen (Sugiyono, 2007). Variabel 

intervening bertujuan untuk mengetahui apakah besarnya pengaruh X ke Y lebih 

besar atau lebih kecil dari X ke Y dengan melalui variabel intervening. Jika 

besarnya pengaruh X ke Y melalui intervening lebih besar dari pada pengaruh X 

ke Y maka variabel tersebut dapat diterima sebagai variabel intervening. Variabel 

Intervening yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Corporate Social 

Responsibility (CSR). Corporate Sosial Responsibility disini diukur menggunakan 

index CSR. Apabila pengaruh kinerja lingkungan ke kinerja keuangan melalui 

CSR lebih besar dari pada pengaruh kinerja lingkungan ke kinerja keuangan 

secara langsung maka variabel CSR dapat diterima sebagai variabel intervening. 

Disini variabel intervening yang berupa CSR yaitu lingkungan, energi, kesehatan 

dan keselamatan kerja, lain – lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, 

dan umum. Pendekatan untuk menghitung CSR menggunakan variabel dummy 

dimana, jika perusahaan mengungkapkan diberi nilai 1 namun jika tidak 

mengungkapkan diberi nilai 0. Selanjutnya skor dari item – item yang 

Peringkat Keterangan 

Hitam Sengaja melakukan perbuatan atau kelalaian yang 

mengakibatkan pencemaran atau kerusakan 

lingkungan atau pelanggaran terhadap peraturan 

undang – undang atau tidak melaksanakan sangsi 

asministrasi. 
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diungkapkan dijumlah. Rahmawati,2011menjelaskan rumus dalam menghitung 

CSR yaitu: 

 

Keterangan: 

CSR: index pengungkapan CSR 

V     : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan 

M     : Jumlah item yang sehausnya diungkapkan 

 

3.4.    Teknik Analisis Data 

3.4.1.  Analisis Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada 

penelitian ini yang terdiri dari kinerja lingkungan ,kinerja keuangan dan 

Corporate Sosial Responsibility. pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu nilai minimum, nilai maximum, mean dan standar deviasi. 

 

3.4.2.   Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Normalitas adalah residu yang seharusnya terdistribusi normal seputar skor-

skor variabel terikat (Basri,2011). Tujuan uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen memiliki 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ada tiga cara, antara lain: pertama, 

analisis grafis dengan melihat titik –  titik disekitar garis diagonal. Kedua, analisis 
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statistik dengan melihat skewness dan kurtosis. Ketiga, dengan uji kolmogorof-

Smirnov. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kolmogorof-

Smirnov  karena, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati 

– hati. Secara visual kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya 

(Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika nilai p > 5% 

maka data residual berdistribusi normal dan jika nilai p < 5% maka data residual 

tidak berdistribusi normal. 

 

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas 

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah ada korelasi antar 

variabel bebas di dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

Tolerance dan variance inflation faktor (VIF). Jika nilai tolerance  < 0,01 dan 

nilai VIF > 10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas. Bila 

ternyata terjadi multikolinieritas, peneliti dapat mengatasinya dengan transformasi 

variabel, penambahan data observasi, atau menghilangkan salah satu variabel 

independen yang mempunyai korelasi linear kuat (Ghozali,2011).  

 

3.4.2.3.Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada kolerasi antar anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. 

Penyimpangan asumsi ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan 

data time series. 
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Uji Durbin Watson digunakan untuk mendiagnosis adanya autokolerasi 

dalam suatu model regresi (Ghozali, 2011). Pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokolerasi: 

a. Bila dalam DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-

du), maka koefisien sama dengan nol, berarti tidak autokolerasi. 

b. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound  (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan.  

 

3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan unutuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2011). 

Dalam penelitian ini tingkat signifikan ditentukan sebesar 5% sehingga jika 

nilai signifikansinya di atas 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

Heteroskedastisitas juga dapat dideteksi dengan menggunakan scaterplot ,jika 

scatter plot menunjukan adanya titik – titik yang membentuk pola tertentu maka 

terjadi heteroskedastisitas. Akan tetapi, bila menyebar di atas dan di bawah sumbu 
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Y, serta tidak membentuk pola maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali,2011). Untuk menghilangkan heteroskedastisitas dalam model regresi 

dapat dilakukan dengan transformasi dalam bentuk regresi dengan cara membagi 

model regresi dengan salah satu variabel bebas yang digunakan dalam model 

tersebut serta dengan melakukan transformasi log. Pada penelitian ini uji 

heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji glejser, karena pengujian ini 

hasilnya lebih akurat. 

 

3.4.3.  Analisis Regresi 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah model analisis 

regresi sederhana dan berganda. Penelitian ini akan menerangkan  pengaruh 

langsung dan tidak langsung variabel bebas (dependent), terhadap variabel terikat 

(independent) dan variabel perantara (intervening).  

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

YKK = α + β1KL + e1……….(1) 

YCSR = α + β1KL +  e2……..(2) 

YKK = α + B2Ycsr + e3………(3) 

Keterangan: 

Ycsr : corporate sosial responsibility 

Ykk : Kinerja Keuangan 

α : konstanta 

β : koefisien regresi 

KL : kinerja lingkungan 
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e : standar error 

 

3.4.4. Uji Hipotesis 

Ghozali (2011) menjelaskan untuk mengetahui Kebenaran prediksi dari 

pengujian regresi yang dilakukan, maka dilakukan pencarian nilai koefisien 

determinasi (adjusted R
2
). Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Sedangkan pengujian untuk mendukung hipotesis adalah 

dengan uji t yaitu seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependen. 

 

3.4.4.1 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama – sama dengan melihat nilai F nya. Tingkat 

signifikan dalam penelitian ini sebesar 5% (Ghozali, 2011). Kriteria pengambilan 

keputusan terhadap uji F adalah sebagai berikut: 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

Jika F hitung <  F tabel, maka H0 diterima 

 

3.4.4.2. Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t di lakukan untuk menunjukan seberapa jauh satu variabel 

idependen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali,2011) adalah dengan menggunakan angka 
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probabilitas signifikansi yaitu Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05 maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan jika angka probabilitas signifikansi < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

 

3.4.4.3. Analisis Jalur 

Metode analisis jalur (Path Analysis) digunakan untuk menguji pengaruh 

variabel intervening. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori. Untuk mengetahui pengaruh mediasi ini diuji menggunakan 

sobel test (Ghozali, 2011). Model persamaan yang digunakan adalah : 

Ykk = α + β1KL+β2CSR+e4……….(4) 

 

3.4.4.4. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinansi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel–variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2011). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1    Deskriptif Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER tahun 2009, 2010, 

dan 2011 yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, dari populasi 

yang berjumlah 460 perusahaan terdapat 108 perusahaan yang layak dijadikan 

sebagai objek penelitian. Proses pengambilan sampel dijelaskan pada tabel 4.1 

berikut ini: 

Tabel 4.1 Penentuan Sampel Penelitian 

Kriteria 2009 2010 2011 Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

149 153 148 460 

Perusahaan yang tidak/belum 

mengikuti PROPER 

(118) (118) (106) (342) 

Perusahaan yang mengikuti 

PROPER dan menerbitkan 

annual report 

31 35 42 108 

Sumber: data sekunder yang diolah,2013 

 

4.1.2    Analisis Deskriptif 

Uji analisis deskriptif dilakukan terhadap data kinerja lingkungan, 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan kinerja keuangan. Berikut ini 

disajikan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistiks 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja Keuangan 108 .02 7.57 1.6047 1.47353 

Kinerja Lingkungan 108 1.00 5.00 3.2315 .80427 

CSR 108 .14 .53 .3875 .08533 

Valid N (listwise) 108     

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam 

penelitian ini ada 108 perusahaan. variabel independen dalam analisis deskriptif 

ini yaitu kinerja lingkungan yang diukur menggunakan rating PROPER yang 

disediakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) menunjukan rata – rata 

sampel berada pada skor 3,2315 atau jika dikonversi berdasarkan kategori 

PROPER berada pada kriteria “biru”. Skor terendah adalah 1 yang berarti ada 

perusahaan sampel yang berada pada kriteria “hitam” dalam masalah lingkungan 

yang berarti sangat kurang atau sama sekali tidak memperhatikan lingkungan, 

sedangkan nilai tertinggi yaitu 5 yang berarti memiliki kriteria “emas”, yang 

menunjukan bahwa perusahaan sangat memperhatikan dan peduli terhadap 

lingkungan.  

Pengungkapan sosial (CSR) yang dilakukan menunjukan rata – rata 

sebesar 0,3875. Hal ini berarti bahwa rata – rata perusahaan sampel telah 

mengungkapkan 38,75% dari total pengungkapan sebanyak 78 item. Hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan yang paling lengkap melaporkan yaitu PT 

Indocemen Tunggal sebesar 0,53 dengan total pengungkapan 41 item dari 78 

pengungkapan. Pengungkapan ini menunjukan bahwa sampel perusahaan yang 
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paling sedikit melaporkan yaitu salah satunya PT Argo Pantes sebesar 0.14 

dengan total pengungkapan 11 dari 78 pengungkapan. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan yang 

diukur dengan Tobin’s Q menunjukan rata – rata sebesar 1,6047. Hal ini berarti 

rata – rata perusahaan sampel cenderung memiliki kinerja keuangan yang cukup 

baik. Kinerja keuangan terendah sebesar 0,02 yang dimiliki oleh PT Surya Toto 

Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan memiliki peluang investasi 

yang kurang baik dan menunjukan bahwa manajemen memiliki performa yang 

kurang baik dengan aktiva dan pengelolaannya. Kinerja keuangan tertinggi 

mencapai 7,51 yang dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur, hal ini 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki peluang investasi yang baik dan 

manajemen memiliki performa yang baik dalam mengelola aktiva. 

  

4.1.3    Pengujian Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi untuk mengetahui adanya pengaruh 

atau tidak antara variabel independen terhadap variabel dependen maka perlu 

diadakannya pengujian asumsi klasik. Berikut ini adalah hasil pengujian asumsi 

klasik dalam penelitian ini. 

 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji one-sample 

kolmogorov-smirnov, karena uji normalitas dengan grafik secara visual bisa 

kelihatan normal padahal secara statistik bisa sebaliknya. Nilai signifikansi dari 
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residual yang berdistribusi secara normal adalah jika nilai asymp. Sig (2-tailed) 

dalam pengujian one-sample kolmogorov-smirnov test lebih dari a= 0,05. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 

One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test

108

.0000000

1.38703122

.125

.125

-.090

1.303

.067

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

Sumber : Data sekunder diolah, 2013 

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai kolmogorof smirnov adalah 1,303 

dengan nilai asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0,067 hal ini berarti data residual 

berdistribusi normal, karena nilai asymp.sig.(2-tailed) lebih besar dari 0,05. 

 

4.1.3.2 Uji Multikolinieritas 

Pengukuran multikolinieritas dalam penelitian ini dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor. Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 

10 maka model regresi tersebut bebas dari multikolinieritas. Berikut disajikan 

pengujian multikolinieritas 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.910 1.099

.910 1.099

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil bahwa antar variabel 

independen tidak terjadi multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan nilai VIF dalam collinearity statistiks, dimana nilai dari tolerance memiliki 

nilai > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

 

4.1.3.3 Uji Autokorelasi 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson untuk mengetahui adanya 

autokorelasi dalam suatu model regresi. Penjelasan mengenai autokorelasi akan 

ditampilkan dalam tabel 4.5 dibawah ini. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .338
a
 .114 .097 1.40018 2.023 

b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2013 

Dari tabel 4.5 di atas diketahui bahwa nilai DW sebesar 2,023. Nilai ini 

akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, 

nilai du diperoleh sebesar 1,175 dan dL sebesar 1,634. Oleh karena nilai DW 
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sebesar 2,023 lebih besar dari batas atas (du) 1,715 dan kurang dari 4 – 1,715 (4 – 

du)= 2,285 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif 

maupun negatif.  

 

4.1.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji glejser 

karena hasilnya lebih akurat. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang 

tidak mengandung heteroskedastisitas, dimana dapat ditunjukan dengan tingkat 

signifikan kurang dari 5%. Adapun hasil dari uji glejser dapat dilihat pada tabel 

4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

-.514 .486 -1.057 .293

.228 .117 .191 1.955 .053

1.989 1.101 .176 1.806 .074

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbResa. 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2013 

 

Dari tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, hal tersebut dapat dilihat dari 

probabilitas signifikansinya untuk semua variabel independen di atas 0,05 atau 

5%. Variabel kinerja lingkungan menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,053 

dan variabel CSR menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,074 hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini karena 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05%. 
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4.1.4     Analisis Regresi 

4.1.4.1. Analisis Regresi Sederhana 

Hasil perhitungan regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 17 

yaitu: 

Tabel 4.7 Hasil Persamaan Regresi Model 1 

Coefficientsa

.285 .033 8.698 .000

.032 .010 .300 3.235 .002

(Constant)

Kinerja Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2013  

Dari tabel 4.7  maka dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut: 

YCSR = 0,285 + 0,032 KL + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Constant = 0,285, artinya apabila kinerja lingkungan konstan atau tetap 

maka CSR sebesar 0,285. 

2. Koefisien regresi kinerja lingkungan sebesar 0,032, artinya apabila kinerja 

lingkungan meningkat 1% maka akan diikuti peningkatan CSR sebesar 

0,032. 

 

4.1.4.2.  Analisis Regresi Berganda 

Hasil perhitungan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 17 yaitu 

sebagai berikut:  
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Tabel 4.8 Hasil Persamaan Regresi Model 2 

Coefficientsa

-1.039 .734 -1.416 .160

.300 .176 .164 1.700 .092

4.321 1.663 .250 2.599 .011

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

sumber: Data sekunder yang diolah,2013 

Dari tabel 4.7 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut 

YKK= -1,039 + 0,300KL + 4.321CSR + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Constant = - 1,039, artinya bila kinerja lingkungan dan CSR konstan atau 

tetap, maka kinerja keuangan sebesar -1.039 

2. Koefisien regresi CSR sebesar 4,321, artinya bila CSR meningkat sebesar 

1% maka akan diikuti peningkatan kinerja keuangan sebesar 4,321. 

 

4.1.4.3   Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.9 
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Tabel 4.9 Hasil Uji Simultan 

ANOVAb

26.477 2 13.238 6.753 .002a

205.853 105 1.961

232.329 107

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CSR, Kinerja Lingkungana. 

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb. 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2013 

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 6,753 dengan 

nilai probabilitas sebesar 0.002 dan bila dibandingkan dengan taraf signifikansi 

5% atau 0,05 maka nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, 

secara simultan kinerja lingkungan dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

 

4.1.4.4  Uji Signifikansi Parameter Individual  (Uji Statistik t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2011). Hasil pengujian parsial tersebut dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Parsial (Uji t) Model 1 

Coefficientsa

.285 .033 8.698 .000

.032 .010 .300 3.235 .002

(Constant)

Kinerja Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2013 
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Dari tabel 4.10 diperoleh hasil uji yang dilihat dari nilai thitung pada 

variabel kinerja lingkungan sebesar 3,235 dengan signifikansi sebesar 0,002. 

Apabila dilihat dari keterangan tersebut maka nilai signifikansi untuk variabel 

kinerja lingkungan menunjukkan nilai di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kinerja lingkungan berpengaruh terhadap CSR atau H1 diterima. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Parsial (Uji t) Model 2 

Coefficientsa

-1.039 .734 -1.416 .160

.300 .176 .164 1.700 .092

4.321 1.663 .250 2.599 .011

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

Sumber: data sekunder yang diolah,2013 

Dari tabel 4.11 di peroleh hasil sebagai berikut: 

1. Hasil uji t untuk kinerja lingkungan diperoleh thitung  sebesar 1,700 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,092. Nilai signifikan untuk variabel kinerja 

lingkungan menunjukkan nilai di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 

yang menyimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh kinerja lingkungan 

terhadap kinerja keuangan, atau H1 ditolak 

2. Hasil uji t untuk Corporate Social Responsibility (CSR) diperoleh thitung 

sebesar 2,599 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011. Nilai signifikan 

untuk variabel Corporate Social Responsibility (CSR) menunjukkan nilai 

di bawah tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang menyimpulkan bahwa 

adanya pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

keuangan atau H1 diterima. 
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4.1.4.5   Analisis Jalur (Path Analisis) 

Koefisien jalur dihitung dengan cara membuat dua persamaan struktural 

yaitu 

Model 1: YCSR = 0,285 + 0,032 KL + e 

Model 2:  YKK= -1,039 + 0,300KL + 4.321CSR + e 

Di bawah ini merupakan hasil output SPSS 17 untuk persamaan regresi 

model pertama. 

Coefficientsa

.285 .033 8.698 .000

.032 .010 .300 3.235 .002

(Constant)

Kinerja Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 

Sumber:data yang diolah,2013 

Sedangkan untuk persamaan regresi model kedua diperoleh persamaan 

sebagai berikut: 

Coefficientsa

-1.039 .734 -1.416 .160

.300 .176 .164 1.700 .092

4.321 1.663 .250 2.599 .011

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

Sumber:data yang diolah,2013 

Pengaruh mediasi yang ditunjukan oleh perkalian koefisien (ab) perlu 

diuji dengan sobel tes sebagai berikut: standar error dari koefisien indirect effect 

(sab) 
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Sab =  √b
2
 Sa

2 
+ a

2
 Sb

2
 + Sa

2
 Sb

2
 

 = √ (4,321)
2
 (0,010)

2
 + (0,032)

2 
(1,663)

2
 + (0,10)

2 
(1,663)

2 

 =  √ (18,671041) (0,0001) + (0,001024) (2,765569) + (0,0001)(2,765569) 

 = √0,0018671041 + 0,002831942656 + 0,0002765569 

 = √0,004975603656 

 = 0,070537958 

Berdasarkan hasil perkalian ab dapat digunakan untuk menghitung t 

statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut: 

t = ab= 0,032x4,321 = 0,138272 = 1,960 

     Sab 0,070537958 0,070537958 

 

Oleh karena t hitung sebesar 1,960 dan lebih besar dari t tabel yaitu 1,66 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien 

mediasi 0,138272 signifikan dan berarti ada pengaruh mediasi Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja 

keuangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa H1 diterima. 

 

4.1.4.6 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Dari hasil 

pengujian diperoleh sebagai berikut 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1 

Model Summ ary

.300a .090 .081 .08179

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kinerja Lingkungana. 

sumber:Data sekunder yang diolah, 2013 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, nilai koefisien determinasi sebesar 0,081. 

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu kinerja 

lingkungan dapat menjelaskan CSR hingga sebesar 8,1%. Sedangkan sisanya 

91.9% dijelaskan oleh faktor – faktor lain selain kinerja lingkungan. 

Analisis koefisien determinasi model 2 dilakukan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel kinerja lingkungan 

dan CSR. 

Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 2 

Model Summ aryb

.338a .114 .097 1.40018 2.023

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), CSR, Kinerja Lingkungana. 

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb. 

Sumber: Data sekunder yang diolah,2013 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, nilai koefisien determinasi (adjusted R 

square) sebesar 0.097. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel 

independen yaitu kinerja lingkungan dan CSR dapat menjelaskan kinerja 

keuangan hanya sebesar 9,7%. Sedangkan sisanya sebesar 90,3% dijelaskan oleh 

faktor – faktor lain selain variabel independen tersebut. 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan 

Ukuran kinerja lingkungan dalam penelitian ini diukur menggunakan 

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). 

Dengan adanya PROPER ini diharapkan agar perusahaan peduli terhadap 

lingkungan sekitar dimana perusahaan tersebut berdiri. Jika suatu perusahaan 

dalam mengikuti PROPER mendapat peringkat yang baik maka keberlangsungan 

perusahaan juga akan baik karena keberlangsungan suatu perusahaan juga 

tergantung dari stakeholdernya tidak hanya pada peningkatan kinerja keuangan 

saja. Namun, berdasarkan sampel yang diambil rata – rata perusahaan 

mendapatkan peringkat biru yang menunjukan bahwa sebagian besar perusahaan 

telah peduli terhadap lingkungan. Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah 

dilakukan dan dirangkum pada tabel 4.11 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,092. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Dengan demikian 

disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan, sehingga hipotesis 1 yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa 

informasi yang telah dikeluarkan oleh kementrian lingkungan hidup mengenai 

kinerja lingkungan tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Walaupun 

perusahaan rata – rata mendapatkan peringkat biru atau telah melakukan upaya 

pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam perundang 

– undangan tidak menjamin bahwa kinerja keuangan perusahaan akan meningkat. 
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Peringkat biru yang diperoleh oleh perusahaan belum mampu meningkatkan 

image positif perusahaan. Hal ini disebabkan karena kualitas atau kuantitas 

pelayanan perusahaan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, selain itu 

perusahaan yang belum peduli terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat disekitar perusahaan menyebabkan perusahaan tersebut mendapatkan 

image negatif dari masyarakat. Hal ini berdampak tidak meningkatnya kinerja 

keuangan perusahaan. Image positif perusahaan sangatlah penting untuk 

keberlangsungan perusahaan, oleh karena itu perusahaan harus berusaha keras 

untuk mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat agar bisa mendapatkan 

image positif dari masyarakat, karena legitimasi masyarakat adalah strategi 

perusahaan agar dapat mengembangkan perusahaan ke depan. Untuk 

meningkatkan legitimasi tersebut, dapat dilakukan melalui keberpihakan terhadap 

masyarakat dan lingkungan seperti pengeluaran sosial, meningkatkan kinerja 

sosial, dan keterbukaan terhadap para pihak yang berkepentingan. Jadi legitimasi 

masyarakat timbul apabila terjadi kesesuaian antara pengharapan masyarakat 

dengan operasional perusahaan (Hadi, 2011). Jika perusahaan telah mendapatkan 

legitimasi yang baik dari masyarakat maka perusahaan akan mendapatkan image 

positif yang akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Variabel kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur tidak sejalan 

dengan prediksi berdasarkan teoritis. Variabel kinerja lingkungan ternyata 

bukanlah faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. sebagai contoh 

pada tahun 2009 PT Fajar Surya Wasesa memiliki peringkat PROPER 4 atau hijau 

namun memiliki kinerja keuangan yang rendah yaitu sebesar 0,12, sedangkan 
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untuk PT Indomobil Sukses International memiliki PROPER 2 atau merah justru 

memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 1,87. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja lingkungan belum atau tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Selain itu investor belum memperhatikan masalah 

kinerja lingkungan yang sebenarnya penting bagi keberlangsungan suatu 

perusahaan, para investor hanya melihat pada kinerja keuangan saja. 

Penemuan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Al-Tuwaijri, et al (2004), dan Suratno dkk (2006), yang menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan dan kinerja keuangan. 

Namun hasil yang telah diuji oleh peneliti menunjukkan hubungan yang konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhiemah (2009) dan Sudaryanto (2011) 

yang menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara kinerja lingkungan 

dengan kinerja keuangan.  

 

4.2.2 Pengaruh kinerja lingkungan terhadap Corporate Social Responsibility       

(CSR) 

Dari hasil uji analisis model pertama menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan bahwa kinerja lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini dapat dilihat dari uji 

parsial pada tabel 4.10 yang menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,002. Penemuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Suratno (2006), Rakhiemah (2009) dan Permana (2012) yang 
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menunjukkan adanya hubungan antara kinerja lingkungan dengan Corporate 

Social Responsibility (CSR).  

Kinerja lingkungan yang dinilai melalui PROPER memberikan pengaruh 

yang cukup signifikan terhadap CSR. Dengan adanya program PROPER yang 

dilakukan oleh kementrian lingkungan hidup mendorong perusahaan untuk 

memperhatikan lingkungan. Perusahaan yang telah mengikuti PROPER saja 

sudah mendapatkan nilai positif dari para stakeholder walaupun peringkat yang 

diperoleh bukan emas. Dari penilaian kinerja lingkungan ini dapat menunjukkan 

mana saja perusahaan – perusahaan yang telah peduli atau memperhatikan 

lingkungan. Perusahaan yang telah mengikuti PROPER akan lebih intens dalam 

melakukan dan melaporkan tanggungjawab sosianya, karena dengan perusahaan 

melaporkan tanggungjawab sosialnya dalam annual report dapat menarik para 

investor. 

Perilaku variabel kinerja lingkungan tersebut sejalan dengan prediksi 

menurut teoritis. Hasil ini menggambarkan bahwa perusahaan dengan kinerja 

lingkungan yang baik akan cenderung mengungkapkan performance mereka, 

karena percaya hal tersebut menggambarkan good news bagi pelaku pasar 

(Verecchia dalam Suratno dkk,2006). 

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik cenderung 

memiliki kepedulian sosial yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki kinerja lingkungan yang buruk ataupun yang tidak mengikuti PROPER. 

Hal ini terbukti dari CSR perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik maka 

memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki 
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kinerja lingkungan yang buruk. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan 

yang baik tidak hanya mengungkapkan mengenai kepeduliannya terhadap 

lingkungan namun juga mengungkapkan kepedulian terhadap tenaga kerja, 

produk, masyarakat dan juga umum. 

Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori mengenai CSR itu 

sendiri yaitu suatu konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk 

memberikan sumbangsih untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan 

lingkungan yang lebih bersih (Green Paper Uni Eropa dalam Rakhiemah, 2009), 

atau dengan kata lain bahwa perusahaan yang peduli terhadap kinerja 

lingkungannya telah mengungkapkan CSR. Di Indonesia khususnya perusahaan 

manufaktur masih tergolong rendah dalam mengungkapkan CSR. Perusahaan 

yang memiliki nilai CSR tertinggi saja hanya mengungkapkan 41 item dari 78 

item yang harus diungkapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan 

tanggungjawab sosial di Indonesia masih rendah. Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran perusahaan di Indonesia saat ini baru sampai pada 

batas memenuhi kewajiban yang bersifat mandatory, dalam artian perusahaan – 

perusahaan tersebut baru mengimplikasikan CSR pada katagori social obligation,  

yaitu implementasi CSR hanya sekedar memenuhi persyaratan minimal yang 

ditentukan oleh pemerintah dan ada kesan terpaksa (Susanto,2003 dalam 

Rakhiemah, 2009). Hal ini sangat disayangkan karena dengan melakukan atau 

mengungkapkan CSR banyak manfaat yang diperoleh salah satunya yaitu 

keberlangsungan perusahaan akan lebih terjamin karena citra perusahaan dimata 

masyarakat akan lebih baik dan dapat meningkatkan kinerja keuangan. 
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4.2.3 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja   

keuangan 

Dari hasil analisis mengenai pengaruh Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap kinerja lingkungan pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini terbukti dari besarnya taraf signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu 

sebesar 0,011.  

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Al Tuwaijri et al (2004) dan Sudaryanto (2011) yang menemukan hubungan 

yang signifikan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kinerja 

keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Rakhiemah (2009) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan antara 

Corporate Social Responsibility (CSR) dengan kinerja keuangan. 

Perilaku variabel Corporate Social Responsibility (CSR) ini sejalan 

dengan teori yang ada yaitu triple bottom line (profit, people and planet) 

maksudnya yaitu tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) harus mampu 

meningkatkan laba perusahaan, mensejahterakan stakeholder sekaligus 

meningkatkan kualitas lingkungan (Titisari,2009). 

Perusahaan akan melaporkan tanggungjawab sosial yang telah dilakukan 

dalam annual report agar mendapatkan respon yang positif dari stakeholder. Para 

stakeholder khususnya masyarakat akan merasa senang jika perusahaan yang 

berada di lingkungan sekitarnya peduli terhadap lingkungan. Tanggungjawab 

sosial merupakan salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan eksistensi 
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dan kelangsungan hidup perusahaan. perusahaan yang melakukan tanggungjawab 

sosial akan mendapatkan respon yang positif dan hal ini bisa meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Sebagai contoh jika suatu perusahaan memperlakukan karyawan secara 

istimewa atau memperhatikan karyawan dengan berbagai hal misalnya tunjangan 

atau promosi jabatan. Dengan adanya hal tersebut membuat para karyawan 

semangat dalam bekerja dan produksi akan meningkat, dengan meningkatnya 

produksi maka penjualanpun akan meningkat yang akan berimbas terhadap 

meningkatnya kinerja keuangan. Perusahaan yang peduli terhadap lingkungan 

sekitar juga akan mendapatkan respon yang baik. Misalnya perusahaan ikut andil 

dalam perbaikan lingkungan, program beasiswa, dan lain – lain. Dengan 

perusahaan melakukan hal tersebut maka citra perusahaan akan baik di mata 

masyarakat. Masyarakat akan merespon dengan cara membeli produk dari 

perusahaan tersebut dan hal ini akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan 

melalui penjualan. Dengan meningkatnya penjualan maka kinerja keuangan 

menjadi baik dan hal ini akan menarik para investor untuk berinvestasi. 

 

4.2.4 Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dalam memediasi 

hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan 

Dalam penelitian ini faktor – faktor yang diprediksi mempengaruhi kinerja 

keuangan adalah kinerja lingkungan. Namun disini juga dilakukan pengujian 

apakah Corporate Social Responsibility (CSR) dapat memediasi hubungan antara 

kinerja keuangan dengan kinerja lingkungan. Berdasarkan uji hipotesis yang telah 
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dilakukan menunjukan bahwa secara tidak langsung Corporate Social 

Responsibility (CSR) dapat mempengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan 

dengan kinerja keuangan, sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa 

Corporate Social Responsibility (CSR) secara tidak langsung dapat 

mempengaruhi hubungan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan 

perusahaan diterima. Hal ini dapat dilihat dari besarnya t hitung yaitu 1,960 yang 

lebih besar dari t tabel yaitu 1,66.  

Kondisi seperti ini terjadi karena dalam rangka menjaga keunggulan 

kompetitif maka perusahaan melakukan tanggungjawab sosialnya terhadap 

lingkungan. Aktivitas perusahaan ini diharapkan mendapatkan timbal balik baik 

secara sosial maupun ekonomi dari stakeholder. Kegiatan Corporate Social 

Responsibility (CSR) ini mampu meningkatkan legitimasi dari banyak pihak 

sehingga mampu meningkatkan image positif perusahaan yang akan berdampak 

pula pada kelangsungan perusahaan. Perusahaan beranggapan bahwa pengeluaran 

terkait dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat sebagai investasi 

jangka panjang yang akan membawa manfaat untuk perusahaan. 

Kebijakan pengungkapan tanggungjawab sosial ini dapat mengurangi 

munculnya resiko bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) akan mampu 

meningkatkan kinerja keuangan karena lingkungan sekitar atau para stakeholder 

telah memberikan legitimasi yang baik kepada perusahaan. Kinerja lingkungan 

yang tidak di imbangi dengan adanya kepedulian sosial terhadap lingkungan 

ternyata belum mampu mendapatkan legitimasi yang baik dari masyarakat. 
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Namun dengan adanya Corporate Social Responsibility (CSR) mampu 

memberikan image positif dari masyarakat dan juga stakeholder sehingga dapat 

meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan yang mengungkapkan Corporate 

Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan. 

Temuan ini sesuai dengan saran yang diberikan dalam penelitian 

Rakhiemah (2009) yaitu Corporate Social Responsibility (CSR) dapat sebagai 

variabel intervening dalam pengaruh tidak langsung kinerja lingkungan terhadap 

kinerja keuangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja lingkungan, Corporate 

Social Responsibility (CSR), dan kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 – 2011 dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Variabel kinerja lingkungan berpengaruh terhadap Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

3. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

4. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi hubungan kinerja lingkungan dengan kinerja 

keuangan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

1. Masih adanya perusahaan yang belum secara konsisten melakukan 

kinerja lingkungan dengan baik, mengharuskan perusahaan agar lebih 

tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan yang belum 

konsisten melakukan kinerja lingkungan. 

2. Perusahaan seharusnya lebih memperhatikan mengenai lingkungan, 

kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, seperti memberikan 

tunjuangan, dan membuat saluran untuk limbah.  

3. Perusahaan sebaiknya dalam mengikuti PROPER dilakukan secara 

rutin atau terus menerus agar dapat meningkatkan citra perusahaan. 

4. Diharapkan perusahaan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial 

yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya sebagai sponsor untuk 

seminar pendidikan, sumbangan tunai untuk mendukung aktivitas 

masyarakat. 

5. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga 

tidak dapat digeneralisasikan pada jenis industri lain. Untuk penelitian 

selanjutnya disarankan memperbesar sampel penelitian, tidak hanya 

perusahaan manufaktur saja, misalnya perusahaan pertambangan dan 

migas. 
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6. Periode pengamatan yang hanya 3 tahun memungkinkan praktek 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) dan kinerja 

lingkungan kurang menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Untuk 

penelitian selanjutnya disarankan menambah jangka waktu penelitian 

misalnya 5 tahun agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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Lampiran 1 

Daftar Sampel Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AUTO PT Astra Otoparts 

2 ASII PT Astra International 

3 ARGO PT Argo Pantes 

4 MYTX PT Apac Citra Centertex 

5 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 

6 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 

7 SPMA PT Suparma 

8 SOBI PT Sorini Agro 

9 TPIA PT Tri Polita Indonesia 

10 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 

11 SMGR PT Semen Gresik 

12 INTP PT Indocement Tunggal 

13 CTBN PT Citra Tubindo 

14 JPRS PT Jaya Pari Steel 

15 ARNA PT Arwana Citra Mulia 

16 ASGR PT Astra Graphia 

17 KLBF PT Kalbe Farma 

18 SMAR PT Smart 

19 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 

20 CNTX PT Century Textile 

21 SRSN PT Indo Acidatama 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 

23 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 

24 BUDI PT Budi Acid Jaya 

25 UNIC PT Unggul Indah Jaya 

26 AMGF PT Asahimas Flat 

27 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 

28 GJTL PT Gajah Tunggal 

29 IMAS Indomobil Sukses International 

30 UNVR PT Unilever Indonesia 

31 UNTX PT Unitex 

32 AUTO PT Astra Otoparts 

33 ASII PT Astra International 

34 ARGO PT Argo Pantes 

35 MYTX PT Apac Citra Centertex 



82 

 

 

No Kode Nama Perusahaan 

36 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 

37 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 

38 SPMA PT Suparma 

39 SOBI PT Sorini Agro 

40 TPIA PT Tri Polita Indonesia 

41 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 

42 SMGR PT Semen Gresik 

43 INTP PT Indocement Tunggal 

44 CTBN PT Citra Tubindo 

45 JPRS PT Jaya Pari Steel 

46 ARNA PT Arwana Citra Mulia 

47 ASGR PT Astra Graphia 

48 KLBF PT Kalbe Farma 

49 SMAR PT Smart 

50 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 

51 CNTX PT Century Textile 

52 SRSN PT Indo Acidatama 

53 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 

54 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 

55 BUDI PT Budi Acid Jaya 

56 UNIC PT Unggul Indah Jaya 

57 AMGF PT Asahimas Flat 

58 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 

59 UNVR PT Unilever Indonesia 

60 UNTX PT Unitex 

61 PSDN PT Parasidha Aneka Niaga 

62 TBLA PT Tunas Baru Lampung 

63 INDR PT Indorma Syntettic 

64 SAIP PT Surabaya Agung Industri 

65 INRU PT Toba Pulp Lestari 

66 KAEF PT Kimia Farma 

67 PTSN PT Sat Nusa Persada 

68 AUTO PT Astra Otoparts 

69 ASII PT Astra International 

70 ARGO PT Argo Pantes 

71 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 

72 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 

73 SPMA PT Suparma 
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No Kode Nama Perusahaan 

74 SOBI PT Sorini Agro 

75 TPIA PT Tri Polita Indonesia 

76 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 

77 SMGR PT Semen Gresik 

78 INTP PT Indocement Tunggal 

79 CTBN PT Citra Tubindo 

80 JPRS PT Jaya Pari Steel 

81 ARNA PT Arwana Citra Mulia 

82 ASGR PT Astra Graphia 

83 KLBF PT Kalbe Farma 

84 SMAR PT Smart 

85 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 

86 CNTX PT Century Textile 

87 SRSN PT Indo Acidatama 

88 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 

89 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 

90 BUDI PT Budi Acid Jaya 

91 UNIC PT Unggul Indah Jaya 

92 AMGF PT Asahimas Flat 

93 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 

94 UNVR PT Unilever Indonesia 

95 UNTX PT Unitex 

96 TBLA PT Tunas Baru Lampung 

97 INDR PT Indorma Syntettic 

98 SAIP PT Surabaya Agung Industri 

99 INRU PT Toba Pulp Lestari 

100 KAEF PT Kimia Farma 

101 PTSN PT Sat Nusa Persada 

102 INDF PT Indofood Sukses Makmur 

103 RMBA PT Bentoel  International 

104 GGRM PT Gudang Garam 

105 HMSP PT HM Sampoerna 

106 TOTO PT Surya Toto Indonesia 

107 GJTL PT Gajah Tunggal 

108 MBTO PT Martina Berto 
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Lampiran 2 

ITEM PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

Kategori 

Lingkungan 

1 Pengendalian polusi kegiatan operasi 

2 

Pernyataan yang menunjukan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi 

3 
Pernyataan yang menunjukan bahwa polusi operasi telah atau akan 

dikurangi 

4 
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 

sumber alam, misal reboisasi 

5 Konservasi sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi,kertas 

6 Penggunaan material daur ulang 

7 
Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan 

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

9 Kontribusi dalam sesni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 

11 Pengolahan limbah 

12 Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

13 Perlindungan lingkungan hidup 

Energi 

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 

2 Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 

3 Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang; 

4 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

5 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 

6 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 

7 Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja; 

2 
Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental 

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 

4 Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 

Lain – Lain Tentang Tenaga Kerja 

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

2 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat 
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dalam tingkat managerial 

3 
Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 

dalam pekerjaan 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

8 
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang 

dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11 Pengungkapkan persentase gaji untuk pension 

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14 Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada 

15 Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan 

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka; 

17 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja; 

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja; 

20 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 

21 
Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja 

dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

22 
Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 

depan perusahaan 

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 

24 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

25 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 

26 Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

27 Peningkatan kondisi kerja secara umum 

28 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

29 Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

Produk 

1 
Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasannya 

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3 
Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk 

4 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan 

5 Membuat produk lebih aman untuk konsumen; 

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7 
Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan 

dan penyiapan produk 

8 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9 Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 
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penerimaan penghargaan 

10 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 

Keterlibatan Masyarakat 

1 
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni 

2 
Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 

4 Membantu riset medis; 

5 
Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran 

seni 

6 Membiayai program beasiswa 

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

8 Mensponsori kampanye nasional 

9 Mendukung pengembangan industri lokal 

Umum 

1 
Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

2 
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain 

yang disebutkan di atas 

Total item yang diharapkan diungkapkan 78 item 

Sumber: Sembiring,2005 
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Lampiran 2 

ITEM PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 

Kategori 

Lingkungan 

1 Pengendalian polusi kegiatan operasi 

2 

Pernyataan yang menunjukan bahwa operasi perusahaan tidak 

mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan 

polusi 

3 
Pernyataan yang menunjukan bahwa polusi operasi telah atau akan 

dikurangi 

4 
Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan 

sumber alam, misal reboisasi 

5 Konservasi sumber alam misalnya mendaur ulang kaca, besi,kertas 

6 Penggunaan material daur ulang 

7 
Menerima penghargaan berkaitan dengan program lingkungan yang 

dibuat perusahaan 

8 Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan 

9 Kontribusi dalam sesni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan 

10 Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah 

11 Pengolahan limbah 

12 Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan 

13 Perlindungan lingkungan hidup 

Energi 

1 Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi 

2 Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi 

3 Mengungkapkan penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang; 

4 Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi 

5 Pengungkapan peningkatan efisiensi energi dari produk 

6 Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk 

7 Mengungkapkan kebijakan energi perusahaan. 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

1 Mengurangi polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja; 

2 
Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau 

mental 

3 Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja 

4 Mentaati peraturan standard kesehatan dan keselamatan kerja 

5 Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja 

6 Menetapkan suatu komite keselamatan kerja 

7 Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja 

8 Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja 

Lain – Lain Tentang Tenaga Kerja 

1 Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita/orang cacat 

2 Mengungkapkan persentase/jumlah tenaga kerja wanita/orang cacat 
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dalam tingkat managerial 

3 
Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita/orang cacat 

dalam pekerjaan 

4 Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita/orang cacat 

5 Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja 

6 Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan 

7 Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja. 

8 
Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang 

dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan 

9 Mengungkapkan perencanaan kepemilikan rumah karyawan 

10 Mengungkapkan fasilitas untuk aktivitas rekreasi 

11 Pengungkapkan persentase gaji untuk pension 

12 Mengungkapkan kebijakan penggajian dalam perusahaan 

13 Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan 

14 Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada 

15 Mengungkapkan disposisi staff - di mana staff ditempatkan 

16 Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka; 

17 Mengungkapkan statistik tenaga kerja, mis. penjualan per tenaga kerja; 

18 Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut. 

19 Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja; 

20 Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain. 

21 
Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja 

dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi kerja 

22 
Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa 

depan perusahaan 

23 Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah 

24 Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh 

25 Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja 

26 Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan 

27 Peningkatan kondisi kerja secara umum 

28 Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja 

29 Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja 

Produk 

1 
Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk 

pengemasannya 

2 Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk 

3 
Pengungkapan informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki 

produk 

4 Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan 

5 Membuat produk lebih aman untuk konsumen; 

6 Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan 

7 
Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan 

dan penyiapan produk 

8 Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan 

9 Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam 
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penerimaan penghargaan 

10 Informasi yang dapat diverifikasi bahwa mutu produk telah meningkat 

Keterlibatan Masyarakat 

1 
Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat, pendidikan dan seni 

2 
Tenaga kerja paruh waktu (part-time employment) dari 

mahasiswa/pelajar 

3 Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat 

4 Membantu riset medis; 

5 
Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran 

seni 

6 Membiayai program beasiswa 

7 Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat 

8 Mensponsori kampanye nasional 

9 Mendukung pengembangan industri lokal 

Umum 

1 
Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan 

dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat 

2 
Informasi berhubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan selain 

yang disebutkan di atas 

Total item yang diharapkan diungkapkan 78 item 

Sumber: Sembiring,2005 
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Lampiran 3 

 

Daftar Kinerja Lingkungan (PROPER), CSR dan Kinerja Keuangan Tahun 

2009-2011 

 

 

No Kode Nama Perusahaan 

Kinerja 

Lingkung

an 

CS

R 

Kinerja 

Keuanga

n 

1 AUTO PT Astra Otoparts 4 0.15 0.14 

2 ASII PT Astra International 4 0.41 1.19 

3 ARGO PT Argo Pantes 2 0.14 0.96 

4 MYTX PT Apac Citra Centertex 3 0.14 0.68 

5 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 3 0.38 1.99 

6 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 3 0.38 1.64 

7 SPMA PT Suparma 1 0.29 0.46 

8 SOBI PT Sorini Agro 3 0.46 0.24 

9 TPIA PT Tri Polita Indonesia 3 0.43 1.05 

10 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 4 0.42 1.29 

11 SMGR PT Semen Gresik 4 0.49 4.55 

12 INTP PT Indocement Tunggal 5 0.52 3.69 

13 CTBN PT Citra Tubindo 3 0.41 5.10 

14 JPRS PT Jaya Pari Steel 4 0.31 0.55 

15 ARNA PT Arwana Citra Mulia 3 0.14 0.98 

16 ASGR PT Astra Graphia 4 0.38 0.09 

17 KLBF PT Kalbe Farma 3 0.40 1.81 

18 SMAR PT Smart 3 0.46 1.02 

19 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 2 0.14 0.09 

20 CNTX PT Century Textile 4 0.37 1.37 

21 SRSN PT Indo Acidatama 3 0.49 4.91 

22 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 4 0.46 2.39 

23 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 4 0.40 0.12 

24 BUDI PT Budi Acid Jaya 3 0.37 1.80 

25 UNIC PT Unggul Indah Jaya 3 0.46 1.91 

26 AMGF PT Asahimas Flat 3 0.14 0.10 

27 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 4 0.38 0.93 

28 GJTL PT Gajah Tunggal 2 0.41 0.58 

29 IMAS Indomobil Sukses International 2 0.42 1.87 

30 UNVR PT Unilever Indonesia 3 0.43 1.13 

31 UNTX PT Unitex 2 0.32 2.02 
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No Kode Nama Perusahaan 

Kinerja 

Lingkung

an 

CS

R 

Kinerja 

Keuanga

n 

32 AUTO PT Astra Otoparts 4 0.46 0.08 

33 ASII PT Astra International 4 0.41 1.26 

34 ARGO PT Argo Pantes 3 0.41 0.72 

35 MYTX PT Apac Citra Centertex 3 0.43 0.80 

36 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 3 0.48 2.09 

37 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 3 0.38 1.80 

38 SPMA PT Suparma 4 0.29 0.72 

39 SOBI PT Sorini Agro 3 0.46 1.13 

40 TPIA PT Tri Polita Indonesia 3 0.14 1.78 

41 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 4 0.42 2.82 

42 SMGR PT Semen Gresik 4 0.49 3.47 

43 INTP PT Indocement Tunggal 4 0.52 3.57 

44 CTBN PT Citra Tubindo 3 0.41 7.54 

45 JPRS PT Jaya Pari Steel 1 0.32 0.92 

46 ARNA PT Arwana Citra Mulia 3 0.35 1.56 

47 ASGR PT Astra Graphia 4 0.38 0.87 

48 KLBF PT Kalbe Farma 4 0.40 5.44 

49 SMAR PT Smart 3 0.36 1.39 

50 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 3 0.40 0.03 

51 CNTX PT Century Textile 2 0.37 1.49 

52 SRSN PT Indo Acidatama 3 0.38 0.75 

53 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 2 0.15 0.74 

54 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 3 0.40 0.72 

55 BUDI PT Budi Acid Jaya 3 0.37 0.65 

56 UNIC PT Unggul Indah Jaya 4 0.46 2.87 

57 AMGF PT Asahimas Flat 3 0.40 0.24 

58 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 3 0.40 1.14 

59 UNVR PT Unilever Indonesia 4 0.43 1.45 

60 UNTX PT Unitex 2 0.32 1.96 

61 PSDN PT Parasidha Aneka Niaga 3 0.40 1.99 

62 TBLA PT Tunas Baru Lampung 3 0.46 0.84 

63 INDR PT Indorma Syntettic 3 0.40 0.19 

64 SAIP PT Surabaya Agung Industri 2 0.38 1.12 

65 INRU PT Toba Pulp Lestari 4 0.41 3.76 

66 KAEF PT Kimia Farma 3 0.40 0.31 

67 PTSN PT Sat Nusa Persada 3 0.30 0.07 
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No Kode Nama Perusahaan 

Kinerja 

Lingkung

an 

CS

R 

Kinerja 

Keuanga

n 

68 AUTO PT Astra Otoparts 4 0.46 1.97 

69 ASII PT Astra International 4 0.41 1.21 

70 ARGO PT Argo Pantes 3 0.41 0.97 

71 INKP PT Indah Kiat Pulp and Papper 4 0.48 1.11 

72 KBRI PT Kertas Basuki Rachmat 3 0.38 0.17 

73 SPMA PT Suparma 3 0.29 0.60 

74 SOBI PT Sorini Agro 3 0.46 1.15 

75 TPIA PT Tri Polita Indonesia 4 0.44 1.23 

76 FPNI PT Titan Kimia Nusantara 4 0.42 3.00 

77 SMGR PT Semen Gresik 4 0.49 3.42 

78 INTP PT Indocement Tunggal 4 0.53 2.03 

79 CTBN PT Citra Tubindo 4 0.41 1.35 

80 JPRS PT Jaya Pari Steel 3 0.32 0.25 

81 ARNA PT Arwana Citra Mulia 3 0.35 1.60 

82 ASGR PT Astra Graphia 4 0.38 1.21 

83 KLBF PT Kalbe Farma 4 0.40 4.86 

84 SMAR PT Smart 3 0.36 1.40 

85 ULTJ PT Ultra Jaya Milk Industri 3 0.40 1.53 

86 CNTX PT Century Textile 3 0.37 1.49 

87 SRSN PT Indo Acidatama 3 0.38 0.92 

88 SULI PT Sumalindo Lestari Jaya 4 0.40 0.90 

89 FASW  PT Fajar Surya Wisesa 3 0.37 2.85 

90 BUDI PT Budi Acid Jaya 4 0.46 0.80 

91 UNIC PT Unggul Indah Jaya 3 0.40 2.84 

92 AMGF PT Asahimas Flat 4 0.40 0.92 

93 NIKL PT Pelat Timah Nusantara 3 0.40 0.86 

94 UNVR PT Unilever Indonesia 4 0.40 3.50 

95 UNTX PT Unitex 3 0.32 1.99 

96 TBLA PT Tunas Baru Lampung 4 0.46 1.11 

97 INDR PT Indorma Syntettic 3 0.40 2.23 

98 SAIP PT Surabaya Agung Industri 2 0.40 0.97 

99 INRU PT Toba Pulp Lestari 4 0.38 4.42 

100 KAEF PT Kimia Farma 3 0.41 0.07 

101 PTSN PT Sat Nusa Persada 4 0.40 0.17 

102 INDF PT Indofood Sukses Makmur 3 0.45 7.57 

103 RMBA PT Bentoel  International 1 0.49 1.43 
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No Kode Nama Perusahaan 

Kinerja 

Lingkung

an 

CS

R 

Kinerja 

Keuanga

n 

104 GGRM PT Gudang Garam 2 0.42 2.82 

105 HMSP PT HM Sampoerna 4 0.39 0.90 

106 TOTO PT Surya Toto Indonesia 3 0.45 0.02 

107 GJTL PT Gajah Tunggal 3 0.42 0.23 

108 MBTO PT Martina Berto 3 0.45 0.31 
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Lampiran 4 

 

Hasil Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistiks 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kinerja Keuangan 108 .02 7.57 1.6047 1.47353 

Kinerja Lingkungan 108 1.00 5.00 3.2315 .80427 

CSR 108 .14 .53 .3875 .08533 

Valid N (listwise) 108     

 

 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sam ple  Kolm ogorov-Sm irnov Test

108

.0000000

1.38703122

.125

.125

-.090

1.303

.067

N

Mean

Std. Dev iation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Dif ferences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz

ed Residual

Test dis tribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.910 1.099

.910 1.099

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 
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Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summ aryb

2 105 .002 2.023

Model

1

df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics Durbin-

Watson

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb. 

 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

-.514 .486 -1.057 .293

.228 .117 .191 1.955 .053

1.989 1.101 .176 1.806 .074

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: AbResa. 
 

 

Hasil Uji Regresi Sederhana (Model 1) 

Coefficientsa

.285 .033 8.698 .000

.032 .010 .300 3.235 .002

(Constant)

Kinerja Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 
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Hasil Uji Regresi Berganda (Model 2) 

Coefficientsa

-1.039 .734 -1.416 .160

.300 .176 .164 1.700 .092

4.321 1.663 .250 2.599 .011

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

 

 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb

26.477 2 13.238 6.753 .002a

205.853 105 1.961

232.329 107

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), CSR, Kinerja Lingkungana. 

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb. 

 

 

Hasil Uji Parsial Model 1 

Coefficientsa

.285 .033 8.698 .000

.032 .010 .300 3.235 .002

(Constant)

Kinerja Lingkungan

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent Variable: CSRa. 
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Hasil Uji Parsial Model 2 

Coefficientsa

-1.039 .734 -1.416 .160

.300 .176 .164 1.700 .092

4.321 1.663 .250 2.599 .011

(Constant)

Kinerja Lingkungan

CSR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Keuangana. 

 

 

Hasil Uji Determinasi Model 1 

Model Summ ary

.300a .090 .081 .08179

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), Kinerja Lingkungana. 

 

 

 

Hasil Uji Determinasi Model 2 

Model Summ aryb

.338a .114 .097 1.40018 2.023

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), CSR, Kinerja Lingkungana. 

Dependent Variable: Kinerja Keuanganb. 

 

 
 


