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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Return On Asset  pada Perusahaan Pertambangan Periode 2013-2017. (2) Untuk 

mengetahui pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Return On Equity pada 

Perusahaan Pertambangan Periode 2013-2017. (3) Untuk mengetahui pengaruh Corporate 

Social Responsibility terhadap Net Profit Margin pada Perusahaan Pertambangan Periode 

2013-2017. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 

perusahaan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian verifikatif. Data diuji dengan menggunakan 

SPSS 23 dengan menggunakan uji linier sederhana, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan uji t menunjukan bahwa (1) Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA), 

(2) Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On 

Equity (ROE), (3) Corporate Social Responsibility berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Net Profit Margin (NPM)  

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Return On Assets, Return On Equity, Net   

Profit Margin. 

 

Pendahuluan  

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 

manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja 

suatu perusahaan diukur karena dapat 

dipakai sebagai dasar pengambilan 

keputusan baik pihak internal maupun 

eksternal. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio 

untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi, 

intinya adalah penggunakan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan 

(Kasmir, 2015:196). 

Menurut Untung (2008) dalam 

Mardikanto (2014) menyatakan bahwa 

dalam melaksanakan CSR, manfaat yang 

didapat oleh perusahaan adalah citra 

perusahaan akan semakin baik, dengan 

begitu loyalitas konsumen semakin tinggi. 

Seiring meningkatnya loyalitas konsumen 

dalam waktu yang lama, maka penjualan 

perusahaan akan semakin membaik, dan 

pada akhirnya dengan pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility, 

diharapkan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga meningkat. Artinya 

semakin tinggi pengungkapan Corporate 

Social Responsibility maka semakin baik 

pula kemampuan prusahaan dalam 

nemingkatkan kinerja keuangan. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan komitmen suatu perusahaan 

atau dunia bisnis (korporasi) untuk 

berkontribusi dalam pengembangan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitikberatkan pada 

keseimbangan antar perhatian terhadap 

aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan 

(Fahmi, 2013:183). Perusahaan yang 

sudah melakukan kegiatan CSR percaya 

bahwa tidak ada perusahaan yang dapat 

berdiri sendiri dan berkelanjutan tanpa 

menjadi bagian dari masyarakat yang 

lebih luas melakukan aktivitas usahanya. 

Implementasi tanggung jawab sosial 

merupakan investasi untuk masa depan 

dan juga kesempatan untuk memastikan 

agar perseroan dan masyarakat dapat 

tumbuh bersama dan saling mendukung. 

Tanggung jawab sosial perusahaan itu 

sendiri dapat digambarkan sebagai 

ketersediaan informasi keuangan dan non-

keuangan berkaitan dengan interaksi 

organisasi dengan lingkungan fisik dan 

lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat 

dalam laporan tahunan perusahaan atau 

laporan sosial terpisah. Laporan keuangan 

tahunan merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk pengungkapan 

informasi sosial dan lingkungan 

perusahaan. Dalam SAK No 1 (Efektif per 

1 Januari 2018) paragraf 14 dinyatakan 

bahwa:  

Perusahaan dapat pula 

menyajikan laporan tambahan 

seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan 

nilai tambah ( value added 

statement), khususnya bagi 

industri dimana faktor 

lingkungan hidup adalah 

signifikan dan ketika 

karyawan di anggap sebagai 

kelompok pengguna laporan 

keuangan yang memegang 

peranan penting.  

Kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan diatur oleh Undang-Undang 

Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 

2007, dimana perusahaan yang melakukan 

kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melakukan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Agar dapat berkesinambungan perusahaan 

sangat perlu mempertimbangkan 

lingkungan sosialnya dalam melakukan 

pengambilan keputusan. Dengan adanya 

Undang-undang ini, industri atau 

perusahaan wajib untuk melaksanakan 

program CSR, tetapi kewajiban ini bukan 

merupakan suatu beban yang 

memberatkan bagi pihak perusahaan. 

Seiring dengan keperdulian 

masyarakat terhadap lingkungan dan 

sosial maka harus ada standar dan regulasi 

yang jelas tentang pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR), 

agar terciptannya keseragaman dalam 

melakukan pelaporan sosial dan 

lingkungan sehingga corporate social 

responsibility akan mudah di ukur untuk 

kepentingan penilaian kinerja perusahaan. 

Standar pengungkapan corporate social 

responsibility kini semakin pesat 

berkembang Menurut Hackston dan Milne 

(1999) yang telah dimodifikasi oleh 

Sembiring (2005) terdapat tujuh kategori 

dalam pengungkapan Aktivitas corporate 

social responsibility yaitu Lingkungan, 

Energi, Kesehatan dan Keselamatan 

Tenaga Kerja, Lain-lain Tenaga Kerja, 

Produk, Keterlibatan Masyarakat dan 

Umum.  

Negara Indonesia merupakan salah 

satu negara yang kaya akan sumber daya 

alam, sumber daya alam yang tidak dapat 

di perbaharuhi di Indonesia salah satunya 

di kelola oleh sektor pertambangan. 

Sektor pertambangan adalah salah satu 

jenis perusahaan operasi utamanya 

memiliki dampak sosial lingkungan yang 

signifikan terhadap sumber daya alam 

yang dalam kegiatannya mungkin akan 

melakukan kerusakan terhadap 
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lingkungan apabila tujuan dari kegiatan 

oprasinya hanya mementingkan profit 

saja. 

Terdapat beberapa kasus 

pencemaran lingkungan perusahaan 

pertambangan di Indonesia dalam 

(Mongabay 03 mei 2018) yaitu peristiwa 

batu bara di Jambi pencemaran air sungai, 

pencemaran udara dari debu yang 

berasal dari tempat pengumpulan batu 

bara maupun saat pengangkutan batu 

bara dan juga menimbulkan rumah retak 

Dapat dilihat dari peristiwa tersebut, maka 

berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1), 

pemerintah mewajibkan setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang sumber daya 

alam seperti perusahaan pertambangan 

yang operasional kegiatannya melibatkan 

lingkungan dan juga mengungkapkan 

segala kegiatan tanggung jawab sosialnya 

sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 

Beberapa penelitian terdahulu telah 

mencoba untuk mengungkapkan aktivitas 

CSR dalam pengungkapan sosial 

perusahaan berpengaruh secara positif 

dengan Profitabilitas. Penelitian tersebut 

diantaranya dilakukan oleh Penelitian 

Herawati (2018) menyatakan bahwa 

tingkat pengungkapan CSR dalam laporan 

tahunan perusahaan berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas dengan proksi ROA 

dan ROE. Hal ini berarti ada dampak 

produktif yang signifikan antara aktifitas 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Dengan kata lain bahwa corporate social 

responsibility hanya berpengaruh 

signifikan terhadap ROA dan ROE. 

Profitabilitas suatu perusahaan 

menunjukan kemampuan suatu 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu pada tingkat 

penjualan, asset dan modal saham 

tertentu. Profitabilitas menjadi suatu 

pertimbangan yang sangat penting untuk 

investor memutuskan keputusan 

investasinya. Dari uraian diatas penulis 

ingin mengetahui pengaruh Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap 

Profitabilitas. Maka penulis melakukan 

penelitian ini dengan judul “Pengaruh 

Corporate Social Responsibility 

Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris 

pada Perusahaan Pertambangan yang 

Terdaftar di BEI tahun 2013-2017)’’. 

Kajian Literatur  

Teori Agensi (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Dewi 

(2013) menjelaskan teori agensi adalah 

teori yang menjelaskan tentang hubungan 

antara principal dan agent. Yang 

dimaksud principal adalah pemilik atau 

pemegang saham, sedangkan agent adalah 

orang yang diberikan kuasa oleh principal 

yaitu manajemen yang mengelola 

perusahaan yang dibangun agar tujuan 

perusahaan dapat mencapai dengan 

maksimal, dan ini berarti hubungan 

keagenan adalah suatu kontrak dimana 

salah satu atau lebih orang (principal) 

melibatkan orang lain (agent) untuk 

melakukan beberapa layanan atas nama 

mereka yang melibatkan sebagian 

kewenangan pengambilan keputusan 

kepada agen. 

Teori Sinyal (Signal Theory) 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

oleh perusahaan selalu berdampak pada 

para stakeholders seperti karyawan, 

pemasok, investor, pemerintah, 

konsumen, serta masyarakat dan kegiatan-

kegiatan tersebut menjadi perhatian dan 

minat para stakeholder, terutama para 

investor dan calon investor sebagai 

pemilik dan penanam modal perusahaan. 

Laporan yang wajib diungkapkan oleh 

perusahaan setidaknya meliputi laporan 

keuangan dan perusahaan dijinkan untuk 

mengungkapkan laporan tambahan yaitu 

laporan tahunan mengenai aktivitas 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

perusahaan untuk memberikan informasi 

karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar karena 

perusahaan mengetahui lebih banyak 
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mengenai perusahaan dan prospek yang 

akan datang dari pada pihak luar (investor, 

kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak 

luar mengenai perusahaan menyebabkan 

mereka melindungi diri mereka dengan 

memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetri. 

 Salah satu cara untuk mengurangi 

informasi asimetri adalah dengan 

memberikan sinyal pada pihak luar, salah 

satunya berupa informasi keuangan yang 

dapat dipercaya dan akan mengurangi 

ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang Wolk et al 

(2000) dalam Mustafa dan Handayani 

(2014) 

Pengertian Corporate Social 

Responsibility  

 Bowem (1953) dalam Mardikanto 

(2014:86) mendefinisikan CSR sebagai 

kewajiban perusahaan untuk merumuskan 

kebijakan, membuat keputusan, atau 

mengikuti garis tindakan yang diinginkan 

dalam hal tujuan dan nilai-nilai 

masyarakat bahwa: keputusan dan 

tindakan bisnis diambil dengan alasan, 

atau setidaknya sebagian, melampaui 

kepentingan ekonomi atau teknis langsung 

perusahaan” 

Definisi Corporate Social 

Responsibility menurut Versi WBCSD 

(World Business Council for Sustainable 

Development) dalam Mardikanto 

(2014:93) adalah: 

Corporate Social 

Responsibility sebagai 

“komitmen bisnis untuk 

berkontribusi terhadap 

pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan, bekerja dengan 

karyawan, keluarga mereka 

dan masyarakat lokal” secara 

umum corporate social 

responsibility adalah 

seperangkat kebijakan, 

peraktik dan program yang 

terintegrasi di seluruh operasi 

bisnis dan peroses 

pengambilan keputusan serta 

dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa 

perusahaan memaksimalkan 

dampak positif dari oprasinya 

pada masyarakat atau “operasi 

dengan cara yang memenuhi 

atau melebihi etika, hukum, 

komersial dan harapan publik” 

(BSR, 2001). 

Menurut Fahmi (2013:293) menyatakan 

bahwa: 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah 

komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis (korporasi) untuk 

berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan 

memperhatikan tanggung 

jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada 

keseimbangan antara perhatian 

terhadap aspek ekonomi, 

sosial, dan lingkungan.  

Menurut Boone dan Kurtz dalam 

Abdurrahman (2015:460) memberikan 

definisi tanggung jawab sosial sebagai 

berikut : 

Tanggung jawab sosial adalah 

perseorangan manajemen 

terhadap kewajiban untuk 

mempertimbangkan laba, 

kepuasan pelanggan dan 

kesejahteraan sosial sebagai 

nilai yang sepadan dalam 

mengevaluasi kinerja 

perusahaan. 

Dari beberapa pengertian di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) merupakan 

suatu kegiatan dan keputusan bisnis 

seorang manajer yang memberikan 

perhatian seimbang kepada para 

stakeholders-nya, terutama kepada 

karyawan, masyarakat, pelanggan dan 
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lingkungannya dari akibat kegiatan 

operasional perusahaan, guna untuk 

membangun citra yang baik dan 

mempertahankan eksistensi perusahaan 

tersebut. 

CSR menurut Hackston dan Milne 

(1999) yang telah dimodifikasi oleh 

Sembiring (2005) terdapat tujuh kategori 

yang memiliki total 78 item dalam 

pengungkapan Aktivitas corporate social 

responsibility yaitu: 

1.Lingkungan 

2. Energi 

3. Kesehatan Keselamatan Tenaga Kerja 

4.  Lain-lain Tenaga Kerja 

5.  Produk 

6. Keterlibatan Masyarakat 

7. Umum. 

Perhitungan CSR Disclosure Index 

(CSRDI) dalam penelitiaan ini instrumen 

penelitian di beri nilai 1 jika di ungkapkan 

dan nilai 0 jika tidak di uakapkan 

(Haniffa, et all. 2005), sama seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Fitria, 

Darmino dan Dwiatmano (2014) 

selanjutnya, nilai dari setiap item yang 

diungapkan di jumlahkan untuk 

memperoleh total skor pengugkapan 

aktivitas CSR setiap perusahaan. 

Rumus penghitungan CSDI adalah 

sebagai berikut : 

CSRDI =  
𝛴 𝑋 𝐼

𝑁𝑖
  x 100% 

Keterangan: 

CSRDI : Corporate Social 

Responsibility Disclosure Index  

Ni   : Jumlah item untuk 

perusahaan Ni = 78  

Σxi  : 1 = jika item I 

diungkapkan; 0 = jika 

item I tidak diungkapkan  

dengan demikian, 0 < 

CSDIj < 1 

Rasio Profitabilitas  

Menurut Kasmir (2015:196) Rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari 

penjualan dan pendapatan investasi, 

intinya adalah penggunaan rasio ini 

menunjukkan efisiensi perusahaan. 

Rasio profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan, dan 

sumber yang ada seperti kegiatan 

penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio 

yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba disebut 

juga operating ratio. 

Menurut Hery (2014:192) Rasio 

profitabilitsa merupakan rasio yang di 

gunakan untuk mengukur mampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba 

aktivitas normal bisnisnya. Perusahaan 

adalah sebuah organisasi yang beroprasi 

dengan tujuan menghasilkan keuntungan 

dengan cara menjual roduk kepada para 

pelanggannya. Tujuan oprasionalisasi 

sebagian besar perusaha adalah untuk 

memaksimalisasi profit, baik profit jangka 

pendek maupu jangka panjang. 

Manajemen di tuntut untuk meningatkan 

imbal hasil (return) bagi pemilik 

perusahaan, sekaligus juga meninkatkan 

kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya 

dapat terjadi apabila perusahaan 

memperoeh laba dalam aktivitas bisnis. 

Menurut Fahmi (2015:135), rasio 

profitabilitas merupakan rasio untuk 

mengukur efektifitas manajemen secara 

keseluruhan yang ditujukan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang 

diperoleh dalam hubungannya dengan 

penjualan maupun investasi.  

Munawir (2010) Rasio 

profitabilitas adalah kemampuan 

menghasilkan laba. Tujuan didirikannya 

perusahaan adalah memperoleh laba 

(profit), maka wajar apabila profitabilitas 

menjadi perhatian utama para investor dan 

analis. “Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba pada 

periode tertentu” Munawir (2010). 
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a) Return on Asset (ROA) 

 Return on Assets juga 

sering disebut sebagai rentabilitas 

ekonomi merupakan ukuran 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

Return on Assets = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 X 

100% 

b) Return on Equity (ROE) 

 Return on Equity ini sering 

disebut dengan rate of return on 

Net Worth yaitu kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan modal sendiri. 

Laba yang diperhitungkan adalah 

laba bersih setelah pajak. Dengan 

demikian rumus yang digunakan 

adalah : 

Return on Equity = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 x 

100% 

c) Net Profit Margin (NPM) 

 Net Profit Margin 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur besarnya 

presentase laba atas penjualan 

bersih: 

Net Profit Margin = 
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 

𝑝𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 x 

100% 

Pengembangan Hipotesis 

Perusahaan yang mengungkapkan 

kegiatan CSR akan mendapatkan 

penilaian yang lebih baik, dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak 

mengungkapkan CSR. Pengungkapan 

CSR menjadi salah satu cara untuk 

menunjukan kinerja yang baik kepada 

masyarakat dan investor. Dengan adanya 

perhatian dan kesadaran perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar akan 

meningkatkan kepedulian masyarakat 

terhadap perusahaan. Maka secara tidak 

langsung masyarakat memegang peranan 

penting dalam upaya peningkatan citra 

perusahaan. Peningkatan citra inilah yang 

diharapkan perusahaan dapat mendukung 

kegiatan operasional perusahaan dan 

perusahaan akan memiliki daya tarik 

dalam penanaman modal. 

Kegiatan CSR yang dilakukan 

sebaiknya berada dalam koridor strategi 

yang akan memperbaiki prospek jangka 

panjang perusahaan seperti mendongkrak 

penjualan dan pangsa pasar, membangun 

positioning merek, menarik dan 

memotivasi serta membangun loyalitas 

karyawan, mengurangi biaya operasional 

perusahaan, hingga menentukan harga 

yang lebih tinggi dan volume penjualan 

lebih besar. Oleh karena itu perusahaan 

yang melakukan aktivitas tanggung jawab 

dengan penuh keseriusan dan didukung 

oleh strategi implementasi yang tepat 

dapat meningkatkan profitabilitas 

perusahaan sehingga bisa 

memaksimumkan kesejahteraan 

pemegang saham atau shareholders. 

Berdasarkan kajian teori, 

penelitian yang relevan dan kerangka 

berfikir, dapat di rumuskan Hipotesis 

penelitian yang dapat penulis ambil dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Asset 

(ROA) pada Perusahaan Pertambangan 

Periode 2013-2017 

Hipotesis 2 : CSR berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Return On Equity 

(ROE) pada Perusahaan Pertambangan 

Periode 2013-2017 

Hipotesis 3 : CSR berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap Net Profit 

Margin (NPM) pada Perusahaan 

Pertambangan Periode 2013-2017 

Metodologi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh perusahan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2013-2017. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive 

sampling,  

dimana yang dijadikan sampel adalah   

Seluruh perusahaan sektor pertambangan 

yang terdaftar di BEI untuk periode 2013-
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2017, Telah menerbitkan CSR atau annual 

report masing-masing perusahaan untuk 

periode 2013-2017, Telah menerbitkan 

laporan keuangan masing-masing 

perusahaan untuk periode 2013-2017, 

Menggunakan mata uang rupiah dan 

menggunakan tahun buku 1 januari 

sampai 31 desember, Yang memiliki laba 

selama periode 2013-2017 dan memiliki 

data yang lengkap terkait dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen adalah Corporate 

Social Responsibility (CSR) sedangkan 

variabel dependennya adalah 

Profitabilitas.  

Tabel 1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Ukuran Skala 

 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

(X) 

78 item indikator dari 

Indeks CSR oleh 

Sembiring (2005). 

Setiap item yang 

diungkapkan diberi 

nilai 1 dan setiap item 

yang tidak 

diungkapkan di beri 

nilai 0 

 

 

 CSRDI =
Σ X I 

Ni
 X 100%  

 

 

 

 

Rasio 

 

 

Profitabilitas (Y) 

Y1: ROA 

 

Y2: ROE 

 

Y3: NPM 

 

Laba Bersih dan 

Total Aset 

Laba Bersih dan 

Total Ekuitas  

Laba Bersih dan 

penjualan 

 

ROA=
laba bersih 

total asset
 x 

100% 

 

ROE= 
laba bersih 

ekuitas
 x 

100 % 

 

NPM= 
laba bersih 

penjualan 
 x 

100 % 

 

 

 

 

 Rasio 

Pada penelitian ini, Analisis Regresi 

Linier Sederhana yang diformulasikan 

sebagai berikut: 

Y1 =  a + bX + e 

Y2 = a + bX + e 

Y3 = a + bX + e 

Keterangan:  

Y1: Return On Asset  

Y2: Return On Equity  

Y3: Net Profit Margin 

X  : Corporate Social Responsibliy  

a  : konstanta, yang menggambarkan 

seberapa besar Y pada saat X bernilai 0  

b :angka arah ata koefisien regresi, yang 

menunjukan angka peningkatan artaupun 

penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen. Bila 

b (+) maka terjadi kenailkan, bila b (-) 

maka tejadi penurunan. 

e   : tingkat error 

Hasil dan Pembahasan  

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan 

untuk mengetahui tingkat pengaruh 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

dan Profitabilitas pada perusahaan Sektor 

Pertambangan yang terdaftar di BEI. 

 Berdasarkan hasil Dari output di atas 

diketahui bahwa jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 

sampel dan jangka waktu pengambilan 

sampel selama 5 tahun maka N=25. 

Diketahui variabel Corporate Social 

Responsibility nilai minimum sebesar -
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0,78 nilai maximum sebesar 0,02, nilai 

rata-rata sebesar -0,2608 dan standar 

deviasi 0,22390. variabel ROA, nilai 

minimum sebesar 0,04, nilai maximum 

sebesar 0,45, rata-rata sebesar 0,2200, 

standar deviasi 0,11117. variabel ROE, 

nilai minimum sebesar -2,21, nilai 

maximum sebesar -0,48, rata-rata sebesar 

-1,1248, standar deviasi 0,48392. variabel 

NPM, nilai minimum sebesar 0,04, nilai 

maximum sebesar 0,48, rata-rata sebesar 

0,2368, standar deviasi 0,11814. 

Analisis Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Menurut Pramesti (2016) uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah sampel data berasal dari populasi 

normal atau tidak. Kenormalan data dapat 

dilihat dari residualnya. Untuk melakukan 

uji normalitas, dapat digunakan dengan 

metode Histogram – Normality Test. Jika 

nilai probability > 0.05 atau 5% maka 

dapat dikatakan data berdistribusi normal 

(Ghozali, 2017). 

 Berdasarkan  hasil 

output SPSS ROA bahwa nilai 

signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed) yang 

di peroleh yaitu sebesar 0,200. Karena 

nilai signifikansi yang dihasilkan berada 

di atas 0,05 (0,200>0,05), maka dapat di 

simpulkan nilai residual tersebut normal. 

 Berdasarkan  hasil 

output SPSS ROE bahwa nilai signifikansi 

(Asymp. Sig. (2-tailed) yang di peroleh 

yaitu sebesar 0,135. Karena nilai 

signifikansi yang dihasilkan berada di atas 

0,05 (0,135>0,05), maka dapat di 

simpulkan nilai residual tersebut normal. 

 Berdasarkan  hasil output SPSS NPM 

bahwa nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-

tailed) yang di peroleh yaitu sebesar 

0,200. Karena nilai signifikansi yang 

dihasilkan berada di atas 0,05 

(0,200>0,05), maka dapat di simpulkan 

nilai residual tersebut normal. 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Santoso (2018) Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi varians yang fluktuatif dari suatu 

residu. Model regresi yang baik adalah 

jika tidak terdapat varians yang fluktuatif 

dalam suatu model regresi. 

Menurut Pramesti (2016), Cara untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji Glejser. Suatu data 

dapat dikatakan bebas dari masalah 

heteroskedastisitas apabila nilai 

signifikansi>0.05 atau 5% maka dapat 

dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selain itu heteroskedastisitas juga dapat 

dilihat dari pola titik pada grafik 

Scatterplot, jika titik-titk menyebar 

dengan pola yang tidak beraturan dan di 

bawah angka 0 padasumbu Y maka tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Berdasarkan output SPSS bahwa tidak 

terdapat pola tertentu pada grafik, titik-

titik pada grafik diatas menyebar di atas 

dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, 

yang bermakna tidak ada gangguan 

heteroskedastisitas pada model dalam 

penelitian ini. 

Uji Autokorelasi 

Menurut Pramesti (2016) autokorelasi 

terjadi apabila terdapat korelasi sesatan 

residual antar observasi. Munculnya 

autokorelasi akan menyebabkan variasi 

dari penaksir parameter dalam model 

regresi. Menurut Priyatno (2012) dalam 

Marwah (2018) model regresi yang baik 

adalah model regresi yang tidak terdapat 

masalah autokorelasi. Metode pengujian 

autokorelasi dapat menggunakan uji Run 

Test. Run Test digunakan untuk melihat 

apakah data residual terjadi secara random 

atau tidak. Jika tidak residual maka tidak 

terdapat hubungan korelasi maka 

dinyatakan bahwa residual adalah acak 

atau random. Syarat tidak adanya 

autokorelasi di dalam model regresi linier 

apabila nilai Asymp.Sig. (2-tailed) > 0,05 

(random). 

Hasil dari uji autokorelasi metode Uji 

Run Test Y1 (ROA). Nilai Asymp. Sig. (2-
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tailed) adalah 0,688 dalam penelitian ini, 

hasil yang didapatkan adalah 0,688 > 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi yang digunakan. 

 Hasil dari uji autokorelasi metode Uji 

Run Test Y2 (ROE). Nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,223 dalam penelitian ini, 

hasil yang didapatkan adalah 0,223 > 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi yang digunakan. 

 Hasil dari uji autokorelasi metode Uji 

Run Test Y2 (ROE). Nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) adalah 0,688 dalam penelitian ini, 

hasil yang didapatkan adalah 0,688 > 

0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi dalam model 

regresi yang digunakan. 

Analisis Uji Hipotesis 

Uji Koefisiensi Determinasi (Adjusted 

R Squere) 

 Koefisiensi Determinasi bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi yaitu antara 0 sampai dengan 

1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel – variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai R² yang semakin 

mendekati satu berarti kemampuan 

variabel – variabel independen secara 

sempurna dapat menjelaskan variasi 

variabel dependen. 

 menjelaskan tentang ringkasan 

model yang terdiri dari hasil nilai korelasi 

(R), Koefisien Determinasi (R Square), 

koefisien determinasi yang disesuaikan 

(Adjusted R Square), dan ukuran 

kesalahan prediksi (Std. Error of the 

Estimate), yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

 R menunjukan nilai korelasi atau 

hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Nilai R 

berkisar antara 0 sampai dengan 1. Angka 

R yang di dapatkan dari hasil perhitungan 

tersebut yaitu Y1 (ROA): 0,621, Y2 

(ROE): 0,488, Y3 (NPM): 0,654. Hal ini 

berarti korelasi antara variabel independen 

dengan variabel dependen kuat. 

 R Square menunjukan nilai koefisien 

determinasi yaitu peresentase sumbangan 

pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Angka ini di ubah 

dalam bentuk presentase dari hasil 

perhitungan tersebut, diperoleh angka R 

Square yaitu Y1 (ROA) 0,385 Y2 (ROE) 

0,201 Y3 (NPM) 0,428 artinya 

sumbangan pengaruh corporate social 

responsibility terhadap retun on assets, 

return on equity dan net profit margin 

adalah sebesar 38,5%, 20% dan 42,8% 

dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian ini.   

 Adjusted R Square (Adjusted (R2) 

biasanya digunakan untuk mengukur 

sumbangan pengaruh jika dalam regresi 

menggunakan lebih dari dua variabel 

independen. Karena dalam penelitian ini 

hanya menggunakan satu variabel 

independen yaitu Corporate Social 

Responsibility,  maka angka ini tidak 

terlalu digunakan. 

 Std. Error of the Estimate adalah 

ukuran kesalahan prediksi angka Std. 

Error of the Estimate yang di peroleh 

adalah ROA (0,08905), ROE (0,44196) 

dan NPM (0,09125). Artinya kesalahan 

yang dapat terjadi dalam memperediksi 

profitabilitas sebesar ROA (8,905%), 

ROE (44,196%) dan NPM (9,125%). 

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji 

t) 

 Untuk menguji signifikasi dari nilai 

koefisien regresi semua variabel 

independen dalam persamaan regresi, 

dapat dilihat nilai t dan nilai 

signifikasinya. Hal ini dilakukan untuk 

menguji apakah secara parsial masing-

masing variabel independen memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Koefisien regresi 

masing-masing variabel independen 
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dikatakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap varabel dependen jika 

thitung <  ttabel atau thitung > ttabel. ttabel dicari 

pada signifikasi 0,05/2 = 0,025 (uji dua 

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan df= 

n-k-1 atau df = 25-1-1 = 23. Diperoleh 

ttabel sebesar 2,069. Pengujian hasil 

koefisien regresi secara parsial. 

Analisis Regresi Linier Sederhana 

 Anaisis regresi linier sederhana 

digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara satu variabel independen dengan 

satu variabel dependen yang ditampilkan 

dalam bentuk persamaan regresi. Untuk 

melakukan analisis regresi linier sedehana 

terdapat asumsi klasik yang harus 

terpenuhi seperti pada uji asumsi kelasik 

yang telah dilakukan sebelumnya dalam 

penelitian ini yaitu seperti, residual yang 

terdistribusi normal, tidak adanya 

heteroskedastisitas, tidak adanya 

autokorelasi. Berikut ini adalah hasil 

persamaan regresi linier sederhana 

berdasarkan tabel di atas: 

 Y1 = a + bX 

Y1 = 0,300  +  0,308CSR 

 Y2 = a + bX 

Y2 = -0,872  + 0,968CSR 

 Y3 = a + bX 

Y3 = 0,327  + 0,345CSR 

 

Keterangan: 

Y1 = Return On Asset (ROA) 

Y2 = Return On Equity (ROE) 

Y3 = Net Profit Margin (NPM) 

a = Nilai Konstanta 

b = Coropate Social Responsibility 

Disclosure Indeks (CSRDI) 

Interpretasi dari regresi linier sederhana 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Konstanta 

Nilai konstanta pada Y1 sebesar 

0.308 artinya apabila independen yaitu 

Coropate Social Responsibility  dianggap 

konstan (bernilai 0) maka profitabilitas 

dengan proxy Return On Asset (ROA) 

bernilai sebesar  0.308. 

Nilai konstanta pada Y2 sebesar -

0.872 artinya apabila independen yaitu 

Coropate Social Responsibility  dianggap 

konstan (bernilai 0) maka profitabilitas 

dengan proxy Return On Equity (ROE) 

bernilai sebesar -0.872. 

Nilai konstanta pada Y3 sebesar 0.327 

artinya apabila independen yaitu Coropate 

Social Responsibility  dianggap konstan 

(bernilai 0) maka profitabilitas dengan 

proxy Net Profit Margin (NPM) bernilai 

sebesar  0.327. 

 Koefisien Regresi Variabel 

Coropate Social Responsibility Disclosure 

Indeks (CSRDI) 

Nilai koefisien regresi sebesar 0,308 

artinya apabila CSR naik sebesar 1 satuan 

sedangkan variabel lain dianggap konstan 

maka  proxy Return On Asset (ROA) akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,308. 

Nilai koefisien regresi sebesar 

0,968 artinya apabila CSR naik sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lain dianggap 

konstan maka  proxy Return On Equity 

(ROE)  akan mengalami kenaikan sebesar 

0,968. 

Nilai koefisien regresi sebesar 

0,345 artinya apabila CSR naik sebesar 1 

satuan sedangkan variabel lain dianggap 

konstan maka  proxy Net Profit Margin 

(NPM) akan mengalami kenaikan sebesar 

0,345. 

Pengujian Hipotesis  

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Return On 

Asset (ROA) 

Berdasarkan hasil uji pengolahan 

data menggunakan SPSS versi 23 untuk 

variabel independen adalah Corporate 

Social Responsibility (CSR) dan variabel 

dependen Y1 adalah Return On Assets. 

Hasil pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas yang di 

proxy terhadap Return On Assets pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 
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dibuktikan dengan nilai Sig. 0,001 lebih 

kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05) dan (thitung > 

ttabel) (3,795 > 2,069), yang berarti H1 

diterima.  

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Return On 

Equity (ROE) 

Hasil pengujian secara parsial ini 

dapat menjawab rumusan masalah ke dua 

yang menunjukan bahwa Corporate 

Social Responsibility berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap profitabilitas yang 

di proxy terhadap Return On Equity pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai Sig. 0,025 lebih 

kecil dari 0,05 (0,025 < 0,05) dan (thitung > 

ttabel) (2,403 > 2,069), yang berarti H2 

diterima. 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Net Profit 

Margin (NPM) 

Hasil pengujian secara parsial 

menunjukan bahwa Corporate Social 

Responsibility berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap profitabilitas yang di 

proxy terhadap Net Profit Margin  pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai Sig. 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan (thitung > 

ttabel) (4,151 > 2,069), yang berarti H3 

diterima. 

Pembahasan  

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Return On 

Assets (ROA) 

Berdasarkan hasil uji secara parsial 

maka Corporate Social Responsibility 

sebagai variabel independen (X) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dengan proxy 

Return On Assets (ROA) sebagai variabel 

dependen (Y1 ) Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa  

Corporate Social Responsibility 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap  Return On Assets (ROA). 

Hal ini di dukung oleh teori 

Sunyoto dan Putri (2016, 113), dimana 

Perusahaan yang mengungkapkan 

Corporate Social Responsibility akan 

memiliki reputasi yang baik, sehingga 

akan merasa bangga jika bekerja pada 

perusahaan yang memiliki reputasi yang 

baik, yang secara konsisten melakukan 

upaya untuk membantu meningkatkan 

kesejateraan dan kualitas hidup 

masyarakat dan lingkungan. Hal ini akan 

menimbulkan rasa loyalitas, sehingga 

mereka akan merasa termotifasi unuk 

bekerja lebih keras demi kemajuan 

perusahaan. Hal ini akan berdampak pada 

peningkatan kinerja perusahaan atau 

dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh 

penelitian Kadek Rosiliana, Gede Adi 

Yuniarta, Nyoman Ari Surya Darmawan 

(2014) yang menyatakan bahwa 

Corporate Social Rsponsibility 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas yang di proksikan 

dengan Return On Assets (ROA). 

Berdasarkan hal tersebut menunjukan 

bahwa semakin banyak pengungkapan 

Corporate Social Responsibility  yang di 

ungkapkan dalalam laporan tahunan maka 

semakin meningkatkan Profiabilitas 

perusahaan.  

 Hasil ini bertolak belakang dengan 

penelitian Marissa Yaparto (2013) yang 

menyatakan bahwa corporate social 

responsibility (CSR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Return on Asset 

(ROA). 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Return On 

Equity (ROE) 

Berdasarkan hasil uji secara parsial 

maka Corporate Social Responsibility 

sebagai variabel independen (X) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dengan proxy 

Return On Equity (ROE) sebagai variabel 

dependen (Y1 ) Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa  
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Corporate Social Responsibility 

berpengaruh secara signifikan terhadap  

Return On Equity (ROE).  

Tanggung jawab sosial perusahaan 

yang dilakukan secara konsisten akan 

mampu memperbaiki dan mempererat 

hubungan antara perusahaan dengan para 

stakeholders. Dengan tanggung jawab dan 

keterlibatan sosial tercipta suatu citra yang 

sangat positif di mata stakeholders 

mengenai perusahaan. Dengan adanya 

hubungan yang fositif antara perusahaan 

dengan stakeholders, maka stakeholders 

akan lebih percaya untuk meningkatkan 

saham atau modal atau ekuitas perusahaan 

tersebut. Salah satu pertimbangan investor 

atau stakeholders tersebut adalah  

Profitabilitas yang menjadi bahan 

pertimbangan penting bagi para pemegang 

saham dalam pengambilan keputusan 

investasinya. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh 

penelitian Fitri, Darmito dan Dwiatmanto 

(2014) yang menyatakan bahwa Coporat 

Social Responsibility (CSR) dan juga 

penelitian  Wiwik Rahayu, Darminto, 

Topowijono  (2014) yang menyatakan 

bahwa Coporat Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh yang signifikan 

terhadap profitabilitas yang di proksikan 

dengan Return On Equity (ROE). 

Hasil ini berbaling terbalik dengan 

penelitian Ahmad Husnan, Sugeng 

Pamudji (2013) yang menyatakan bahwa 

bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR)  tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Equity (ROE). 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility terhadap Net Profit 

Margin (NPM) 

Berdasarkan hasil uji secara parsial 

maka Corporate Social Responsibility 

sebagai variabel independen (X) 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas dengan proxy Net 

Profit Margin (NPM) sebagai variabel 

dependen (Y1 ) Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hipotesis yang menyatakan bahwa  

Corporate Social Responsibility 

berpengaruh secara signifikan terhadap  

Net Profit Margin (NPM). 

CSR dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat sehingga muncul 

loyalitas konsumen. Menurut Danang dan 

Wika (2016) dalam Marwah (2018) 

bahwa konsumen akan lebih menyukai 

produk-produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan yang konsisten menjalankan 

tanggung jawab sosial sehinga memiliki 

reputasi yang baik. Aktivitas CSR 

perusahaan dapat meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap produk 

perusahaan sehingga  reputasi perusahaan 

akan meningkat dimata masyarakat. 

Dengan adanya kepercayaan masyarakat 

tersebut dan terjaganya loyalitas 

konsumen, maka akan meningkatkan 

penjualan atau pendapatan perusahaan. 

Dengan penjualan atau pendapatan 

perusahaan yang meningkat, 

memungkinkan profitabilitas perusahaan 

akan meningkat juga. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh 

Ulandari (2018) yang menyatakan bahwa 

Coporat Social Responsibility (CSR) 

berpengaruh positif  dan signifikan 

terhadap profitabilitas yang di proksikan 

dengan Net Profit Margin (NPM) 

Hal ini berbaling terbalik dengan 

penelitian Ulfa Deliyanti Sofyan (2018) 

yang menyatakan bahwa Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

tidak memiliki pengaruh terhadap Net 

Profit Margin (NPM). 

Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk mengertahui, 

pengaruh Corporate Social Responsibility 

Terhadap Return On Assets, Return On 

Equity dan Net Profit Margin pada 

perusahaan pertambangan yang terdaftar 

di BEI periode 2013-2017 Penulis dapat 

menyimpulkan bahwa dengan perusahaan 

melaksanakan kegiatan CSR dapat 

menyebabkan perusahaan akan 

mengeluarkan biaya tambah sehingga 
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mempengaruhi kemampuan perusahaan 

dalam mengelola keuangan berupa 

profitabilitas yang baik. Namun, aktivitas 

ini juga menimbulkan citra positif 

perusahaan dimata masyarakat sehingga 

biaya-biaya yang telah dikeluarkan akan 

mempengaruhi Return On Assets, Return 

On Equity dan Net Profit Margin. 

Hal tersebut didukung dengan 

hasil pengujian secara parsial (uji t) 

dengan menggunakan SPSS versi 23 

bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Corporate Social Responsibility 

Terhadap Return On Assets, Return On 

Equity dan Net Profit Margin 
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Lampiran 

Lampiran 1. hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CSR 25 -,78 -,02 -,2608 ,22390 

ROA 25 ,04 ,45 ,2200 ,11117 

ROE 25 -2,21 -,48 -1,1248 ,48392 

NPM 25 ,04 ,48 ,2368 ,11814 

Valid N (listwise) 25     

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 2. Hasil Uji Normaltas Histogram 

 
Lampiran 3. Hasil Uji Normalitas Plot 

 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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Lampiran 4. Hasil uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Y1 (ROA) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08717502 

Most Extreme Differences Absolute ,081 

Positive ,071 

Negative -,081 

Test Statistic ,081 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 5.  Hasil uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Y2 (ROE) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,43265535 

Most Extreme Differences Absolute ,153 

Positive ,087 

Negative -,153 

Test Statistic ,153 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,135c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 6.  Hasil uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Y3 (NPM) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 25 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,08932666 
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Most Extreme Differences Absolute ,075 

Positive ,060 

Negative -,075 

Test Statistic ,075 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019) 

Lampiran 8. Hasil Run Test Y1 (ROA) 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea ,01121 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 13 

Total Cases 25 

Number of Runs 12 

Z -,401 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,688 

a. Median 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

 Lampiran 9. Hasil Run Test Y2 (ROE) 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea ,10530 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 13 

Total Cases 25 

Number of Runs 10 

Z -1,220 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,223 

a. Median 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 
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Lampiran 10. Hasil Run Test Y3 (NPM) 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -,00649 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 13 

Total Cases 25 

Number of Runs 12 

Z -,401 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,688 

a. Median 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 11. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Y1 (ROA) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,621a ,385 ,358 ,08905 

a. Predictors: (Constant), CSR 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 12. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Y2 (ROE) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,448a ,201 ,166 ,44196 

a. Predictors: (Constant), CSR 

b. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 13. Hasil Analisis Koefisien Determinasi Y3 (NPM) 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,654a ,428 ,403 ,09125 

a. Predictors: (Constant), CSR 

b. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 14. Hasil Uji t Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap 

Return On Asset 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,300 ,028  10,856 ,000 

CSR ,308 ,081 ,621 3,795 ,001 
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a. Dependent Variable: ROA 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 15. Hasil Uji t Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap 

Return On Equity 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -,872 ,137  -6,353 ,000 

CSR ,968 ,403 ,448 2,403 ,025 

a. Dependent Variable: ROE 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

Lampiran 16. Hasil Uji t Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Net 

Profit Margin 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,327 ,028  11,529 ,000 

CSR ,345 ,083 ,654 4,151 ,000 

a. Dependent Variable: NPM 

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 23, tahun 2019 

 


