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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari corporate social 

responsibility, dan environmental performance terhadap kinerja keuangan. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan, sedangkan variabel independennya adalah 

corporate social responsibility, dan environmental performance. Populasi 

penelitian ini sebanyak 179 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling dan sampel yang memenuhi sebanyak 7 perusahaan. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan 

Econometric Views (Eviews) . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

corporate social responsibility, dan environmental performance secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan probabilitas sebesar 

0,000097. Sementara secara parsial, variabel corporate social responsibility 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dengan probabilitas sebesar 

0,0244. Environmental performance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan probabilitas sebesar 0,0001.  

 

Kata kunci : Kinerja keuangan, Corporate Social Responsibility, Environmental 

Performance, 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang kuat dan profesional 

agar dapat bertahan dan berkembang menghadapi persaingan yang semakin ketat. 

Jadi, perusahaan harus memilki strategi untuk mempertahankan eksistensi di 

kalangan masyarakat. Untuk mempertahankan eksistensinya, perusahaan tidak 

dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Ada 

hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. 

Aspek yang harus diperhatikan perusahaan adalah aspek sosial dan aspek 

lingkungan. Banyak perusahaan yang mengabaikan dua aspek ini karena dinilai 

kurang begitu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Seringnya perusahaan 

mengabaikan hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan dan sosial. 

Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan triple bottom lines yaitu aspek 

keuangan, sosial, dan lingkungan. Tidak hanya terpaku pada single bottom line 

yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam aspek keuangan saja (Fitriani, 

2013). 

Permasalahan lingkungan perusahaan semakin menjadi perhatian yang 

serius bagi masyarakat, oleh karena itu dampak lingkungan dan sosial yang di 

sebabkan oleh aktivitas perusahaan harus segera diatasi.  

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan kegiatan 

manufaktur atau sebuah badan usaha yang mengoperasikan mesin, peralatan dan 

tenaga kerja dalam suatu medium proses untuk mengubah bahan- bahan mentah 
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menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Proses pengolahan barang mentah 

menjadi barang jadi tentu akan menghasilkan limbah. Perusahaan manufaktur 

harus memperhatikan dampak limbah tersebut terhadap lingkungan. 

Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik dapat dilihat 

dengan pemberian peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 

Dalam Lingkungan Hidup (PROPER) oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.  

Dilihat dari perusahaan Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk yang 

memperoleh peningkatan PROPER dari tingkat hijau menjadi emas, peningkatan 

PROPER diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan. 

Tabel 1.1. Ikhtisar keuangan rata-rata perusahaan Industri Jamu & 

Farmasi Sido Muncul Tbk tahun 2016-2020 

(disajikan dalam jutaan rupiah) 

KETERANGAN 2016 2017 2018 2019 2020 

ASSET 2.987.614 3.158.198 3.337.628 3.536.898 3.849.516 

EKUITAS 2.757.885 2.895.865 2.902.614 3.064.707 3.221.740 

PENJUALAN 2.561.806 2.573.840 2.763.292 3.067.434 3.335.411 

LABA BERSIH 480.525 533.799 663.849 807.689 934.016 

ROA 16,08% 16,90% 19,89% 22,83% 24,26% 

Sumber : idx.co.id 

Tabel 1.1. menunjukkan rata-rata ikhtisar keuangan perusahaan Industri 

Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. 

ROA perusahaan Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk pada tahun 2016 

mengalami peningkatan hingga tahun 2020.  

Dikutip dari liputan6.com Penurunan dari sisi pendapatan dan laba dialami 

PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP). Dari laporan yang diberikan 

pendapatan sepanjang 2020 mencapai Rp92,42 triliun, turun 12,58 persen 
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dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp106,05 triliun. Sepanjang 

2020, Latinusa atau PT Pelat Timah Nusantara Tbk (NIKL) membukukan 

penjualan senilai USD 144,72 juta, atau turun 1,44 persen dibandingkan USD 

163,08 juta pada 2019.  

Tabel 1.2. Ikhtisar keuangan rata-rata perusahaan Handjaya 

Mandala  Sampoerna Tbk tahun 2016-2020 

(disajikan dalam jutaan rupiah) 

KETERANGAN 2016 2017 2028 2019 2020 

ASSET 42.508.277 43.141.063 46.602.420 50.902.806 49.674.030 

EKUITAS 34.175.014 34.112.985 35.358.253 35.679.730 30.241.426 

PENJUALAN 95.466.657 99.091.484 106.741.891 106.055.176 92.425.210 

LABA BERSIH 12.762.229 12.670.534 13.629.251 13.932.030 8.478.305 

ROA 30,02% 29,37% 29,24% 27,36% 17,06% 

Sumber : idx.co.id 

Tabel 1.3. Ikhtisar keuangan rata-rata perusahaan Pelat Timah 

Nusantara Tbk tahun 2016-2020 

(disajikan dalam jutaan rupiah) 

KETERANGAN 2016 2017 2018 2019 2020 

ASSET 119.667.792 126.122.841 147.777.212 151.688.978 131.925.108 

EKUITAS 40.007.396 41.646.797 43.053.536 45.639161 48.385.078 

PENJUALAN 131.664.283 151.792.945 163.135.351 163.085.289 144.729.810 

LABA BERSIH 2.519.314 1.359.171 (1.537.262) 2.680.666 2.718.077 

ROA 2,10% 1,07% -1,04% 1,76% 2,06% 

Sumber : idx.co.id 

Tabel 1.2. dan Tabel 1.3. Menunjukan ikhtisar keuangan rata-rata 

perusahaan PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) dan perusahaan Pelat 

Timah Nusantara Tbk (NIKL) tahun 2016-2020. Dengan menurunnya penjualan 

dan laba bersih dari PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) setiap 

tahunnya, hal ini berdampak juga ke kinerja keuangan yang terlihat dari tingkat 

ROA PT Handjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) yang menurun dari tahun 

2016 sampai 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan perusahaan Pelat Timah 



4 
 

Nusantara Tbk (NIKL) yang mengalami penurunan penjualan namun kinerja 

keuangannya cukup baik dimana perusahaan mengalami peningkatan di laba 

bersih perusahaan dan terlihat juga dari peningkatan ROA perusahaan yang naik 

dari tahun 2016-2020. 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja 

keuangan perusahaan yang baik akan menarik investor untuk menyalurkan 

modalnya sehingga nilai perusahaan meningkat (Sucipto, 2013). Kinerja keuangan 

dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti corporate social responsibility, 

dan environmental performance. 

Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan telah 

banyak dilakukan, diantaranya penelitian tentang CSR yang dilakukan oleh 

Suciwati (2016) dan Gantino (2016) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 

antara CSR dan kinerja keuangan. Sedangkan penelitian menurut Parengkuan 

(2017) menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Galih Fajar Pamungkas dan Winarsih (2020) 

menunujukan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Penelitian tentang environmental performance yang dilakukan oleh 

Mustika (2017) dan Ikhsan dan Muharam (2016) dan Rizky Aulia dan Sofyan 

Hadinata (2019) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara environmental 
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performance dan kinerja keuangan. Sedangkan menurut Setyaningsih (2016) 

menunjukkan bahwa environmental performance tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Dari uraian di atas dan berdasarkan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Corporate Social Responsibility, dan Environmental Performance, terhadap 

Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020) 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia? 

2) Apakah environmental performance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuanganpada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

3) Apakah corporate social responsibility, environmental performance 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan 

untuk mengetahui dan menganalisa : 

1) Pengaruh signifikan corporate social responsibility terhadap kinerja 

keuangan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

2) Pengaruh signifikan environmental performance terhadap kinerja 

keuanganpada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

3) Pengaruh signifikan corporate social responsibility, environmental 

performance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1) Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk 

mempraktikkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam keadaan 

sesungguhnya. 

2) Bagi emiten, penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

kinerja keuangan dan kebijakan dalam pembuatan anggaran serta pembagian 

dividen kepada pemegang saham. 
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3) Bagi akademisi, untuk memperkaya wacana tentang pengaruh keputusan 

pendanaan, kebijakan dividen, dan keputusan investasiterhadap 

penyimpangan sustainable growth rate pada perusahaan sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab. Untuk 

mempermudah dalam penulisan, tugas akhir ini disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka atau landasan teori 

yang mendasari penelitian yang diambil dari berbagai sumber literatur 

yang membantu dalam penelitian ini. Pada bab ini juga terdapat penjelasan 

tentang kerangka penelitian, pengembangan hipotesis serta daftar 

penelitian terdahulu yang dijadikan acuan tertulis dalam penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai lokasi dan waktu penelitian, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, 

definisi operasional, pengukuran variabel penelitian serta metode analisis 

data. 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis hasil dan pengujian hipotesis antar 

variabel yang dijadikan pengujian dalam penelitian ini 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan tentang hasil penelitian yang diperoleh 

dari hasil pembahasan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1. Teori Legitimasi 

 

Keterkaitan dengan  Corporate Social Responsibility antara 

individual, organisasi, dan masyarakat dapat dipandang sebagai  

―socialcontract‖, berdasarkan definisi teori ekonomi politik, 

stakeholder, dan legitimasi. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan 

perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat 

(society), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat.O‘Donovan 

(2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai 

sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang 

diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, 

legitimasi merupakan manfaat atau sumberdaya potensial bagi 

perusahaan untuk bentahan hidup (going concern). 

2.1.2. Teori Stakeholder 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal 

yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun 

dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. 

Secara umum, stakeholder theory merupakan kebijakan dan 

praktik yang berhubungan dengan stakeholder, nilai – nilai, pemenuhan 

ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta 
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komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara 

berkelanjutan. 

Menurut Ghazali dan Chariri (2014:439), teori stakeholder 

merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas 

yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus 

memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya.Kelompok 

stakeholder inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen 

perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam 

laporan perusahaan tersebut. 

 

2.1.3. Kinerja Keuangan 

Menurut Wirawan (2012;05) Kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh indikator-indikator suatu pekerjaan dalam kurun waktu 

tertentu. Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis 

keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam 

periode tertentu (Dwiermayanti, 2009). Kinerja keuangan merupakan 

hasil keputusan berdasarkan penilaian terhadap kemampuan 

perusahaan, baik dari aspek likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan 

profitabilitas yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan terhadap 

perusahaan. 
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Kinerja sebuah perusahaan lebih banyak diukur berdasarkan 

rasio-rasio keuangan selama periode tertentu. Rasio keuangan tersebut 

menurut Van horn dan John Wachowicz (2008;419) meliputi:  

a) Rasio likuiditas  

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaanuntuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini 

membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber daya jangka 

pendek yang tersedia untuk memenuhi kewajiban tersebut.  

b) Rasio Solvabilitas (leverage)  

Rasio solvabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan 

menggunakan uang yang dipinjam. Rasio ini menunjukkan proporsi 

atau penggunaan utang terhadap ekuitasnya. Perusahaan yang tidak 

mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%.  

c) Rasio Aktivitas  

Rasio aktivitas atau biasa disebut dengan rasio perputaran/efisiensi 

adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

berbagai aktivanya.  

d) Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas ini menunjukkan hubungan laba dari penjualan 

dan investasi. Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan memperoleh laba baik dalam hal hubungan dengan 

penjualan, aktiva, maupun laba bagi modal sendiri. Rasio profitabilitas 

dibagi menjadi enam antara lain: gross profit margin, net profit margin, 
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operating return on assets, return on asset, return on equity, dan 

operating ratio.  

e) Rasio Coverage  

Rasio ini menunjukkan hubungan beban keuangan perusahaan 

dengan kemampuannya untuk melayani dan membayarnya.Untuk 

melakukan analisis perusahaan dapat dilakukan denganmelihat pada 

laporan keuangannya, selain itu dapat juga dengan menggunakan 

analisis rasio keuangan. Pada sudut pandang investor, salah satu 

indikator penting dalam menilai prospek perusahaan di masa datang 

adalah dengan melihat sejauh mana pertumbuhan profitabilitas 

perusahaan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

investasi yang dilakukan investor pada perusahaan mampu memberikan 

return yang sesuai dengan tingkat yang disyaratkan investor (Harahap, 

2011). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Return On Asset (ROA). Menurut Baridwan (2015) ROA adalah rasio 

yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan 

setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. 

ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas dalam analisis laporan 

keuangan atau pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Rasio ini bisa 

diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan 

(strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (environmental 

factor) (Mastilah, 2016). 
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2.1.4. Corporate Social Responsibilty (CSR) 

Corporate Social Responsibility  atau yang biasa disebut dengan 

pertanggungjawaban sosial perusahaan adalah suatu mekanisme 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan  sosial  ke dalam operasi dan interaksinya dengan 

stakeholder, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum 

(Darwin, 2004). 

Corporate Social Responsibility dapat digunakan sebagai alat 

marketing baru bagi perusahaan bila itu dilaksanakan berkelanjutan. 

Untuk melaksanakan CSR berarti perusahaan akan mengeluarkan 

sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi beban yang 

mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan 

turun.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh 

pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diproksikan 

oleh CSRD Index (CSRDI) terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2.1.4.1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Kegiatan CSR di atur dalam Undang – Undang No.40 Tahun 

2007 pasal 66 ayat (2) tentang Perseroan Terbatas yang berisi 

kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan dan melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam setiap laporan tahunan. 

Undang  – undang ini didukung oleh peraturan BAPEPAM No. 

X.K.6 tentang penyampaian laporan emiten  atau perusahaan publik 

yang ditetapkan pada 1 Agustus 2012, dan peraturan ini juga 
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menyebutkan bahwa pelaporan tanggung jawab social perusahaan 

merupakan salah satu syarat kewajiban laporan yang dimuat dalam 

laporan tahunan. Masing-masing perusahaan memiliki cara-cara 

tersendiri dalam CSRnya. Hal ini dilakukan untuk membangun 

reputasi sebagai kepercayaan, meningkatkan daya saing dan 

pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk memperbaiki 

masyarakat dan merangsang perekonomian.Hal ini memberikan 

indikasi tentang berapa pentingnya CSR dianggap dalam struktur 

perusahaan dan sebagai bagian dari strategi perusahaan secara 

keseluruhan. Empat tujuan dari pengungkapan sosial, yaitu: 

a) Mengidentifikasi dan mengukur kontribusi sosial perusahaan 

tiap periode, yang tidak hanya berupa internalisasi sosial cost 

dan social benefit, tetapi juga pengaruh eksternalitas tersebut 

terhadap kelompok sosial yang berbeda. 

b) Untuk membantu menentukan apakah strategi dan praktek 

perusahaan secara langsung mempengaruhi sumber daya dan 

status kekuatan dari individu, masyarakat, kelompok sosial, 

dan generasi yang konsisten dengan prioritas sosial di satu sisi 

dengan aspirasi individu di pihak lain. 

c) Untuk menyediakan secara optimal informasi-informasi yang 

relevan dengan unsur-unsur sosial dalam tujuan, kebijakan, 

program, kinerja, dan sumbangan perusahaan terhadap tujuan 

sosial. 
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d) Untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan dalam 

globalisasi dan/atau perdagangan bebas.Pengungkapan 

tanggung jawab sosial bisa dilakukan dengan cara kualitatif, 

naratif, kuantitatif non-moneter, dan kuantitatif moneter. 

Bentuk narasi atau pernyataan tanpa dilengkapi angka-angka 

pendukung disebut dengan pengungkapan dengan tipe 

kualitatif naratif. Tipe pengungkapan kuantitatif nonmoneter 

dinyatakan dalam bentuk   angka-angka namun tidak dalam 

satuan uang/moneter, dan tipe kuantitatif moneter dinyatakan 

dalambentuk angka-angka dan dalam satuan uang/moneter 

(Global Reporting Initiative, 2011).  

Adapun penelitian ini menggunakan tolok ukur standar 

pengungkapan CSR yang dikemukakan oleh  Global Reporting 

Initiative  (GRI) terdapat 6 indikator dan masing masing terdiri 

dari beberapa aspek, yaitu : 

1) Indikator Kinerja Ekonomi 

2) Indikator Kinerja Lingkungan 

3) Praktek Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak 

4) Hak Asasi Manusia 

5) Masyarakat atau Sosial 

6) Tanggung Jawab Produk 
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2.1.5. Environmental Peformance 

Environmental Performance atau  kinerja lingkungan adalah 

suatu tindakan preventif atau upaya perlindungan dalam pengelolaan 

lingkungan dan mengurangi dampak lingkungan perusahaan 

(Nakamura, 2011). Dengan perusahaan melakukan kinerja lingkungan 

tentunya dapat meningkatkan legitimasi perusahaan dimata masyarakat 

dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan dan proses 

produksi yang bebas dari pengerusakan lingkungan. Dengan 

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang meningkat tentunya 

akan berdampak pada peningkatan penjualan produk dan mampu 

menarik investor dengan mudah.  

Kinerja di bidang lingkungan ini mulai mendapat perhatian lebih 

dari masyarakat dan pemerintah mengapresiasi dengan memberikan 

penghargaan atas kinjera lingkungan suatu perusahaan. 

Sejak tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup telah 

meluncurkan Pogram penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam 

pengelolaan lingkungan (PROPER) sebagai pengembangan dari 

PROPER PROKASIH. PROPER menjadi salah satu bentuk 

penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada 

perusahaan yang serius menginvestasikan dana khusus pada isu 

lingkungan guna mencapai keunggulan lingkungan (Environmental 

Excellency) melalui integrasi prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan dalam proses produksi dan jasa, dengan jalan penerapan 
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sistem manajemen lingkungan, 3R (Reduce, Reuse, Recycle), efisiensi 

energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang beretika, 

serta bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui program 

pengembangan masyarakat. 

Dasar hukum PROPER adalah Keputusan Menteri Negara 

Lingkungan Hidup Nomor 127/MENLH/2002, tentang Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

(PROPER). Dan sejak dikembangkan, PROPER telah diadopsi menjadi 

instrumen penaatan di berbagai negara seperti China, India, Filipina, 

dan Ghana, serta menjadi bahan pengkajian di berbagai perguruan 

tinggi dan lembaga penelitian (KLH, 2009).  

Kriteria Penilaian PROPER tercantum pada Peraturan Menteri 

Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian 

Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Kriteria tersebut yakni : 

a. Pelaksanaan AMDAL atau UKL/UPL 

b. Pengendalian pencemaran air 

c. Pengendalian pencemaran udara 

d. Pengelolaan limbah B3 

e. Pengendalian kerusakan lingkungan 

Investasi yang dilakukan perusahaan sebagai upaya perlindungan 

terhadap lingkungan ditunjukkan dari kinerja lingkungan yang dinilai 
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melalui PROPER. Secara umum peringkat kinerja PROPER dibedakan 

menjadi 5 warna. 

Tabel 2.1.Kriteria Peringkat PROPER 

Peringkat Warna Definisi 

Emas Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara 

konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan 

(environmental excellency) dalam proses 

produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis 

yang beretika dan bertanggung jawab terhadap 

masyarakat; 

 

Hijau Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah 

melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari 

yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond 

compliance) melalui pelaksanaan sistem 

pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber 

daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, 

Reuse, Recycle, dan Recovery), dan melakukan 

upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) 

dengan baik; 

 

Biru Untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah 

melakukan upayapengelolaan lingkungan yang 

dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau 
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peraturan perundang-undangan; 

Merah Untuk usaha dan/atau kegiatan yang upaya 

pengelolaan lingkungan hidup dilakukannya 

tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

 

Hitam Untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja 

melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian 

yang mengakibatkan pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan serta pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan atau 

tidak melaksanakan sanksi administrasi.  

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2016 

Mekanisme pelaksanaan PROPER ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2011 tentang Program 

Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Tahapannya diawali dengan pemilihan peserta yaitu perusahaan 

yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di 

BEI, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh 

masyarakat luas. Setelah itu melakukan pengumpulan data primer 

dengan melakukan pengawasan secara rutin oleh Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup (PPLH). Informasi yang terkumpul kemudian diolah 

menjadi rapot sementara, yang berisi evaluasi kinerja perusahaan 
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dibidang pengelolaan air, udara, limbah B3 dan dibandingkan dengan 

kriteria penilaian yang telah ditetapkan.  

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memperlihatkan 

tanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan investasi, 

tindakan dan perbaikan teknologi dan sistem operasi industri menjadi 

lebih ramah lingkungan. Disamping itu, penerapan PROPER juga dapat 

menjawab kebutuhan akses informasi, transparansi dan partisipasi 

publik dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana pasal 65 Ayat (2) 

dan (4) UU. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, ‖terkait dengan akses dan peran setiap orang dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup‖. 

Berdasarkan Laporan PROPER (2011), semakin baik kinerja 

lingkungan suatu perusahaan, semakin baik pula kinerja perusahaannya. 

Hal ini tercermin dari peningkatan kinerja perusahaan yang telah 

memperbaiki kinerja lingkungannya. 

2.1.6. Konsep Islam 

Pandangan Islam terhadap Corporate Social Responsibility Islam 

mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala 

bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan 

keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat 

dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada 

kewajibankewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi 

kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. 
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Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah 

fitrah dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah 

jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan 

Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami 

penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia. Allah 

SWT berfirman: 

 ظَهَزَْ اْلفََسادُْ فًِ اْلبَزْ  َواْلبَْحزِْ بَِما اَكَسبَتْْ اَْيِدي لنَّاسِْ لِيُِذْيقَهُمْْ

ٌْْ َعِملُْىا لََعلَّهُمْْ يَْزِجُعْىنَْ  بَْعضَْ الَِّذ

 “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar.” (QS. Ar Rum:41) 

Perusahaan harus mempunyai environmental performance 

(kinerja lingkungan) yang baik guna menjaga image positif di kalangan 

stakeholder perusahaan. Sebagaimana  Firman Allah dalam Al-Qur‘an 

surat Al-Ahqaaf ayat 19: 

لَهُْمَْوهُْمََْلْيُْظلَُمىنَْ اَْعِملُى۟اَْْۖولِيَُىف يَهُْمْأَْعَمَٰ مَّ ٌتْم  َْدَرَجَٰ  َولُِكلٍّ

―Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah 

mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) 

pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.‖ 

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap 

amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. 
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Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik seperti 

memperhatikan aspek triple bottom lines (keuangan, sosial, dan 

lingkungan) maka ia akan mendapat hasil yang baik pula seperti 

meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja perusahaannya. 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Sebelumnya, penelitian mengenai Environmental Peformance sudah 

pernah dilakukan oleh Rizky Aulia dan Sofyan Hadinata (2019). Mereka 

menemukan bahwa akan terjadi pengaruh yang positif antara kinerja 

lingkungan dengan kinerja perusahaan untuk. Namun, penelitian ini 

menunjukkan hasil yang konsisten bahwa pada awalnya tidak ada pengaruh 

yang signifikan kemudian ada pengaruh yang positif diantara kinerja 

lingkungan dengan kinerja ekonomi perusahaan diperiode berikutnya.  

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Galih Fajar 

Pamungkas 

dan Winarsih 

(2020) 

 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan Pada 

Perusahaan Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

CSR, ROA, 

ROE, EPS 

CSR berpengaruh 

terhadap ROA, 

ROE dan EPS 

2 Rizky Aulia 

dan Sofyan 

Hadinata 

Pengaruh 

Environmental 

Performance, 

PROPER, 

Indonesian 

Environmental 

Environmental 

performance dan 

environmental 
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(2019) Environmental 

Disclosure, Dan 

Iso 14001 

Terhadap 

Financial 

Performance   

Report, dummy 

, ROA  

disclosure 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

financial 

performance 

sedangkan ISO 

14001 tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

financial 

peformance  

3 Mustika 

(2017) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance, 

Environmental 

Cost dan CSR 

Disclosure 

terhadap Financial 

Performance 

Environmental 

Performance, 

Environmental 

Cost, CSR 

diclosure, ROA 

Environmental 

Performance 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Financial 

Performance 

melalui CSRD, 

Environmental 

Cost tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

Financial  

Performance 

melalui CSRD 

4 Mirza 

Rizkan, 

Islahuddin, 

Nadirsyah 

(2017) 

Pengaruh 

Environmental 

Performance Dan 

Environmental 

Disclosure 

Terhadap Financial 

Performance 

Perusahaan 

Pertambangan Dan 

Pemegang 

Hph/Hphti Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

PROPER, rasio 

proporsi, ROA 

Environmental 

Peformence dan 

Environmental 

Disclosure 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 
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5 Parengkuan 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate Social 

Responsibility 

(CSR) terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

melalui pojok 

bursa FEB – 

UNSRAT 

Corporate 

social 

responsibility, 

return on asset 

CSR tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA 

6 Setyaningsih 

(2016) 

Pengaruh kinerja 

lingkungan 

terhadap kinerja 

keuangan dengan 

corporate social 

responsibility 

sebagai pemoderasi 

Kinerja 

lingkungan, 

kinerja 

keuangan, 

Corporate 

social 

responsibility 

Kinerja lingkungan 

tidak berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja keuangan, 

PROPER yang 

diinteraksikan 

dengan CSR tidak 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan 

7 Gantino 

(2016) 

Pengaruh 

corporate social 

responsibility 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di bursa 

efek indonesia 

periode 2008-2014 

CSR, ROE, 

ROA, PBV 

CSR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROE, 

CSR berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap ROA, 

CSR berpengaruh 

positif tidak 

signifikan terhadap 

ROA 

8 Suciwati 

(2016) 

Pengaruh 

corporate social 

responsibility 

terhadap kinerja 

keuangan (pada 

perusahaan sektor 

pertambangan di 

BEI tahun 2010-

2013) 

corporate 

social 

responsibility 

disclosure, 

ROA, ROE 

CSR disclosure 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA dan CSR 

disclosure 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROE 



25 
 

9 Ikhsan dan 

Muharam 

(2016) 

Pengaruh kinerja 

lingkungan 

terhadap kinerja 

keuangan : studi 

pada perusahaan 

yang terdaftar di 

kementerian 

lingkungan hidup 

dan listing di BEI 

(periode 2008-

2014) 

PROPER, 

financial 

report, 

financial 

performance, 

Tobin's q 

Kinerja lingkungan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan, 

kinerja lingkungan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan 

yang diproksikan 

dengan Tobin's q 

Sumber : Berbagai jurnal 

2.3. Kerangka Pemikiran 

2.3.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Teori legitimasi menyebutkan bahwa corporate social 

responsibility yaitu suatu bentuk aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan ekonomi perusahaan. Namun disisi lain,  

tanggungjawab sosial perusahaan tidak semata-mata dilakukan  kepada 

masyarakat tetapi juga kepada  stakeholder nya, karena  stakeholder 

merupakan pihak yang keberadaanya sangat mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh perusahaan.  

Pelaksanaan corporate social responsibilityakan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan dilihat dari ROA yang semakin meningkat 

sebagai akibat dari semakin meningkatkan jumlah pelanggan atau 

konsumen yang berminat untuk membeli produk yang perusahaan 

tawarkan karena adanya peningkatan pandangan positif terhadap 

perusahaan. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nistantya Suciwati 

(2016) dan Gantino (2016) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan 

antara CSR dan kinerja keuangan.  

Hasil penelitian di atas memberikan arti bahwa dengan adanya 

pengungkapan tanggungjawab sosial yang dilakukan perusahaan akan 

menjadikan nama perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas 

konsumen pun akan semakin tinggi. Meningkatnya loyalitas konsumen 

akan berdampak pada meningkatnya kinerja keuangan. Berdasarkan 

penjelasan dan pelitian terdahulu maka diduga:  

H1 :  CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2.3.2. Pengaruh Environmental Peformance terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan 

Berdasarkan legitimacy theory, legitimasi merupakan faktor yang 

strategis untuk membangun strategi perusahaan terutama dalam rangka 

memposisikan diri dengan masyarakat sesuai dengan kontrak sosial 

yang ada. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik 

secara tidak langsung telah menjaga kelangsungan perusahaan. 

Perusahaan akan terhindar dari berbagai kerugian yang muncul di masa 

mendatang. Dengan adanya pencegahan ini, maka perusahaan dapat 

mengurangi biaya lingkungan di masa mendatang sehingga berdampak 

baik pada kinerja ekonomi perusahaan.  

Beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa 

aktivitas terkait dengan kinerja lingkungan perusahaan mampu 
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meningkatkan kinerja perusahaan telah dilakukan oleh Ikhsan dan 

Muharam (2016), yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan ini 

berpengaruh terhadap kinerja keuang perusahaan. Lebih lanjut, dalam 

penelitian Mustika (2017) dan Rizky Aulia dan Sofyan Hadinata (2019) 

menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara environmental 

performance dan kinerja keuangan. 

Berdasarkan asumsi tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut:  

H2 : Environmental Performance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu dan penafsiran secara 

logika yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dibangun kerangka 

berpikir seperti terlihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 2.1. 

Kerangka Penelitian 

 

Corporate Social 

Responsibility 
 

Environmental 

Peformance 

Kinerja Keuangan 

 

Uji t 

Uji t 

Uji F 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui internet di situs 

resmi Bursa Efek Indonesia dan situs resmi lainnya. Penelitian ini dilakukan pada 

bulan Desember  2021 sampai sekarang. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2014;109). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebanyak 179 perusahaan pada tahun 2020.  

Sementara penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2014;109). Adapun pertimbangan atau kriteria yang digunakan dalam 

pemilihan sampel adalah: 

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2016-

2020.  

2. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang mengikuti 

Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolan Lingkungan 

(PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2016-2020. 
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3. Perusahaan-perusahaan manukfaktur yang mengikuti PROPER dan 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama tahun 

2016-2020.  

4. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER dan 

mempublikasikan laporan tahunan (annual report) secara berturut-turut tahun 

2016-2020 pada Bursa Efek Indonesia. 

Berikut disajikan dalam tabel 3.1. penentuan jumlah sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1. 

Kriteria Penentuan Sampel 

Deskripsi Sampel 

Jumlah perusahaan 

yang termasuk 

kriteria 

Jumlah perusahaan 

yang tidak masuk 

kriteria 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2018 – 

2020 

179 - 

Perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI yang mengikuti 

penghargaan PROPER tahun 2018-

2020 

46 133 

Perusahaan manufaktur yang 

mengikuti penghargaan PROPER 

dan mempublikasikan laporan 

keuangan selama tahun 2018 – 2020 

46 - 

Perusahaan yang mengikuti 

PROPER mempublikasikan CSR 

dalam laporan tahunan (annual 

report) secara berturut-turut tahun 

2018-2020 

7 39 

Jumlah Sampel 7   

Sumber: Data Olahan (2021) 



30 
 

Dalam penelitian ini, populasi diperoleh sebanyak 179 dari data idx factbook 

tahun 2016-2020. Dari 179 perusahaan terdapat 46 perusahaan yang mengikuti 

Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolan Lingkungan (PROPER). 

46 perusahaan tersebut melaporkan paloran keuangan tahunan secara lengkap dari 

tahun 2016 sampai 2020. Dari 46 perusahaan hanya 7 perusahaan yang 

melaporakan CSR dalam laporan tahunan (annual report) secara berturut dari 

tahun 2016 sampai 2020. Sehingga, diperoleh sampel penelitian sebanyak 7 

perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini jumlah data yang diolah adalah 

sebanyak 35 ( 7 x 5 ). 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas, maka terdapat 7 perusahaan 

yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut daftar nama perusahaan yang 

menjadi sampel: 

Tabel 3.2. 

Daftar Perusahaan Sampel 

NO 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1 SIDO Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk 

2 SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk 

3 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

4 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

5 UNTR United Tractors Tbk 

6 CINT PT Chitose Internasional Tbk 

7 SMGR Semen  Indonesia (Persero) Tbk 

Sumber: Data Olahan (2021) 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi publikasi data perusahaan yang tersedia. Data 

tersebut diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui 

www.idx.com dan mengakses langsung dari website perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian. Data yang diambil dari website berupa data laporan tahunan 

(annual report) perusahaan manufaktur yang listed di BEI pada tahun 2016-2020 

dengan cara download semua data laporan tahunan yang dibutuhkan. Sedangkan 

data PROPER tahun 2016-2020 diperoleh dengan download melalui 

www.menlh.go.id. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi 

yaitu data sekunder dalam bentuk laporan tahunan perusahaan go public yang 

dipublikasikan. Data laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan 

manufaktur yang telah memperoleh PROPER tahun 2016-2020. 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Berikut ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional variabel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini: 

1. CSR merupakan variabel independen (X1) dalam penelitian ini. Dimana, 

CSR diproksikan dengan CSRDI. Perusahaan yang memiliki tanggung 

jawab secara sosial dianggap mampu meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan melalui peningkatkan citra perusahaan terhadap konsumen. 

Karena perusahaan tidak hanya mengutamakan atas laba yang dihasilkan 

http://www.menlh.go.id/
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oleh perusahaan, tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, 

perusahaan yang berdekatan dengan suatu masyarakat sosial, 

memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya demi keberlanjutan 

hidup perusahaan. 

Maka perhitungan ukuran perusahaan dihitung dengan formula 

sebagai berikut: 

CSRDIj= 
     

 
 

Keterangan :  

CSRDIj: Corporate Sosial Responsibility Disclosure 

Indexperusahaan j 

Xij:  Dummy variable; 1 = jika item i diungkapkan; 0 = jika item 

i tidak diungkapkan  

n : jumlah indikator 

Dengan demikian, 0≤CSRDIj≤1 

2. Dalam penelitian ini kinerja lingkungan merupakan variabel independen 

(X2). Kinerja lingkungan diproksikan dengan PROPER. Perusahaan 

yang telah mendapatkan peringkat PROPER berarti perusahaan tersebut 

telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang baik. Sistem 

peringkat PROPER mencakup pemeringkatan perusahaan dalam lima 

(5) warna yaitu emas, hijau, biru, merah, dan hitam (Suratno, dkk 2006). 

Warna ini mewakili peringkat perusahaan dalam kepedulian terhadap 

lingkungan. Warna emas menandakan bahwa kinerja lingkungan 



33 
 

perusahaan sangat bagus sekali sedangkan warna hitam menandakan 

kinerja lingkungan perusahaan sangat buruk. 

Pengukuran kinerja lingkungan pada penelitian ini adalah 

menggunakan skala 1 (satu) sampai 5 (lima) sesuai dengan warna pada 

PROPER dengan melihat langsung pada laporan peringkat PROPER yang 

ada di Kementrian Lingkungan Hidup. 

Pengukuran PROPER disajikan dalam tabel  berikut ini: 

Tabel 3.3. 

Pemeringkatan dalam PROPER 

Warna Keterangan Skor 

Emas Sangat Baik 5 

Hijau Baik 4 

Biru Cukup Baik 3 

Merah Buruk 2 

Hitam Sangat Buruk 1 

Sumber: Data Olahan (2021) 

3. Dalam penelitian ini kinerja keuangan merupakan variabel dependen 

(Y1). Return on Assets (ROA) digunakan untuk memproyeksikan kinerja 

keuangan perusahaan (Nakamura, 2011) karena ROA mampu mengukur 

profitabilitas aktiva secara keseluruhan.ROA merupakan kemampuan 

perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk memperoleh laba.  

Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROA 

adalah sebagai berikut : 
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 Identifikasi variabel dan definisi operasional secara terperinci 

disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4. 

Rincian Definisi Operasional Variabel 

No 

Variabel dan 

Definisi 

Operasional 

Pengukuran 

Skala 

Pengukuran 

1. 

Kinerja Keuangan 

(Y1) 
    

   

            
 Rasio 

2. 

Corporate Social 

Responsibility 

(X1) 

CSR Score: 

CSRDIj= 
     

 
 

Rasio 

3. 

Kinerja 

Lingkungan 

(X2) 

Mengacu berdasarkan peringkat 

warna PROPER yang diperoleh 

perusahaan : 

0.00 = Sangat buruk/warna 

hitam  

1.00= Buruk/warna merah  

2.86 = Cukup Baik/warna biru  

4.40 = Baik/warna hijau  

5.31 = Sangat baik sekali/warna 

emas  

Interval 

Sumber: Data olahan (2021) 
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3.6. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis regresi 

data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh antara 

corporate social responsibility, dan environmental performance terhadap kinerja 

keuangan. Data panel adalah gabungan antara data silang (cross section) dan data 

deret waktu (time series) Widarjono (2013).Model setimasi dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + eit 

Keterangan:  

Yit  : Kinerja keuangan 

β0  :Konstanta 

β1, β2, β3, :Koefisienvariabel independent  

X1it  :Corporate Social Responsibility 

X2it   :Environmental Performance 

eit  :disturbance error (faktor pengganggu/residual) 

Penelitian ini menggunakan Eviews dalam pengolahan data. Eviews atau 

Econometrics Views adalah program komputer berbasis windows yang banyak 

dipakai untuk analisis statistik dan merupakan alat komputasi untuk ekonometrika 

jenis runtun waktu atau time series. Kelebihan eviews adalah : 

1) Memiliki user interface yang bagus dan mudah dimengerti 

2) Perhitungan menggunakan tingkat presisi yang tinggi hingga jenis double 

atau 10 kali pangkat 16 di belakang koma 

3) Dapat digunakan untuk perhitungan dengan sampel yang sangat besar 
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4) Memiliki fitur yang termasuk lengkap untuk berbagai jenis model 

peramalan terutama model tuntun waktu dan model data panel 

5) Dilengkapi dengan berbagai pilihan koefisien estimasi yang robust pada 

berbagai jenis model regresi 

6) Serta output baik tabel ataupun gamabr mudah di copy paste ke word 

Dalam mengestimasi regresi data panel, terdapat tiga pendekatan yakni 

Poolingl Least square (model Common Effect), model Fixed Effect, dan model 

Random Effect. 

 

a. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) adalah 

teknik untuk mengestimasi data panel dengan mengkombinasikan data cross 

section dan time series tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

sehingga dapat menggunakan metode pendugaan kuadrat terkecil atau Ordinary 

Least Square (OLS) dalam mengestimasi data panel. Model persamaan regresinya 

adalah:  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + eit 

 

b. Fixed Effect 

Teknik model Fixed Effect adalah teknik estimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara 

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. Model ini juga mengasumsikan 
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bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model 

persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ….+ βndnit+eit 

 

c. Random Effect 

Pendekatan estimasi random effect menggunakan variabel gangguan (error 

terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan 

antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model random effect tidak lagi tetap 

tetapi bersifat random. Model persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + eit + µi 

Dari ketiga model yang telah diasumsikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Terdapat tiga uji (test) yang 

dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu F test (Chow Test) ,housman 

Test dan Uji Lagrange Multiplier (LM) 

a) F test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut : 

H0 : Metode Common Effect 

H1 : Metode Fixed Effect 
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Jika nilai p-value cross section Cha Squere < α =5 % atau nilai 

profibilitas (p-value) F-test < α maka H0 diterima, atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode Common Effect. 

b) Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk menentukan apakah metode random effect 

atau fixed effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut : 

H0 : Metode Random Effect 

H1 : metode Fixed Effect  

Jika nilai p-value cross section random < α =5 % atau H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika nilai  p-

value cross section random  ≥ α = 5 % maka H0 diterima atau metode yang 

digunakan adalah metode Random Effect.  

c)  Uji lagrange multiplier (LM) 

LM test dilakukan untuk memilih model estimasi antara Pooled Least 

Square atau Random Effect. LM test dilakukan ketika hasil pengujian f-

restricted test menunjukkan bahwa H0 diterima. Hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

H0 : Pooled Least Square 

H1 : Random Effect 

Jika nilai p-value Breusch-Pagan< 0,05 maka H0 ditolak atau model 

yang digunakan adalah model Random Effect. Jika nilai p-value Breusch-
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Pagan> 0,05 maka H0 diterima atau model yang digunakan adalah model 

Common Effect. 

 

3.7. Pengujian Asumsi Klasik  

Pengujian jenis ini digunakan untuk menguji asumsi, apakah model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan 

untuk memastikan bahwa multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas tidak 

terdapat dalam model yang digunakan dan residu yang dihasilkan berdistribusi 

normal. Uji asumsi klasik mencakup:  

3.7.1. Uji Normalitas Residual 

Penggunaan model regresi untuk prediksi akan menghasilkan kesalahan 

(residu), yakni selisih antara data aktual dengan data hasil peramalan. Residu 

yang ada seharusnya berdistribusi normal (Santoso, 2015). Metode yang 

digunakan adalah dengan statistik Jarque-bera. Kriteria yang digunakan 

dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat probability 

Jarque-bera, dimana data tersebut di katakan berdistribusi normal bila 

probability> alpha (5%).  

3.7.2.  Uji Multikolinieritas 

Menurut Ghozali (2011), multikolinearitas adalah untuk menguji 

apakah terdapat korelasi antar variabel independen. Sedangkan model regresi 

yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat problem multikolinearitas 

(nonmultikolinearitas) yang tidak terdapat korelasi antar variabel 
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independennya atau tidak berhubungan secara sempurna antar variabel 

independen.  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Langkah-

langkah pengujian sebagai berikut : 

a) Bila r < 0,9 Model tidak terdapat multikolinieritas 

b) Bila r > 0,9 Terdapat multikolinieritas 

3.7.3. Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Santoso (2015), residu yang ada seharusnya mempunyai 

varians yang konstan (homoskedastisitas). Jika varians dari residu tersebut 

semakin meningkat atau menurun dengan pola tertentu, hal itu disebut dengan 

heteroskedastisitas. 

Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala 

heteroskedastisitas adalah dengan uji glejser. Uji glejser merupakan uji 

heteroskedastisitas yang lakukan dengan cara mengabsolutkan nilai residual 

kemudian dilakukan regresi terhadap variabel bebasnya. Teknik pengambilan 

keputusan dalam uji glejser adalah : 

a) Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikannya lebih 

besar dari 0,05 

b) Terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikannya lebih kecil 

dari 0,05 
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3.7.4. Uji Autokorelasi  

Pada data time series sering ditemukan adanya masalah autokorelasi. 

Menurut Imam Ghozali (2011), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika 

terdapat korelasi, maka akan dinamakan ada problem autokorelasi. 

Sedangkan cara untuk mengetahui adanya autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji Durbin Watson. 

Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (d) yang 

nantinya akan dibandingkan dengan dua nilai Durbin Watson tabel, yaitu 

Durbin Upper (du) dan Durbin Lower (dl). 

Tabel 3.5. Uji autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif No decision 4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif dan negatif Diterima du < d < 4-du 

       Sumber : Ghozali, 2011 
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3.8. Uji Kelayakan Model (Goodness of fit test)  

3.8.1. Uji Simultan (Uji F)  

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Langkah-langkah dalam 

melakukan uji F adalah:  

a) Merumuskan hipotesis dan alternatifnya. (H0) berarti tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen 

secara simultan. Sedangkan (Ha) berarti ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

b) Menentukan tingkat signifikansi dan derajat kesalahan (α). Tingkat 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 95% atau α = 5%  

a. Melakukan uji F dengan cara membandingkan F hitung dengan F 

tabel.  

c) (H0) ditolak jika F hitung > F tabel 

d) (H0) diterima jika F hitung < F tabel  

a. Melakukan uji F dengan berdasarkan probabilitas.  

e) (H0) ditolak apabila P < 0.05 

f) (H0) diterima apabila P > 0.05 

 

3.8.2. Koefisien Determinasi (R
2
)  

Koefisien determinasi pada intinya menyatakan seberapa baik suatu 

model untuk menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011). Nilai 

yang semakin tinggi menjelaskan bahwa semakin cocok variabel independen 
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menjelaskan variabel dependen. Semakin kecil nilai berarti semakin sedikit 

kemampuan variabel-variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependen. Berarti ada variabel independen lain yang mampu menjelaskan 

variabel dependen. Hal-hal yang perlu diperhatikan mengenai koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut:  

a) Nilai harus berkisar 0 sampai 1  

b) Bila = 1 berarti terjadi kecocokan sempurna dari variabel 

independen menjelaskan variabel dependen.  

c) Bila = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

 

3.8.3. Pengujian Hipotesis (Uji t)  

Menurut Santoso (2015), uji t digunakan untuk menguji pengaruh 

masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel 

dependen secara parsial. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan 

uji t adalah:  

a) Nyatakan hipotesis nol (Ho) serta hipotesis alternatifnya (Ha). (Ho) berarti 

tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Sedangkan (Ha) berarti ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

b) Pilih taraf nyata tingkat signifikansi (α). Signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 95% atau α =5%  
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c) Melakukan uji t dengan metode perbandingan antara t hitung dengan t 

tabel. 

Pengambilan keputusannya :  

a) (Ho) diterima apabila t hitung < t tabel. Artinya variabel 

independen tidak berpengaruh secara sigifikan terhadap 

variabel dependen.  

b) (Ho) ditolak apabila t hitung > t tabel. Artinya variabel 

independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen secara parsial.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) dengan 

nilai probabilitas sebesar 0,0244 < 0,05. 

2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa environmental 

performance (PROPER) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

dengan nilai probabilitas 0,0001 < 0,05. 

3. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa corporate social 

responsibility(CSR) dan environmental performance (PROPER) 

berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap kinerja keuangan 

(ROA) dengan probabilitas sebesar 0,000097 < 0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Akademis 

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya 

yang memiliki tema serupa yaitu Pengaruh Corporate Social 
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Responsibility, dan Environmental Performance terhadap Kinerja 

Keuangan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi terhadap kinerja keuangan yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

b. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah tahun pengamatan yang 

lebih  panjang, sehingga semakin besar kesempatan untuk memberikan 

gambaran bagi hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan. . 
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LAMPIRAN I 

1. Analisis Deskriptif 

 ROA CSR PROPER 

 Mean  0.082387  0.542230  3.514286 

 Median  0.074800  0.540150  3.000000 

 Maximum  0.242630  0.744530  5.000000 

 Minimum -0.044350  0.328470  3.000000 

 Std. Dev.  0.067619  0.089726  0.562109 

 Skewness  0.423976 -0.239990  0.447681 

 Kurtosis  3.007470  3.434792  2.129584 

    

 Jarque-Bera  1.048657  0.611663  2.273975 

 Probability  0.591953  0.736511  0.320784 

    

 Sum  2.883540  18.97804  123.0000 

 Sum Sq. Dev.  0.155459  0.273726  10.74286 

    

 Observations  35  35  35 

 

2. Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Residuals
Sample 1 35
Observations 35

Mean      -8.33e-18
Median   0.002842
Maximum  0.059144
Minimum -0.065216
Std. Dev.   0.037910
Skewness  -0.075778
Kurtosis   1.774167

Jarque-Bera  2.224886
Probability  0.328755
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b. Uji Multikolinieritas 

Variance Inflation Factors  

Date: 02/08/22   Time: 00:04  

Sample: 1 35   

Included observations: 35  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.002528  57.93808  NA 

CSR  0.003347  22.38729  1.013629 

PROPER  0.000105  30.73301  1.013629 

    
     

c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.450047     Prob. F(2,32) 0.2496 

Obs*R-squared 2.908396     Prob. Chi-Square(2) 0.2336 

Scaled explained SS 1.848030     Prob. Chi-Square(2) 0.3969 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: ARESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/08/22   Time: 00:05   

Sample: 1 35    

Included observations: 35   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.065528 0.024193 2.708517 0.0108 

CSR -0.046644 0.027838 -1.675569 0.1036 

PROPER -0.002448 0.004931 -0.496484 0.6229 

     
     R-squared 0.083097     Mean dependent var 0.032304 

Adjusted R-squared 0.025791     S.D. dependent var 0.019051 

S.E. of regression 0.018804     Akaike info criterion -5.027698 

Sum squared resid 0.011315     Schwarz criterion -4.894382 

Log likelihood 90.98471     Hannan-Quinn criter. -4.981677 

F-statistic 1.450047     Durbin-Watson stat 1.614556 
Prob(F-statistic) 0.249560    
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d. Uji Autokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.314434     Prob. F(2,30) 0.1162 

Obs*R-squared 4.678478     Prob. Chi-Square(2) 0.0964 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/08/22   Time: 00:04   

Sample: 1 35    

Included observations: 35   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.009800 0.049225 0.199082 0.8435 

CSR -0.013186 0.056214 -0.234565 0.8161 

PROPER -0.001025 0.009983 -0.102627 0.9189 

RESID(-1) 0.231050 0.179393 1.287954 0.2076 

RESID(-2) 0.242237 0.186047 1.302022 0.2028 

     
     R-squared 0.133671     Mean dependent var -8.33E-18 

Adjusted R-squared 0.018160     S.D. dependent var 0.037910 

S.E. of regression 0.037564     Akaike info criterion -3.593974 

Sum squared resid 0.042332     Schwarz criterion -3.371782 

Log likelihood 67.89455     Hannan-Quinn criter. -3.517273 

F-statistic 1.157217     Durbin-Watson stat 2.011031 

Prob(F-statistic) 0.349219    

     
      

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel 

a. Chow Test 

Redundant Fixed Effects Tests   

Pool: POOL    

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 8.596709 (6,26) 0.0000 

Cross-section Chi-square 38.262575 6 0.0000 

     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ROA?   

Method: Panel Least Squares   
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Date: 02/08/22   Time: 00:10   

Sample: 2016 2020   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 7   

Total pool (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.241245 0.050276 -4.798360 0.0000 

CSR? 0.192246 0.057850 3.323156 0.0022 

PROPER? 0.064900 0.010246 6.334034 0.0000 

     
     R-squared 0.594488     Mean dependent var 0.088311 

Adjusted R-squared 0.569143     S.D. dependent var 0.059532 

S.E. of regression 0.039077     Akaike info criterion -3.564770 

Sum squared resid 0.048863     Schwarz criterion -3.431454 

Log likelihood 65.38347     Hannan-Quinn criter. -3.518749 

F-statistic 23.45629     Durbin-Watson stat 0.952879 

Prob(F-statistic) 0.000001    

     
      

b. Hausman Test 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Pool: POOL    

Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 

Chi-Sq. 

Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 1.190350 2 0.5515 

     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  

     
     CSR? 0.108010 0.123365 0.000283 0.3614 

PROPER? 0.048446 0.052755 0.000031 0.4380 

     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: ROA?   

Method: Panel Least Squares   

Date: 02/08/22   Time: 00:10   

Sample: 2016 2020   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 7   
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Total pool (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.138954 0.056823 -2.445394 0.0216 

CSR? 0.108010 0.054856 1.968989 0.0597 

PROPER? 0.048446 0.012689 3.817843 0.0008 

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.864098     Mean dependent var 0.088311 

Adjusted R-squared 0.822282     S.D. dependent var 0.059532 

S.E. of regression 0.025097     Akaike info criterion -4.315129 

Sum squared resid 0.016376     Schwarz criterion -3.915182 

Log likelihood 84.51476     Hannan-Quinn criter. -4.177067 

F-statistic 20.66429     Durbin-Watson stat 2.839810 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

4. Model Regresi Data Panel 

a. Common Effect 

Dependent Variable: ROA?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 02/08/22   Time: 00:09   

Sample: 2016 2020   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 7   

Total pool (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.241245 0.050276 -4.798360 0.0000 

CSR? 0.192246 0.057850 3.323156 0.0022 

PROPER? 0.064900 0.010246 6.334034 0.0000 

     
     R-squared 0.594488     Mean dependent var 0.088311 

Adjusted R-squared 0.569143     S.D. dependent var 0.059532 

S.E. of regression 0.039077     Akaike info criterion -3.564770 

Sum squared resid 0.048863     Schwarz criterion -3.431454 

Log likelihood 65.38347     Hannan-Quinn criter. -3.518749 

F-statistic 23.45629     Durbin-Watson stat 0.952879 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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b. Fixed Effect 

Dependent Variable: ROA?   

Method: Pooled Least Squares   

Date: 02/08/22   Time: 00:10   

Sample: 2016 2020   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 7   

Total pool (balanced) observations: 35  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.138954 0.056823 -2.445394 0.0216 

CSR? 0.108010 0.054856 1.968989 0.0597 

PROPER? 0.048446 0.012689 3.817843 0.0008 

Fixed Effects 

(Cross)     

_SIDO—C 0.055915    

_SMCB—C -0.054752    

_ICBP—C 0.013240    

_JPFA—C -0.003490    

_UNTR—C 0.021037    

_CINT—C 0.000144    

_SMGR—C -0.032093    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.864098     Mean dependent var 0.088311 

Adjusted R-squared 0.822282     S.D. dependent var 0.059532 

S.E. of regression 0.025097     Akaike info criterion -4.315129 

Sum squared resid 0.016376     Schwarz criterion -3.915182 

Log likelihood 84.51476     Hannan-Quinn criter. -4.177067 

F-statistic 20.66429     Durbin-Watson stat 2.839810 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

c. Random Effect 

Dependent Variable: ROA?   

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 02/08/22   Time: 00:10   

Sample: 2016 2020   

Included observations: 5   

Cross-sections included: 7   

Total pool (balanced) observations: 35  
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Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.162202 0.053706 -3.020165 0.0049 

CSR? 0.123365 0.052212 2.362763 0.0244 

PROPER? 0.052755 0.011408 4.624270 0.0001 

Random Effects 

(Cross)     

_SIDO—C 0.046360    

_SMCB—C -0.049279    

_ICBP—C 0.010728    

_JPFA—C -0.003381    

_UNTR—C 0.021682    

_CINT—C 0.003126    

_SMGR—C -0.029236    

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   

     
     Cross-section random 0.036299 0.6766 

Idiosyncratic random 0.025097 0.3234 

     
      Weighted Statistics   

     
     R-squared 0.438647     Mean dependent var 0.026087 

Adjusted R-squared 0.403563     S.D. dependent var 0.032083 

S.E. of regression 0.024777     Sum squared resid 0.019645 

F-statistic 12.50257     Durbin-Watson stat 2.352144 

Prob(F-statistic) 0.000097    

     
      Unweighted Statistics   

     
     R-squared 0.562433     Mean dependent var 0.088311 

Sum squared resid 0.052726     Durbin-Watson stat 0.876380 
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LAMPIRAN II 

NO KODE TAHUN ROA CSR PROPER 

1 

SIDO 

2016 0.16 0.50 4 

2 2017 0.17 0.49 4 

3 2018 0.20 0.53 4 

4 2019 0.23 0.54 4 

5 2020 0.24 0.53 5 

6 

SMCB 

2016 -0.01 0.53 4 

7 2017 -0.04 0.56 4 

8 2018 -0.04 0.50 4 

9 2019 0.03 0.54 3 

10 2020 0.03 0.56 4 

11 

ICBP 

2016 0.13 0.53 4 

12 2017 0.11 0.53 4 

13 2018 0.14 0.60 4 

14 2019 0.14 0.55 4 

15 2020 0.07 0.52 3 

16 

JPFA 

2016 0.11 0.69 3 

17 2017 0.05 0.74 3 

18 2018 0.10 0.66 3 

19 2019 0.07 0.66 3 

20 2020 0.05 0.67 3 

21 

UNTR 

2016 0.08 0.42 3 

22 2017 0.09 0.47 3 

23 2018 0.10 0.50 3 

24 2019 0.08 0.49 3 

25 2020 0.05 0.50 3 

26 

CINT 

2016 0.05 0.33 3 

27 2017 0.06 0.35 3 

28 2018 0.03 0.38 3 

29 2019 0.14 0.55 3 

30 2020 0.00 0.58 3 

31 

SMGR 

2016 0.10 0.57 4 

32 2017 0.04 0.59 4 

33 2018 0.06 0.60 4 

34 2019 0.03 0.62 4 

35 2020 0.03 0.60 3 
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