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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan pencatatan terhadap analisis transaksi 

pendapatan dan beban guna mengetahui seberapa laba yang dihasilkan agar 

dapat dievaluasi (Sanjaya, 2016). Kinerja merupakan pencapaian atas kegiatan 

yang telah dilaksanakan perusahaan dalam mencapai tujuan berdasarkan kerja 

keras perusahaan, misi serta sasaran yang tertuang pada strategic planning 

(Mashun, 2009). Rasio- rasio keuangan adalah pengukuran untuk mengetahui 

bagaimana kinerja keuangan perusahaan digambarkan.   

Pada studi penelitian yang dilakukan oleh Khaveh et al. (2012) terhadap 

perusahaan yang berada di singapura berdasarkan analisis yang dilakukan 

terdapat hubungan positif pada laporan berkelanjutan/sustainability report 

terhadap pendapatan serta harga saham, meningkatnya indeks atas laporan 

berkelanjutan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan dan harga saham 

perusahaan di singapura. 

Menurut Sipahelut dan Murni (2017) mengatakan penilaian terhadap 

kinerja keuangan penting sebagai indikator pertumbuhan keuangan. Laporan 

yang tertuang di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat berupa laporan tahunan dan 

keuangan keuangan sebagai cerminan keadaan keuangan yang telah dicapai oleh 

perusahaan pada masa tertentu sehingga itu wajib dipublikasikan. Maka 

perusahaan harus memiliki kinerja keuangan baik agar investor tertarik untuk 
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berinvestasi yang menjadi timbal balik perusahaan akan mendapatkan 

pendanaan. 

Menurut Away, Sayekti dan Purnamawati (2016), meneliti tentang 

pengungkapan CSR terhadap Earning Respoonse Coefficient (ERC). Pada 

penelitian ini menambahkan price to book value dan leverage sebagai variabel 

independen. Hasil dari indentifikasi bahwa sebenarnya pengungkapan CSR 

tidak mempengaruhi keputusan investasi para investor. 

Pada dasarnya untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan, 

stakeholder harus memiliki informasi yang dapat menguntungkan bagi mereka, 

sedangkan bagi pemegang saham laporan keuangan harus menunjukkan hasil 

yang relevan karena akan mempengaruhi keputusan perusahaan dan mendorong 

pemegang saham untuk mengubah prilaku mereka terhadap perusahan (Akisik 

& Gal, 2017). Kinerja keuangan yang baik harus dapat dianalis sebelum 

menentukan keputsan masa depan. 

Analisis kinerja keuangan perusahaan merupakan hal penting untuk 

dilakukan. Pada proses analisis tersebut merupakan polemik penentu 

kemampuan organisasi meningkatan posisi kompetitifnya dipasar (Pandian, 

2015). Menurut Munawir (2000), salah satu tujuan penelitian kinerja keuangan 

perusahaan yaitu melihat kemampuan perusahaan dalam melaksanakan kerjanya 

dengan stabil. Melalui analisis yang cermat oleh perusahaan terutama 

manajemen keuangan yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan 

perusahaan terhadap kinerja keuangan mereka harus mengidentifikasi peluang 

untuk lebih unggul dari kompetitornya. 
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Hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan salah satunya 

Tanggung jawab sosial atau CSR. CSR merupakan cara mengatasi permasalahan 

hukum dengan membentuk kepedulian badan usaha untuk berkontribusi 

terhadap sosialnya atau meknisme bagi suatu organisasi dengan sukarela 

memperhatikan dan mengintegrasi lingkungan dan sosial (Darwin, 2004). 

Perusahaan guna mempertanggungjawabkan CSR yang telah 

dilaksanakan, perusahaan mengungkapkannya dalam laporan keberlajutan dan 

laporan tahunan. Laporan tersebut merupakan pelaporan mengenai kebijakan 

ekonomi, lingkungan serta sosial dalam konteks pembangunan keberlanjutan 

(Kusmadilaga, 2010). 

Menurut Munawir (2000), perusahaan harus dapat menggambarkan 

kapabilitas untuk menghasilkan laba selama suatu waktu tertentu, sebagai 

penentu tingkat profitabilitas perusahaan. Hubungan pemangku kepentingan 

memiliki relasi positif dengan kinerja keuangan perusahaan dan tidak selalu 

menggambarkan bahwa mereka berkonstribusi pada persisten atau kegigihan 

kinerja itu (waring, 1996). 

Studi empiris banyak memfokuskan studi mereka pada pemeriksaan 

hubungan dengan pemangku kepentingan dan kinerja perusahaan dan hasilnya 

memiliki hubungan positif (Orlitzky, 2003). Sebuah temuan yang berhubungan 

dengan pemangku kepentingan dengan kinerja perusahaan tidak selalu 

menunjukkan bahwa adanya persisten perusahaan (waring,1999). 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kinerja keuangan merupakan variabel dependen yang sering diteliti dan 

menjadi kajian mengenai keuangan, karena hasil dari keluaran dari kinerja 
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keuangan begitu kompleks dan penting. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan jawaban yang beragam dengan variabel independen serta kontrol 

yang bervariasi. Berikut merupakan model penelitian terdahulu. 

Penelitan oleh  Mustafa (2014), Platonova et al. (2018), Grigoris et al. 

(2016), Dumitru et al. (2015), Huang et al. (2009), Mathuva dan Mboya (2016) 

meneliti tentang kinerja keuangan dengan CSR sebagai variabel independennya. 

Kinerja keuangan sebagai variabel dependen dapat diukur menggunakan rasio 

keuangan seperti Operating Profit Margin (OPM), Return On Equity (ROE), 

Return On Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM). Corporate Social 

Disclosure (CSD) merupakan pengukuran untuk mengukur CSR yang dilakukan 

perusahaan. Maria (2010), Choi dan Lee (2018), Athan (2010) meneliti 

hubungan CSR, size perusahaan, leverege serta profitabilitas yang berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Anggraini (2006) juga meneliti hal yang serupa 

dengan CSR berpengaruh terhadap ROE secara signifikan, tapi tidak terhadap 

EPS dan ROA (Wijayanti et al., 2011). 

Penelitian serupa dengan  Chotouro (2017) dengan menambahkan 

variabel kontrol seperti umur perusahaan, size perusahaan dan utang. Aswin 

(2016), Rafiq et al. (2016), Almajali, Alamro dan Al-Soub (2012) melakukan 

penelitian pengaruh umur perusahaan terhadap kinerja keuangan dan leverage 

yang merupakan moderating, yang menghasilkan tidak ada pengaruh umur 

perusahaan terhadap kinerja keuangan. 

Sari dan Suaryana (2013), Rhou et al. (2016), McWilliams dan Siegel 

(2000) meneliti perusahaan yang melaksanakan CSR mendapati simpati 
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masyarakat dan akan menjadi customer yang loyal. Penelitian ini membuktikan 

semakin baik CSR sehingga akan semakin baik pula kinerja keuangan, sehingga 

CSR memiliki hipotesis signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Variabel 

independen yang digunakan adalah CSR, dependennya adalah kinerja keuangan, 

dengan menjadikan kepemilikan asing sebagai variabel moderat, yang hasilnya 

tidak ada pengaruh. 

Purnaningsih (2016) CSR terhadap kinerja keuangan dengan 

mpengukuran sama seperti  Mustafa (2014) tetapi dengan menambahkan ROS 

(Retun On Sales) sebagai pengukuran kinerja keuangan yang merupakan 

dependen. Pada penelitian ini CSR merupakan variabel independen. Berikut 

kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti. 

 

Gambar 1 Model penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, Sumber: (Purnaningsih, 2016). 

Penelitian oleh Ramadhani (2018) meneliti pengaruh CSR dan kinerja 

keuangan perusahaan yang menerima penghargaan ISRA (Indonesia 

Sustainability Report Award), sampel yang diambil berdasarkan listing  dari 

BEI. Dependen variabel adalah kinerja keuangan menggunakan rumus rasio 
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keuangan dan menambahkan current ratio dan cash turnover, sedangkan 

variabel independen nya adalah CSR  pada periode 2012-2016. Suciwati, 

Pradnyan dan Ardina (2016) juga meneliti hal yng serupa dengan mengukur 

kinerja keuangan menggunakan rasio ROA dan ROE. 

Rahmawati dan Rikumahu (2017), Samaha et al. (2015) meneliti 

tentang hubungan antara dewan direksi dan komisaris independen, CSR, komite 

audit terhadap kinerja keuangan. Variabel komisaris independen juga digunakan 

oleh penelitian  Riniati (2015), Asna (2017), Sihotang (2017) terhadap kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan diproksikan menggunakan ROA untuk sampel 

perusahaan pertambangan batu bara. Arisadi dan Djumahir (2011), Rhou et al. 

(2016) meneliti tentang hubungan antara pengaruh ukuran perusahaan, age, 

current ratio, DER terhadap kinerja keuangan sektor manufaktur. 

Yaparto, Frisko dan Eriandani (2013), meneliti perusahaan manufaktur 

pada periode 2010-2011 sebagai sampel dalam penelitannya. ROA, ROE, EPS 

merupakan pengukuran rasio kinerja keuangan dan variabel independen ialah 

CSR dan menambahkan varibel kontrol seperti umur perusahaan. 

 

Gambar 2 Model penelitian pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, sumber: (Yaparto, Frisko dan Eriandani, 2013). 

Kinerja keuangan 
(pengukuran ROA, ROE, 
ROS, Current Ratio, Cash 

turnover, EPS) 

Corporate Social 
Responsibility 
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Athansia dan Maria (2010), Larasati (2010) meneliti hubungan CSR, 

size perusahaan, leverege serta profitabilitas yang berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Anggraini (2006) juga meneliti hal yang serupa dengan CSR 

berpengaruh terhadap ROE secara signifikan, tapi tidak terhadap EPS dan ROA 

(Wijayanti et al., 2011). Penelitian Wufron (2017) meneliti hal yang serupa 

mengenai size perusahaan berpengaruh dengan kinerja keuangan dan 

menambahkan implikasi perusahaan manufaktur. 

Shindudipta dan Yasa (2013) meneliti pengaruh CSR pada kinerja 

keuangan dan menambahkan implikasi nilai perusahaan. Pada nilai perusahaan 

tidak dapat menjadi mediator CSR dan kinerja keuangan karena variabel ini 

belum mampu menjelaskan kinerja keuangan yang sesungguhnya, kinerja 

keuangan pada penelitian Shindudipta dan Yasa (2013) menggunakan 

pengukuran ROA. 

Penelitian Chtourou dan Triki (2017), meneliti komitmen CSR yang 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan memberikan spesifikasi 

pembahasan jenis pelaksanaan CSR pada model yang telah ada. Peneliti 

membagi 3 kategori jenis CSR yang digunakan berupa pengungkapan 

Philantrophy, innovation, dan integrated dengan alasan lebih efektif dalam 

melihat laporan keuangan yang baik. Umur, size dan tingkat utang meruapakn 

variabel kontrol pada penelitian  dan kinerja keuangan dapat diukur 

menggunakan ROS, yang serupa dengan penelitian tersebut juga diteliti oleh 

Isanzu dan Fengju (2016), Purnaningsih (2016). 
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Dalam penelitian Lys, Naughton dan Wang, (2012) yang berjudul 

“Signaling Through Corporate Accountability Reporting” menggunakan skor 

CSR sebagai variabel independen. Laporan dapat berdasarkan standar GRI atau 

berbentuk laporan CSR yang terpisah. Perubahan Return On Asset (ROA), arus 

kas yang diskalakan dengan total aset (CFO) serta Size Adjusted Stock Return 

(SAR) adalah faktor yang dijadikan sebagai variabel dependen. Penelitian ini 

menggunakan sampel periode 2002 sampai 2010. Total perusahaan yang 

dianalisis berdasarkan jumlah tahun adalah sebanyak 6.285, data tersebut 

diperoleh dari Compustat dan CSRP guna mendapatkan informasi mengenai 

jumlah pengembalian saham/stock return. Hasil penelitian ini didapati bahwa 

terdapat hubungan positif antara kinerja keuangan dan investasi CSR yang 

disebabkan oleh pengungkapan laporan CSR. 

Gantino (2016) meneliti hal yang sama dengan memfokuskan 

penelitiannya untuk membuat mindset kepada manajemen bahwa CSR semata-

mata bukan beban melainkan alat dalam meningkatkan kinerja. CSR merupakan 

variabel independen sedangkan kinerja keuangan variabel dependen diukur oleh 

ROA, ROE dan PBV (Price to book value). Akisik dan Gal (2017) dan Choi 

(2015), Luthan (2012) meneliti CSR dengan menambahkan variabel Persisten 

sebagai ukuran perusahaan superior dan inferior terhadap kinerja keuangan dan 

varibel kontrol lain seperti rasio utang, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

efesiensi, cintensity. 

Hasil penelitian yang disusun oleh Bayoud et al. (2012) pada 

perusahaan yang beroperasi di libya menganalisis tentang pengaruh level 

pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSRD) sebagai 
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variabel independen terhadap reputasi perusahaan/corporate reputation yang 

dijadikan sebagai variabel dependen. CSRD dibagi ke dalam 4 kategori yaitu 

Karyawan/Employee, Komunitas/Community, Konsumen/Consumer, dan 

Lingkungan/Environment. 

Ferreira et al. (2014), Gond et al. (2010) meneliti CSR Employee 

engagement, dan penelitian Wenbin (2016) Customer satisfication dapat 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menunjukkan hasil tidak 

ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam tingkat keterlibatan 

karyawan yang terpapar praktik CSR secara internal dan Eksternal. 

 

Gambar 3 Model penelitian pengaruh CSR dan beberapa variabel kontrol 

terhadap Kinerja keuangan perusahaan. sumber: (Chtourou & Triki, 2017). 

Penelitian lain Sadeghi (2016) menambahkan teori stakeholder dalam 

variabelnya. Stock return juga merupakan dampak lain dari kinerja keuangan 

perusahaan. Karagiorgos (2010) meneliti CSR pada perusahaan yang berada di 

Yunani dengan memberikan indikator hubungan masyarakat, hubungan 

Kinerja keuangan 

Corporate Social Responsibility 

Umur perusahaan 

Size Perusahaan 

Tingkat Utang 
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karyawan, lingkungan, internasional, keamanan produk  untuk variabel 

independen, kinerja keuangan variabel dependen yang diukur menggunakan 

stock return. dan peringkat lain yang juga sama diteliti oleh Elsayad (2005) dan 

Mahoney (2007). Penelitian Kusumadilaga (2011) meneliti pengaruh CSR 

terhadap kinerja keuangan perusahaan menambahkan profitabilitas sebagai 

variabel moderating. 

Lestari dan Juniarti (2014) meneliti hubungan tanggung jawab sosial dan 

persisten laba terhadap kinerja keuangan. CSR dan persisten laba merupakan 

Variabel kontrol yang diteliti seperti volatilitas arus kas, proporsi laba negatif, 

intensitas persaingan, ukuran perusahaan, volatilitas cash flow. 

 

Gambar 4 Model penelitian pengaruh CSR dan stock return . sumber: (Lestari dan 

Juniarti, 2016). 

Hasil dari CSR dan persisten beragam pengaruhnya dengan kinerja 

keuangan perusahaan, lockett et al. (2006), Awuy et al. (2016), Lin et al. (2009) 

meneliti CSR terhadap kinerja keuangan dengan menambahkan variabel kontrol 

Kinerja keuangan 
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leverage dan PBV sedangkan penelitian Dalimunthe (2016) meneliti yang sama 

dengan menambahkan variabel struktur modal dalam penelitiannya. 

Penelitian Choirina (2012) meneliti persisten laba terhadap kinerja 

keuangan, kinerja keuangan merupakan variabel dependen dan independen nya 

adalah persisten laba. Ukuran perusahaan adalah variabel control pada penelitian 

ini. Imroatussolihah (2013) meneliti persisten laba sebagai variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan variabel dependen karena laba tidak 

dapat menjadi ukuran penentu kebijakan investasi dimasa depan. Variabel CSR 

yang juga merupakan variabel independen memliki pengaruh negatif terhadap 

kinerja keuangan, peneliti menjelaskan CSR dapat mempengaruhi relavansi laba 

dalam bentuk interaksi negatif, artinya semakin banyak informasi tentang 

tanggung jawab sosial yang diungkapkan oleh perusahaan relavansi laba akan 

turun. 

Penelitian Fanani (2010), Gweyi dan Karanja (2014) meneliti mengenai 

tentang tingkat utang, besaran akrual , volatilitas arus kas, volatilitas penjualan, 

siklus operasi, persisten laba terhadap kinerja keuangan yang merupakan variabel 

dependen. Variabel independen yang digunakan adalah faktor volatilitas arus kas, 

besaran akrual, total sales, leverage, persisten laba serta siklus kas pada kegiatan 

operasi. Pada penelitian ini juga dilakukan oleh (Putri & Supadmi, 2016), 

Hidayat (2014) menjadikan leverage sebagai independen. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel Independen Terhadap Dependen  

2.3.1 Pengaruh CSR terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

CSR ialah cara bagi perusahaan dalam menyatukan perhatian kepada 

lingkungan dan sosial kedalam operasinya secara sukarela dan interaksinya 

pemangku kepentingan (Kusumadilaga, 2011). CSR yang diterapkan perusahaan 

dapat membangun reputasi yang baik kepada pemangku kepentingan melalui 

optimalisasi supply chain yang efisien sehingga dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan (Isanzu & Fengju, 2016). 

Penelitian yang dikemukakan oleh Ramadhani (2018), Suciwati, Price 

(2016), Pradnyan dan Ardina (2016), Wijayanti et al. (2011), Larasati (2011), 

Lin et al. (2009), Gantino (2016), Akisik dan Gal (2017), Sadeghi (2016), 

Away, Sayekti dan Purnamawati (2016) Karagiorgos (2010), Rhou et al. (2016), 

Rahmawati dan Rikumahu (2017), Isanzu dan Fengju (2016), Kusumadilaga 

(2011) menemukan hasil yang signifikan positif CSR terhadap kinerja 

keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh  Mustafa (2014), Chotouro 

(2017),Yaparto, Frisko dan eriandani (2013), Purnaningsih (2016), Athansia dan 

Maria (2010), Anggraini (2006), Wijayanti et al. (2011), Shindudipta dan Yasa 

(2013), Ferreira et al. (2014), McWilliams dan Siegel (2000), Dalimunthe 

(2016), Lestari dan Juniarti (2014), Lockett et al. (2006). Awuy et al. (2016) 

menemukan hasil yang tidak berpengaruh signifikan CSR terhadap kinerja 

keuangan. 

2.3.2 Pengaruh Persisten Laba Terhadap Kinerja Keuangan Perusahan 

Persisten laba merupakan laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba 

dimasa depan dan kualitas laba perusahaan (Choirina, 2012). Persisten laba 
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dapat memberikan sinyal dalam mempengaruhi pihak luar seperti investor, calon 

investor dalam keputusan investasi sehingga dana akan berguna untuk membeli 

aset penunjang operasional dan dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (Choirina, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Akisik dan Gal (2017), Choi (2015), 

Choirina (2012), (Putri & Supadmi, 2016), Lestari dan Juniarti (2014), Dewi 

dan Davie (2015), Choirina dan Amar (2013) membuktikan bahwa persisten 

laba mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Imroatussolihah (2013), Fanani 

(2010) membuktikan bahwa persisten laba tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahan 

Umur merupakan jumlah tahun berdirinya perusahaan Arisadi dan 

Djumahir (2011). Umur perusahaan yang lama sudah lebih berpengalaman 

memiliki pengetahuan tentang pasar dan mampu mempelajari cara menurunkan 

biaya tetap sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Mahfoudh, 

2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Arisadi dan Djumahir (2011), Nugroho 

(2012), Nugroho (2012) dan Aswin (2016), Luthan (2012), Rafiq et al. (2016) 

menemukan umur perusahaan terhadap kinerja keuangan tidak berpengaruh 

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Liana (2015), Luthan (2012), Hunjra 
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et al. (2014), Mahfoudh (2013), menunjukkan umur perusahaan terhadap kinerja 

keuangan memiliki hasil yang signifikan positif. 

2.4.2 Pengaruh Size Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Size atau ukuran perusahaan menunjukkan peningkatan aset pada 

masing-masing perusahaan Arisadi dan Djumahir (2011). Perusahaan besar 

memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan kecil, karena telah 

memiliki berbagai sumber daya dan memiliki posisi bersaing yang baik dipasar 

dalam memanfaatkan skala ekonomi dan transaksi sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (Omondi & Muturi, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Romasari (2013), Rhou et al. (2016), 

Athansia dan Maria (2010), Choirina (2012), Choi dan Lee (2018), Boaziz dan 

Triki (2012), Tambunan dan Prababwani (2018) menunjukkan ukuran atau size 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arisadi dan Djumahir (2011), Chtourou dan 

Triki (2017), Akisik dan Gal (2017), Choi (2015), Larasati dan Juniarti (2010), 

Omondi (2013) menunjukkan ukuran perusahaan positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan sedangkan penelitian Wufron (2017) negatif signifikan. 

2.4.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahan 

Menurut Anderson dan Reeb (2004), didalam dewan komisaris terdapat 

kehadiran komisaris independen yang berperan sebagai pengawas berjalannya 

perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris independen maka tata kelola dan 

gagasan perusahaan akan semakin kuat karena pemantauan terhadap manajer 
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akan mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba dan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan (Khan & Awan, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rikumahu (2017), Riniati 

(2015) dan Asna (2017),  Sihotang (2017), Samaha et al. (2015), Fadillah 

(2017), (Khan & Awan, 2012) menunjukkan Dewan komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Coloman 

(2007), Farooque et al. (2007), Wang dan Oliver (2009), Al-Matari et al. (2012), 

Latif et al. (2013) menunjukkan dewan komisaris independen tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja keuangan perusahan 

Leverage merupakan pengorbanan ekonomi perusahaan di masa depan 

karena adanya suatu transaksi sebelumnya (Ramadhan, 2019). Apabila 

perusahaan meningkatkan leverage melampaui tingkat optimal maka resiko 

kebangkrutan tidak dapat melunasi utang serta timbulnya beban bunga yang 

mengakibatkan kinerja keuangan menurun (Omondi & Muturi, 2013). 

Penelitian oleh Ambarwati dan moradi (2010) mendapati hasil leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Hapsari (2010), Gweyi dan Karanja (2014), Omondi (2013), 

Almajali, Alamro dan Al-Soub (2012) leverage memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap kinerja keuangan. Hasil Penelitian positif signifikan 

ditunjukkan oleh peneliti Imroatussolihah (2013), Hidayat (2014), Away, 

Sayekti dan Purnamawati (2016), Chotouro (2017), (Putri & Supadmi, 2016), 

Zhang (2016). 
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2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian Akisik dan Gal (2017) dengan 

ditambahkan beberapa variabel kontrol lain. 

 

Gambar 5 Model penelitian pengaruh CSR dan persisten laba terhadap kinerja 

keuangan. sumber: Peneliti, 2019. 

Berdasarkan kerangka model diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H1: CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan 

H2: Persisten laba memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan 

H3: Umur berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan 

H4:  Ukuran/Size perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

  keuangan 

H5: Dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

keuangan 

H6: Utang/Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap kinerja 

keuangan 

Rahayu Imelda, Analisis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Persisten Laba Terhadap Kinerja Keuangan 
Perusaahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019


