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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Stakeholders Theory 

Stakeholders adalah semua pihak baik internal maupun eksternal 

yang memiliki hubungan baik dan bersifat memengaruhi maupun 

dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. 

Dengan demikian, stakeholders merupakan para pihak baik internal maupun 

eksternal, seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, 

lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya), 

lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja perusahaan, kaum minoritas 

dan lain sebagainya, yang keberadaannya sangat memengaruhi dan 

dipengaruhi (Hadi 2018:145). 

Teori stakeholders mengatakan bahwa perusahaan entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan 

manfaat bagi stakeholders. Stakeholders merupakan pihak-pihak yang 

berkepentingan pada perusahaan yang dapat yang dapat dipengaruhi oleh 

aktivitas perusahaan. Organisasi memiliki banyak stakeholders seperti 

karyawan, masyarakat, negara, supplier, pasar modal, pesaing, badan 

industri, pemerintah asing, dan lain-lain (Luthan et al, 2017). Teori 

stakeholder adalah teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder 

mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang 
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dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga 

dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat 

memainkan peran secara langsung dalam penelitian (Deegan, 2004) 

Menurut teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984), nilai dan 

kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh tindakan strategis yang dilakukan 

perusahaan untuk memenuhi ekspektasi dan minat pemangku kepentingan 

yang berbeda dari pemangku kepentingan. Secara lebih spesifik, strategi 

CSR terhadap perwakilan pemegang saham internal (misalnya: karyawan, 

manajer, dan direktur) secara langsung dapat meningkatkan produktivitas 

dan loyalitas karyawan, yang dapat mengarah pada peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan dalam 

perusahaan maka kinerja perusahaan akan semakin baik. CSR untuk 

pemangku kepentingan eksternal  tidak secara langsung memberlakukan 

profitabilitas operasional dan efisiensi dalam jangka pendek. Namun, hal ini 

dapat membantu organisasi untuk mengembangkan tingkat kepuasan 

pelanggan dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, pada akhirnya 

meningkatkan tingkat pasar dan kinerja perusahaan. Akibatnya, dengan 

mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan, organisasi  akan 

mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang efek keuangan yang 

diciptakan oleh CSR (Yoon dan Chung, 2008).  

Clarkson dan Wood and Jones (1995) pendekatan pemangku 

kepentingan untuk manajemen strategis CSR merupakan kunci untuk 

memahami struktur dan dimensi dari organisasi masyarakat formal. 
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Pemegang saham adalah kelompok, atau organisasi, yang dipengaruhi oleh, 

atau dapat mempengaruhi, operasi perusahaan dan proses pengambilan 

keputusan (Freeman, 1984). Grup pemangku kepentingan ini terdiri dari 

internal (karyawan, manajer) dan pemangku kepentingan eksternal 

(lingkungan, komunitas, masyarakat).  

Pendekatan pemangku kepentingan terhadap CSR menyediakan 

investasi untuk menghasilkan kegiatan yang diminta oleh undang-undang 

atau peraturan dan mengaktivasikan yang menghasilkan penghidupan 

masyarakat dan mematuhi kepentingan diri sendiri yang tidak memotivasi 

motif keuntungan perusahaan (Brown & Dacin, 1997). Carroll 

menyarankan empat dimensi ICS: ekonomi, hukum, etika, dan CSR 

filantropis. CSR dibagi menjadi motif melayani diri sendiri dan motif 

melayani publik. Motif CSR yang mementingkan diri sendiri menunjukkan 

tujuan perusahaan yang mementingkan diri sendiri (misalnya untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan). Motif pelayanan publik CSR motif 

menunjukkan potensi manfaat bagi publik (misalnya untuk membantu 

pengembangan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan masalah 

sosial tertentu). Dua motif CSR ini secara konseptual bersebelahan dengan 

perbedaan antara konflik internal dan hukum kepemilikan (Yoon & Chung, 

2018). 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan selalu 

berdampak pada para stakeholders seperti karyawan, pemasok, investor, 

pemerintah, konsumen, serta masyarakat dan kegiatan-kegiatan tersebut 
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menjadi perhatian dan minat dari para stakeholders, terutama para investor 

dan calon investor sebagai pemilik (calon) dan penanam (calon) modal 

perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan berkewajiban untuk memberikan 

laporan sebagai informasi kepada para stakeholders. 

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran 

dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki stakeholder, yaitu pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan. Perusahaan memiliki stakeholder 

ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur-literatur 

manajemen baik akademis maupun profesional. Istilah stakeholder dalam 

definisi klasik (yang paling sering dikutip) adalah definisi Freeman dan 

Reed (1982) yang menyatakan bahwa stakeholder adalah: 

“any identifiable group or individual who can affect the achievement of    

an organisation’s objectives, or is affected by the achievement of       

anorganisation’s objectives.” 

2. Teori Motivasi 

Teori motivasi menurut Abraham Maslow (1943 dalam 

Prihartanta,2015) mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia 

memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukannya dalam 5 tingkatan yang 

berbentuk pyramid, orang menilai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima 

tingkat kebutuhan itu dikenal dengan sebutan Hirarki Kebutuhan Maslow, 

dimulai dari kebutuhan biologis dasar sampai motif psikologis yang lebih 

kompleks, yang hanya akan penting setelah kebutuhan dasar terpenuhi. 
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Kebutuhan pada suatu peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan yang 

terpenting: 

a) Kebutuhan fisiologis (rasa haus, rasa lapar, dan sebagainya). 

b) Kebutuhan rasa aman (merasa aman dan terlindung, jauh dari bahaya). 

c) Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki (berafiliasi dengan orang 

lain, diterima, memiliki). 

d) Kebutuhan akan penghargaan (berprestasi, berkompetensi, dan 

mendapatkan dukungan serta pengakuan). 

e) Kebutuhan aktualisasi diri (kebutuhan kognitif: mengetahui, 

memahami dan menjelajahi, kebutuhan ekstrinsik: keserasian, 

keteraturan, dan keindahan, kebutuhan aktualisasi diri: mendapatkan 

kepuasan diri dan menyadari potensinya). 

Teori motivasi menurut Herzberg (1966 dalam Prihartanta,2015) ada 

dua jenis faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Teori motivasi yang 

dikemukakan oleh Mc Clelland (1961 dalam Prihartanta, 2015) menyatakan 

bahwa ada tiga hal penting yang menjadi kebutuhan manusia yaitu : 

a) Kebutuhan akan prestasi 

b) Kebutuhan akan hubungan sosial/ hampir sama dengan teori Maslow 

c) Dorongan untuk mengatur 

Teori motivasi menurut Vroom (1964 dalam Prihartanta, 2015) 

menjelaskan mengapa seorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini 
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ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat 

ia inginkan. Clayton Alfeder mengetengahkan teori motivasi ERG yang 

didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan 

perumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow, disini Alfeder 

mengemukakan  bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum 

dapat dipenuhi maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari 

pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. 

Teori motivasi ialah dorongan yang datang dari individu dan juga 

dorongan yang dipergunakan ke atas individu-individu lain supaya 

meningkatkan daya usahanya. Dalam teori motivasi juga dapat 

meningkatkan gairah kerja karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan, meningkatkan produktivitas kerja karyawan, menciptakan 

hubungan kerja yang baik dan meningkatkan kreativitas serta partisipasi 

karyawan (Prihartanta, 2015). Internal CSR yang meliputi karyawan, 

direktur dan manajer juga perlu adanya dorongan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. Dengan adanya teori motivasi ini perusahaan dapat 

menentukan seberapa besar partisipasi pihak internal  terhadap suatu 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat produktivitas dan loyalitas pada 

karyawan maka akan semakin baik juga kinerja karyawan. Hal ini 

dikarenakan karyawan yang ingin memenuhi kebutuhan dengan motivasi 

prestasi dan penghargaan. Perusahaan pun akan dengan senang hati 

memberikan penghargaan karena kinerjanya  yang meningkat. Apabila 
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semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan maka semakin baik untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

3. Teori Legitimasi  

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan 

dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan. Legitimasi dapat 

dijadikan sebagai wahana untuk mengkontruksi strategi perusahaan, terutama 

terkait dengan upaya memposisikan diri ditengah lingkungan masyarakat 

yang semakin maju (Hadi, 2018:139). 

Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan 

kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik 

fisik maupun non fisik. Menurut Hadi (2018) dalam O’Donovan (2002) 

berpendapat 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 sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup 

(going concern) yang bersumber dari masyarakat. Legitimacy Theory, 

berhubungan erat dengan teori stakeholder, teori legitimasi menyatakan 

bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi 

mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. 

Teori legitimasi didasarkan atas kontrak sosial antara perusahaan 

dengan masyarakat. Teori ini mendasari masa depan organisasi tergantung 

dari organisasi tersebut memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau 
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tidak. Organisasi tersebut menjalankan bisnisnya harus memperhatikan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat (Fashikhah et al, 2018). Hal-hal 

yang mendasari dari teori legistimasi adalah “Kontrak Sosial” yang terjadi 

antara perusahaan/ organisasi dengan masyarakat dimana perusahaan itu 

sendiri yang melakukan kegiatan operasi menggunakan sumber ekonomi. 

Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi 

satu sama lain.  Perusahaan akan mengeluarkan biaya yang tinggi jika 

masyarakat  menolak keberadaan mereka, hal ini membuat perusahaan harus 

berupaya untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan 

melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Teori legitimasi menyebutkan bahwa legitimasi merupakan faktor 

terpenting dalam mengembangkan perusahaan di masa depan. Hal-hal yang 

berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan turut berkontribusi dalam 

meningkatkan legitimasi. Sehingga eksternal CSR diharapkan dapat 

memberikan reputasi yang baik di masyarakat dan juga membantu 

perusahaan mengelola fungsinya agar lebih baik. Dengan memberikan 

perhatian kepada lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam 

usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas kehidupan 

masyarakat yang lebih baik dimasa depan. hal ini berarti dalam menjalankan 

tanggungjawab sosial, perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan pada 

jangka pendek dan hanya berorientasi pada laba, namun juga turut 

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat serta lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Tanggungjawab 
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sosial perusahaan secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan 

rasa kebertrimaan masyarakat terhadap kehadiran perusahaan yang akan 

memberikan keuntungan ekonomi dan bisnis kepada perusahaan dimasa 

depan (Lindawati dan Puspita, 2015).  

Legitimasi ini kemudian akan menjadikan kepercayaan masyarakat 

semakin meningkat terhadap perusahaan dan produknya. Dengan demikian 

penjualan suatu perusahaan akan menjadi baik dan eksistensi perusahaan 

dimasa yang akan datang tetap terjaga sehingga kinerja perusahaan juga 

meningkat. Semakin tinggi kepedulian perusahaan kepada lingkungan sekitar 

maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga 

masyarakat akan memberikan nilai positif terhadap perusahaan tersebut. 

Salah satu poin positif yang dapat diambil perusahaan adalah perusahaan 

yang memiliki lingkungan perusahaan yang baik dengan masyarakat tentu 

memiliki tingkat kinerja perusahaan yang baik.  

4. Teori Keagenan  

   Jensen & Meckling (1976) mengungkapkan teori keagenan 

merupakan adanya hubungan kepentingan antara principal dengan agen. 

Principal merupakan pemilik perusahaan yang berwenang untuk 

memberikan perintah kepada agen, sedangkan agen merupakan manajer 

yang menerima perintah dari principal untuk mengelola perusahaan yang 

dilandasi oleh adanya pengendalian perusahaan, pemisahan penanggung 

resiko, pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan, serta 
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pembuatan keputusan dan pengendalian fungsi-fungsi. Manajemen dalam 

melakukan aktivitas harus sesuai dengan perintah dari principal, akan tetapi 

biasanya manajer mempunyai tujuan sendiri untuk meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga sering timbul suatu masalah. Masalah keagenan dapat 

muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan agen.  

Pelaporan pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas 

dari perusahaan kepada pihak principal sangat penting dilakukan, karena 

dengan adanya laporan mengenai aktivitas perusahaan ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai dasar evaluasi dari kinerja perusahaan. Pihak principal 

dapat menggunakan ukuran perusahaan khususnya mengenai operasi 

perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar mengukur seberapa jauh 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu 

manajer harus mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan 

sebagai bentuk tanggungjawab kepada pihak principal dan masyarakat luas. 

 Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Perusahaann yang berukuran besar 

memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai 

kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap 

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Bagi investor, 

kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek arus kas dimasa 

yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak 

terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran 

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Semakin besar 

Analisis Strategi Corporate…, Abid Zulfa Islamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



22 
 

operasi yang dilakukan di perusahaan maka akan semakin baik profitabilitas 

perusahaan. 

5. Corporate Social Responsibility 

a. Pengertian (Corporate Social Responsibility) 

Corporate Social Responsibility (CSR) diartikan sebagai upaya dari 

perusahaan untuk menaikan citranya dimata publik dengan membuat 

program-program amal baik yang bersifat eksternal maupun internal. 

Program eksternal dengan menjalankan kemitraan ( Patnership) dengan 

melibatkan seluruh pemegang kepentingan (Stakeholders) untuk 

menunjukan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitarnya. Sedangkan secara internal mampu berproduksi secara baik, 

mencapai profit yang maksimal dan mensejahterakan karyawannya (Said; 

2018). Dalam praktiknya CSR mempunyai dua strategi yaitu internal dan 

eksternal. 

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebagai tanggung 

jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya 

terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan 

etis, yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan 

masyarakat, memperhatikan kepentingan dari para stakeholder, sesuai 

hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional, 

terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi, dalam pengertian ini meliputi 
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baik kegiatan, produk maupun jasa (Draft ISO 26000, Guidance Standard 

on social responsibility 2009).  

Untuk menguji praktik yang berbeda kami bagi praktik CSR menjadi 

dua komponen yaitu Internal CSR dan Eksternal CSR, karena Internal CSR 

terkait dengan pemangku kepentingan internal dan mencakup indikator 

CSR dari karyawan, tata kelola, dan keanekaragaman. Eksternal CSR 

terkait dengan pemangku kepentingan eksternal dan termasuk CSR 

komunitas,  lingkungan dan masyarakat ( Yoon & Chung, 2018). 

Indikator dari Global Reporting Initiative (GRI) 91 item. Jumlah 

indikator CSR di kelompokan ke dalam enam kategori, yaitu Indikator 

Kinerja Ekonomi 9 item,Indikator Kinerja Lingkungan 34 item, Indikator 

Kinerja Tenaga Kerja 16 item, Indikator Hak Asasi Manusia 12 item, 

Indikator Masyarakat 11 item, dan Indikator Kinerja Produk 9 item 

(Ariwendha, 2018). 

b. Pengertian Internal CSR 

Internal CSR merupakan perlakuan yang baik terhadap karyawan 

dan respon terhadap kebutuhan pemegang saham (Fisepty, 2017). Dari 

operasionalnya perusahaan tidak akan lepas dari ikatan dengan stakeholders 

atau pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini ada yang berasal 

dari dalam seperti pemegang saham dan karyawan. CSR internal adalah 

perilaku etis perusahaan terhadap pemangku kepentingan internal, terutama 

karyawan (Leventhal, 2018). 
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Internal CSR mengacu pada kebijakan dan praktik yang terkait 

langsung dengan kebijakan karyawan dan manajemen perusahaan (Yoon 

dan Chung, 2018). Internal CSR dapat mencakup kesehatan dan 

keselamatan karyawan, peluang kesetaraan, keanekaragaman dan tata kelola 

perusahaan. Untuk pengukuran Internal CSR dilihat dari item yang aktivitas 

operasinya terdapat di dalam perusahaan. 

Indikator Internal CSR: 

1. Indikator Kinerja Ekonomi 

2. Indikator Tenaga Kerja  

3. Indikator Kinerja Produk 

4. Indikator Hak Asasi Manusia 

c. Pengertian  Eksternal CSR 

Eksternal CSR merupakan kepatuhan akan peraturan pemerintah, 

respon terhadap masyarakat dan lingkungan (Fisepty,2017). CSR dapat 

menutup peluang untuk menurunkan kehidupan masyarakat, proyek 

pengembangan masyarakat, lingkungan dan satwa liar proyek perlindungan 

dan masalah terkait konsumen. Operasional perusahaan tidak akan lepas 

dari ikatan dengan stakeholders atau pemangku kepentingan. Pemangku 

kepentingan ini ada yang berasal dari luar seperti masyarakat dan 

pemerintah. CSR eksternal disisi lain mencakup perilaku etis terhadap 

pemangku kepentingan eksternal dan termasuk filantropi dan kontribusi 

masyarakat (Leventhal, 2018). 
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Eksternal  CSR  terkait dengan bidang lingkungan dan sosial yang 

terkait dengan penetapan status di antara pemangku kepentingan eksternal. 

Eksternal CSR Terkait dengan bidang lingkungan dan sosial yang terkait 

dengan penetapan status di antara pemangku kepentingan eksternal (Yoon 

& Chung, 2018). Untuk pengukuran Eksternal CSR dilihat dari item yang 

aktivitas operasi terdapat di luar perusahaan. 

Indikator Eksternal CSR: 

1. Indikator Masyarakat 

2. Indikator Lingkungan 

6. Ukuran Perusahaan 

a. Pengertian Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan merupakan proksi bagi informasi asimetri antara 

perusahaan dan pasar yang memunculkan sinyal bahwa semakin besar 

perusahaan semakin kompleks organisasinya. Semakin besar perusahaan 

semakin baik aksesnya ke pasar modal, namun memiliki biaya meminjam 

yang lebih rendah (Hantono, 2016). 

Hery (2017) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai suatu skala 

untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain dengan total aset, total penjualan, nilai pasar saham dan 

sebagainya. Menurut Sawir (2004) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap 

studi dan untuk sejumlah alasan berbeda. Pertama, ukuran perusahaan dapat 

Analisis Strategi Corporate…, Abid Zulfa Islamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



26 
 

menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar 

modal. Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar menawar 

dalam kontrak keuangan. 

7. Kinerja Perusahaan 

 a. Pengertian Kinerja Perusahaan  

Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacupada standar yang 

ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat 

diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai 

ukuran. Kinerja perusahaan merupakan hasil kolektif dari kerja individu 

yang berperan aktif seagai pelaku dalam upaya mencapai keerhasilan 

perusahaan (Soemohadiwidjojo, 2017). 

Kinerja perusahaan merupakan suatu ukuran tertentu yang 

digunakan oleh entitas untuk mengukur keberhasilan dalam menghasilkan 

laba. Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menjelaskan 

kegiatan operasionalnya. Kinerja perusahaan merupakan hal penting yang 

harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena kinerja merupakan 

cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya (Febrianto, 2016). Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran yang dapat digunakan 

untuk menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan menghasilkan laba. 

Kinerja keuangan yang baik dapat membantu manajemen dalam pencapaian 
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tujuan perusahaan. Semakin tinggi kinerja perusahaan, semakin tinggi pula 

nilai perusahaan di mata investor. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi 

yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang 

mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan (Nainggolan & Pratiwi, 2017). 

b. Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Pengukuran kinerja perusahaan dibutuhkan suatu ukuran untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian dari kinerja perusahaan 

tersebut. Kinerja perusahaan dapat diukur dengan cara yang berbeda dan 

dengan menerapkan berbagai metode. Metode yang umumnya digunakan 

adalah rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan 

dalam meghasilkan laba selama periode tertentu (Putra & Badjra, 2015). 

Ada beberapa macam pengukuran kinerja perusahaan antara lain: 

1. Return On Total Assets (ROA)  

Return on Assets merupakan ukuran kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan (Sutrisno,2013). Dengan kata lain, rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih 

yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam 

dalam total aset (Hery,2017).  

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil 

pengembalian atas aset: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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2. Return on Equity  (ROE) 

Return on Equity merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, 

sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal 

sendiri (Sutrisno,2013). Laba yang diperhitungkan adalah laba 

setelah pajak atau EAT. Dengan demikian rumus yang 

digunakan: 

𝑅𝑂𝐸 =  
𝐸𝐴𝑇

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
 𝑥 100% 

3. Profit Margin 

Profit margin merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang 

dicapai (Sutrisno,2013).  Rumus yang bisa digunakan: 

𝐺𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐾𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
 𝑥100% 

4. Return on Investment 

Return on Investment merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup 

investasi yang dikeluarkan (Sutrisno,2013).  

Rumus yang bisa digunakan: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝐸𝐴𝑇

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖
𝑥 100% 
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5. Earning Per Share 

Earning Per Share merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan per lembar saham pemilik 

(Sutrisno,2013). Rumus yang bisa digunakan : 

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 =  
𝐸𝐴𝑇

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 
 

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya maka akan disajikan dalam bentuk tabel. 

Dibawah ini dapat dilihat dengan jelas perbedaan dan persamaan variabel, 

metode penelitian dan hasil dari penelitian terdahulu : 
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Tabel 2.1  

Tabel Tinjauan Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan 

Tahun 

Variabel Yang 

Digunakan 

Hasil 

1. Yoon dan 

Chung (2018) 

Independen : 

- Internal CSR 

- Eksternal CSR 

Dependen : 

- Kinerja 

Perusahaan 

- Praktik CSR internal 

secara positif 

mempengaruhi suatu 

profitabilitas 

operasional 

perusahaan. 

- Praktik CSR eksternal 

berdampak negatif 

pada perusahaan 

restoran profitabilitas 

operasional. 

2. Feng et al, 

(2017) 

Independen : 

- CSR 

- Environment 

CSR 

(Lingkungan) 

- Society CSR 

(Sosial) 

Dependen : 

- Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

- CSR secara 

keseluruhan 

berpengaruh  positif 

terhadap kinerja 

perusahaan di 

sebagian besar sektor 

dengan dua 

Pengecualian. 

- Environment CSR 

berpengaruh positif 

pada perusahaan 

Energi  dan 

perusahaan  Utilitas, 

menunjukkan bahwa 

lebih banyak 

keterlibatan dalam 

CSR yang berorientasi 

lingkungan akan 

berdampak positif 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

- Society CSR 

berdampak negatif 

pada kinerja 

perusahaan 
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Lanjutan tabel 2.1 

3. Dipraja(2014) Independen: 

- CSR 

- Lingkungan dan 

Energi 

- Ketenagakerjaan 

- Produk dan 

Konsumen 

- Kemasyarakatan  

Dependen : 

- Kinerja Keuangan 

Perusahaan 

- Lingkungan dan 

Energi tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA 

- Ketenagakerjaan 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA 

- Produk dan 

Konsumen 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA 

- Kemasyarakatan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan dengan 

ROA 

4. Rifai, et al 

(2015) 

Independen : 

- Ukuran Perusahaan 

- Struktur Modal 

- Pertumbuhan 

Penjualan 

Dependen : 

- Profitabilitas 

(Kinerja 

Perusahaan) 

- Terdapat pengaruh 

positif antara ukuran 

perusahaan terhadap 

profitabilitas  
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Lanjutan tabel 2.1 

5. Ludfi dan 

Iqbal (2017) 

Independen : 

- Enviroment 

CSR 

(Lingkungan) 

- Employe CSR 

(Karyawan) 

- Community 

CSR 

(Masyarakat) 

Dependen : 

- Kinerja 

perusahaan  

- Employe dan 

Community CSR 

secara simultan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan menjadi 

ROA. 

- Employe berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja perusahaan 

yang di proksikan 

menjadi ROA. 

- Environment CSR 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

perusahaan yang 

diproksikan menjadi 

ROA 

6. Azzahra dan 

Nasib (2019) 

Independen : 

- Firm Size 

Dependen : 

- Kinerja 

keuangan 

perusahaan 

- Firm Size berpengaruh 

positif terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan  

7. Melawati, et 

al (2016) 

Independen : 

- Ukuran 

Perusahaan 

Dependen : 

- Kinerja 

Perusahaan 

- Ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

perusahaan 

8. Hensen dan 

Juniarti 

(2014) 

Independen : 

- Size 

Dependen : 

- Profitabilitas 

- Nilai perusahaan 

- Firm Size memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap profitabilitas 

dan nilai perusahaan 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran kemampuan seorang peneliti dalam 

menghasilkan pola berfikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori 

yang mendukung permasalahan penelitian (Rakhmat, 2004:6). Untuk 

memberikan kejelasan pada penelitian ini, peneliti mengembangkan 

beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti akan 

menjelaskan bahwa ada pengaruh positif antara internal CSR terhadap 

kinerja perusahaan yang didukung oleh teori stakeholders, untuk eksternal 

CSR mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja peruisahaan. 

Pengaruh tersebut didasarkan pada teori signalling dan agency theory. 

Dimana para pihak internal dan eksternal perusahaan sangat berkaitan erat 

hubungannya dengan para investor atau pemegang saham.  

Internal CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan , hal 

ini menunjukan bahwa secara langsung kegiatan operasi internal 

perusahaan sangat baik bagi karyawan, direktur, manajer dan kegiatan 

dalam perusahaan. Internal CSR juga perlu adanya dorongan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Teori motivasi perusahaan dapat 

menentukan seberapa besar partisipasi pihak internal  terhadap suatu 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat produktivitas dan loyalitas pada 

karyawan maka akan semakin baik juga kinerja karyawan. Hal ini 

dikarenakan karyawan yang ingin memenuhi kebutuhan dengan motivasi 

prestasi dan penghargaan. Perusahaan pun akan dengan senang hati 
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memberikan penghargaan karena kinerjanya  yang meningkat. Apabila 

semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan maka semakin baik untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Sedangkan eksternal CSR berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan, hal ini menunjukan bahwa kegiatan yang diluar perusahaan 

dapat memberikan manfaat balik bagi masyarakat atau investor dan 

perusahaan akan memberikan keyakinan dan informasi yang positif 

terhadap pihak luar sehingga masyarakat maupun investor akan percaya 

pada perusahaan. Sesuai dengan legitimasi maka akan menjadikan 

kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap perusahaan dan 

produknya. Dengan demikian penjualan suatu perusahaan akan menjadi 

baik dan eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang tetap terjaga 

sehingga kinerja perusahaan juga meningkat. Semakin tinggi kepedulian 

perusahaan kepada lingkungan sekitar maka akan semakin meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan nilai 

positif terhadap perusahaan tersebut. Salah satu poin positif yang dapat 

diambil perusahaan adalah perusahaan yang memiliki lingkungan 

perusahaan yang baik dengan masyarakat tentu memiliki tingkat kinerja 

perusahaan yang baik.  

 Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan karena ukuran perusahaan menunjukan bahwa semakin besar 

operasi yang dilakukan di perusahaan maka akan semakin baik profitabilitas 

perusahaan. Perusahaan besar memiliki kakuatan finansial yang lebih besar 
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dalam menunjang kinerja namun disisi lain perusahaan dihadapkan dengan 

maslah keagenan yang lebih besar. Ukuran perusahaan yang besar akan 

mencerminkan tinggi rendahnya aktifitas operasi perusahaan sehingga 

perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkna mampu meningkatkan 

skal ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan serta pemrosesan 

informasi. Dengan demikian perusahaan yang besar dapat mengurangi biaya 

produksi informasi yang rendah dibandingkan perusahaan kecil. Dimana 

pelaporan tersebut tidak dapat dilakukan melalui kinerja yang baik dari 

perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

    H1   + 

  

   H2    +   

 

                

       H3   + 

 

D. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Internal CSR terhadap Kinerja Perusahaan 

Internal CSR mencerminkan praktik yang dapat secara langsung 

mempengaruhi kinerja perusahaan (misalnya: karyawan, manajer, direktur). 

Internal CSR merupakan perlakuan yang baik terhadap karyawan dan 

respon terhadap kebutuhan pemegang saham. Dalam menjalankan kegiatan 

Internal CSR 

Eksternal CSR 

Ukuran Perusahaan 

Kinerja Perusahaan 
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operasi internal CSR perusahaan berhadapan dengan banyak stakeholders 

seperti karyawan, manajer, dan direktur. Untuk mempertahankan eksistensi 

perusahaan memerlukan dukungan stakeholders sehingga aktivitas 

perusahaan harus mempertimangkan persetujuan dari stakeholders. Secara 

lebih spesifik, strategi CSR terhadap pemegang saham internal (misalnya: 

karyawan, manajer, direktur) dapat meningkatkan produktivitas dan 

loyalitas karyawan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan, dengan memenuhi tuntutan stakeholders 

dapat meningkatan penghasilan perusahaan (Yoon & Chung, 2018). Internal 

CSR juga perlu adanya dorongan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dengan adanya teori motivasi perusahaan dapat menentukan seberapa besar 

partisipasi pihak internal  terhadap suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat 

produktivitas dan loyalitas pada karyawan maka akan semakin baik juga 

kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan karyawan yang ingin memenuhi 

kebutuhan dengan motivasi prestasi dan penghargaan. Perusahaan pun akan 

dengan senang hati memberikan penghargaan karena kinerjanya  yang 

meningkat. Apabila semakin tinggi tingkat kepuasan karyawan maka 

semakin baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Adanya pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang semakin baik akan 

memberikan dampak baik untuk kelangsungan perusahaan dalam jangka 

panjang atau yang sering disebut dengan sustainable development 

(Rosdwianti et al, 2016). 
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Penelitian yang mendukung adanya hubungan antara CSR Internal  

dengan kinerja perusahaan adalah penelitian Yoon & Chung (2018),  Feng 

et al (2017), Prasetyo dan Meiranta (2017), dan penelitian Nugroho & 

Rahardjo (2014) yang mengungkapkan praktik internal CSR secara positif 

mempengaruhi suatu kinerja perusahaan. Internal CSR berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan karena dalam praktiknya dapat secara langsung 

meningkatkan penghasilan perusahaan.  

 H1: Internal CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

2. Hubungan Eksternal CSR terhadap Kinerja Perusahaan 

Eksternal CSR merupakan kepatuhan akan peraturan pemerintah, 

respon terhadap masyarakat dan lingkungan. Eksternal  CSR  terkait dengan 

bidang lingkungan dan sosial yang terkait dengan penetapan status di antara 

pemangku kepentingan eksternal (Yoon & Chung, 2018). CSR untuk 

pemangku kepentingan eksternal tidak secara langsung memberlakukan 

profitabilitas operasional dan efisiensi dalam jangka pendek. Dalam 

menjalankan kegiatan operasi eksternal CSR perusahaan berhadapan 

dengan banyak stakeholders seperti pemasok, investor, konsumen, 

pemerintah serta masyarakat.  

Dalam hubungannya dengan teori legitimasi dijelaskan bahwa  

eksternal CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hal ini 

menunjukan bahwa kegiatan yang diluar perusahaan dapat memberikan 

manfaat balik bagi masyarakat atau investor dan perusahaan akan 

Analisis Strategi Corporate…, Abid Zulfa Islamika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2020



38 
 

meberikan keyakinan dan informasi yang positif terhadap pihak luar 

sehingga masyarakat maupun investor akan percaya pada perusahaan. 

Sesuai dengan teori legitimasi maka akan menjadikan kepercayaan 

masyarakat semakin meningkat terhadap perusahaan dan produknya. 

Dengan demikian penjualan suatu perusahaan akan menjadi baik dan 

eksistensi perusahaan dimasa yang akan datang tetap terjaga sehingga 

kinerja perusahaan juga meningkat. Semakin tinggi kepedulian perusahaan 

kepada lingkungan sekitar maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan nilai positif terhadap 

perusahaan tersebut. Salah satu poin positif yang dapat diambil perusahaan 

adalah perusahaan yang memiliki lingkungan perusahaan yang baik dengan 

masyarakat tentu memiliki tingkat kinerja perusahaan yang baik.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa CSR Eksternal mempengaruhi 

kinerja perusahaan. Sesuai dengan penelitian Feng et al (2017) dan Ladfi & 

Iqbal (2017), Prasetya dan Meiranta (2017), dan Nugroho & Rahardjo 

(2014) praktik CSR eksternal berpengaruh positif pada kinerja perusahaan. 

Eksternal CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan karena 

perusahaan dapat memberikan sinyal berupa informasi atau promosi agar 

mendapatkan manfaat balik bagi perusahaan dari masyarakat atau investor.  
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Sehingga masyarakat maupun investor akan percaya pada perusahaan. 

Semakin meningkat tingkat kepercayaan investor atas informasi perusahaan 

maka semakin meningkat juga kinerja perusahaan. 

H2: Eksternal CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

3. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan 

Ukuran Perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan 

besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total 

aset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017). 

Ukuran perusahaan mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu 

perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan dilihat dari total aset yang 

diperoleh perusahaan setiap tahunnya, semakin besar total aset perusahaan 

maka akan semakin besar pula kegiatan produksi dalam perusahaan, 

kegiatan produksi yang besar membuat semakin besar total penjualan suatu 

perusahaan maka akan semakin banyak juga perputaran uang yang membuat 

kinerja keuangan perusahaan menjadi meningkat. 

Faktor ukuran perusahaan yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan merupakan faktor penting dalam pembentukan laba. Perusahaan 

besar yang dianggap telah mencapai tahap kedewasaan merupakan suatu 

gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil.  

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang hubungan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Pihak principal dapat 
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menggunakan ukuran perusahaan khususnya mengenai operasi perusahaan 

yang dapat digunakan sebagai dasar mengukur seberapa jauh perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu manajer harus 

mengungkapkan laporan mengenai aktivitas perusahaan sebagai bentuk 

tanggungjawab kepada pihak principal dan masyarakat luas. 

 Perusahaann yang berukuran besar memiliki basis pemegang 

kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar 

akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan 

perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi 

terhadap prospek cash flow dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi 

regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan 

diterima, serta efektivitas peran pemberian perlindungan terhadap 

masyarakat secara umum. Dengan adanya sumber daya yang besar, maka 

perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aktiva lancar maupun 

aktiva tetap juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin 

memperluas pangsa pasar. Dengan adanya penjualan yang semakin 

meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar pada saat proses 

produksi, dengan begitu laba perusahaan akan meningkat. 

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

karena ukuran perusahaan menunjukan bahwa semakin besar operasi yang 

dilakukan di perusahaan maka akan semakin baik profitabilitas perusahaan. 

Perusahaan besar memiliki kakuatan finansial yang lebih besar dalam 

menunjang kinerja namun disisi lain perusahaan dihadapkan dengan maslah 
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keagenan yang lebih besar. Ukuran perusahaan yang besar akan 

mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan sehingga 

perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkna mampu meningkatkan 

skal ekonomi dan mengurangi biaya pengumpulan serta pemrosesan 

informasi (Erawati & Wahyuni, 2019) Dengan demikian perusahaan yang 

besar dapat mengurangi biaya produksi informasi yang rendah 

dibandingkan perusahaan kecil. Dimana pelaporan tersebut tidak dapat 

dilakukan melalui kinerja yang baik dari perusahaa. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Mendukung penelitian Rifai 

et al, (2015), Hansen & Juniarti (2014), An Suci Azzahra & Nasib (2019)  

dan Melawati et al, 2016 ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan karena aktivitas operasi yang dilakukan perusahaan mempunyai 

tingkat kenaikan sehinnga aktivitas operasi perusahaan tersebut berjalan 

dengan baik pula. 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 
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