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Abstract
This study aims to identify the effect of disclosure of Corporate Social
Responsibility (CSR), Operating Leverage, Inflation Rate, Company Age towards the
profitability of manufacturing sector of the 2017-2019 in Indonesian Stock Exchange
(BEI) period. The number of sample in this research are 26 manufacturing companies
in the consumer good listed in BEI in 2017-2019, The analytical techniques utilized in
this study is multiple linear regression analysis. The outcome of this research is
illustrate about the CSR significantly effects the probability of these companies as seen
from the assessment of the CSR indicators which were relatively good from each
category (Economy, Environment, Social, Human Rights, Society, and Responsibility
for the Product), Operating Leverage, asset, equity possessed have immense effect on
the growth of profitability, Inflation and company age rate seen from t result has no
affect on profitability.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Operation Leverage, Inflation, Company
Age,Profitability

I. PENDAHULUAN
Kemajuan suatu negara saat ini dapat dilihat dari perkembangan bisnis dan
juga jumlah pengusaha atau wirausaha di negara tersebut. Semakin maju suatu
negara maka jumlah presentase pelaku bisnis semakin tinggi. Jika kita amati
jumlah masyarakat Indonesia yang menggeluti dunia bisnis masih sedikit, hal ini
disebabkan oleh masih sedikitnya pengetahuan mengenai bisnis dan bagaimana
cara mengelolanya bukan hanya sementara namun juga untuk jangka panjang.
Fenomena yang sering terjadi seiring dengan berkembangnya perusahaan yakni
timbulnya kerusakan lingkungan yang setiap tahunnya semakin meningkat serta
tingginya tingkat kesenjangan sosial antara masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena
aktivitas dari perusahaan yang tak terkendali dalam mengeksploitasi sumber daya
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disekitar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan laba dari perusahaan
tersebut.
Sektor yang saat ini cukup diminati oleh pengusaha adalah sektor industri
barang konsumsi, sektor ini diminati karena selalu dibutuhkan dalam kehidupan
manusia dan merupakan kebutuhan pokok. Sektor industri barang konsumsi
mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2017 hingga 2019, dimana industri
makanan mengalami kenaikan 5,13%, industri minuman 15,29%, dan industri
farmasi 4,46%. Namun industri pengolahan tembakau mengalami penurunan
sebesar 12,73% (www.bps.go.id). Dari data tersebut dapat disimpulkan industri ini
memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup baik. Saat ini, telah banyak ditemui
usaha menengah ke bawah pada sektor ini, beberapa diantaranya bahkan sudah
mampu menembus pasar global dan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
Sehingga dapat dipastikan perusahaan di sektor ini akan semakin bergerak maju.
Keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan dari kontribusinya terhadap
hubungan internal di dalam bisnis tersebut namun hendaknya memperhatikan
hubungan eksternal seperti kesejahteraan masyarakat umum serta lingkungan
disekitarnya. Keberlangsungan suatu perusahaan dapat terjadi apabila perusahaan
memperhatikan faktor diluar perusahaan seperti faktor lingkungan dan sosial
ditempat perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Ketika perusahaan lalai
dalam memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial disekitarnya, maka
perusahaan akan dinilai buruk oleh masyarakat. Tanggapan buruk dari masyarakat
akan berdampak pada citra atau nama baik dari perusahaan tersebut. Maka dari
itu adanya penerapan tanggungjawab perusahaan dianggap sebagai sebuah langkah
yang penting dalam upaya pencapaian tingkat profitabilitas perusahaan. Langkah
untuk menuju kinerja yang baik ini harus ditempuh dengan mengoptimalkan faktor
internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengungkapan CSR, umur
perusahaan dan leverage operasi. Sedangkan faktor eksternalnya adalah inflasi.
Leverage operasi dapat terjadi apabila perusahaan memanfaatkan aset yang
dapat menimbulkan beban yang harus ditutupi dari pendapatan operasinya. Ketika
suatu perusahaan sudah mampu menjalankan leverage operasi dengan baik maka
memberikan

pengaruh

positif

terhadap

profitabilitas

perusahaan,

karena

perusahaan dianggap mampu untuk mempertahankan pembiayaan operasional
perusahaan.
Jika faktor internal dan eksternal berjalan baik maka akan dapat berpengaruh
pada lamanya perusahaan bertahan, perusahaan yang bertahan lama maka dapat
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dikatakan kinerja perusahaan itu cukup mumpuni. Hal ini dapat terjadi karena
semakin lama berdirinya suatu perusahaan maka dalam hal manajemen semakin
baik pula dan sudah terlatih dalam menghadapi masalah. Lain halnya dengan
perusahaan yang baru berdiri yang banyak membutuhkan biaya untuk operasional
dan investasi awal untuk pengembangan perusahaan. Selain itu dibandingkan
dengan pengalaman manajemen perusahaan yang baru berdiri perlu lebih banyak
belajar. Terkadang faktor eksternal tidak selalu menguntungkan perusahaan yang
berada di negara berkembang seperti Indonesia, inflasi masih sering terjadi.

II. KAJIANIPUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1 Teori Legitimasi
Teori ini menjelaskan mengenai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha
dengan batasan yang telah ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan
reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya prilaku organisasi dengan
memperhatikan lingkungan (Ghozali dan Chairiri, 2007: 411). Tujuan legitimasi
tidak hanya berguna dalam meningkatkan keuntungan perusahaan saja namun juga
dapat digunakan untuk mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut dalam
jangka panjang (Permatasari, 2014). Penerapan legitimasi ini dianggap penting dalam
kaitannya dengan kegiatan CSR perusahaan dikarenakan CSR itu sendiri
merupakan bentuk strategi yang diterapkan oleh perusahaan sebagai upaya
pelaksanaan tanggungjawab sosialnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan
melalui pengelolaan lingkungan sosial perusahaan.
2.2 Teori Stakeholder
Mardikanto (2014: 68) mengungkapkan mengenai teori stakeholder sebagai
sebuah konsep mengenai manajemen strategis yang bertujuan guna membantu
perusahaan

dalam

memperkuat

hubungannya

dengan

kelompok-kelompok

eksternal serta mampu mengembangkan keunggulan kompetitifnya. Hal tersebut
menandakan bahwa konsistensi sebuah perusahaan akan dipengaruhi oleh motivasi
yang diberikan oleh stakeholder selaku pemangku kepentingan kepada perusahaan
(Prasetyowati, 2014).
2.3 Profitabilitas Perusahaan
Profitabilitas atau profitability adalah rasio yang menunjukkan kondisi
mengenai kemampuan sebuah entitas untuk menghasilkan laba pada suatu periode
(Munawir, 2014: 33). Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan dalam menilai
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kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari modal investor
adalah Return on equity (ROE) yang menggambarkan persentase dari pengembalian
modal hasil aktifitas investasi dan pendapatan perusahaan (Rangkuti, 2006: 77).
Rasio ini diperoleh dari nilai laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemilik dikali
seratus.
2.4 Corporate Social Responsibility
Prastowo dan Huda (2011: 101) mengungkapkan mengenai tanggung jawab
perusahaan

yang

kemasyarakatan

merupakan

dan

lingkungan

bagian

dari

disekitar

hasil

keputusan,

perusahaan,

melalui

kegiatan
perilaku

keterbukaan tanpa dipengaruhi pihak lain dan sesuai dengan moralitas yang ada di
masyarakat yang nantinya dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan
masyrakat dan lingkungan sekitar organisasi, kesejahteraan masyarakat, kesehatan
masyarakat dan juga memperhatikan apa yang para stakeholder inginkan sesuai
dengan hukum yang berlaku pada negara dimana perusahaan itu berdiri dan juga
sesuai dengan norma-norma perilaku internasional yang harus ditanamkan dan
dipraktikan baik itu didalam kegiatan organisasi ataupun diluar kegiatan
organisasi.
2.5 Leverage Operasi
Operating leverage dapat diartikan sebagai kemampuan suatu perusahaan di
dalam menggunakan biaya tetap dari operasional perusahaan (fixed cost) untuk
mempengaruhi perubahan penjualan terhadap earning before interest and taxes
(EBIT) (Syamsudin, 2011: 107).
2.6 Inflasi
Inflasi ditakutkan akan memberikan dampak yang buruk baik itu pada
perekonomian ataupun sosial masyarakat. Inflasi merupakan sebuah kondisi
dimana meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus
(Sukirno, 2011: 165). Jika inflasi yang sangat tinggi terjadi akan mengakibatkan
kekacauan, perekonomian lumpuh. Hal ini terjadi dikarenakan harga barang yang
naik dengan cepat dan tidak diiringi dengan kenaikan nilai mata uang. Kondisi
seperti ini akan dapat menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi
kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat.
2.7 Umur Perusahaan
Nugroho (2012) mengungkapkan mengenai umur perusahaan sebagai masa
waktu perusahaan dari awal berdiri dan melaksanakan kegiatan operasionalnya
sehingga mampu untuk menjaga keberlangsungan hidup perusahaan serta
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menjadikan perusahaan agar tetap dikenal baik di lingkungan masyarakat maupun
dalam dunia bisnis. Semakin lama berdirinya suatu perusahaan maka dalam hal
manajemen semakin baik pula dan sudah terlatih dalam menghadapi masalah. Lain
halnya dengan perusahaan yang baru berdiri yang banyak membutuhkan biaya
untuk operasional dan investasi awal untuk pengembangan perusahaan.
2.8 Hipotesis
1. Pengaruh Pengungkapan CSR Terhadap Profitabilitas
Prastowo dan Huda (2011: 101) mengungkapkan bahwa CSR yang merupakan
tanggung jawab perusahaan dianggap sebagai salah satu bagian dari sebuah
keputusan, kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan disekitar perusahaan. Melalui
pelaksanaan kegiatan CSR diharapkan perusahaan mampu mencapai tujuan
utamanya yakni memperoleh keuntungan dengan memperhatikan kepentingan
stakeholders serta kelangsungan hidup lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab
atas dampak yang telah ditimbulkan akibat kegiatan operasional perusahaan
(Rosdwianti et al., 2016)
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Zahroh (2016) yang mengidentifikasikan
bahwa besarnya pengungkapan CSR berdampak positif pada profitabilitas yang
diukur menggunakan Return on Equity (ROE), dan Earning per Share (EPS). Selain
itu, Almar (2012) mengungkapkan bahwa CSR memberikan pengaruh positif pada
profitabilitas perusahaan melalui pengukuran dengan menggunakan Return on
Asset (ROA) dan Net Profit Margin (NPM) dan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap keduanya. Nnenna & Carol (2016) mengilustrasikan bahwa pengungkapan
CSR mempengaruhi profitabilitas perusahaan secara positif dan signifikan. Dari
rangkaian konsep tersebut, dapat dirangkum hipotesis pertama sebagai berikut:
H1 : Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap profitabilitas
2. Pengaruh Leverage Operasi Terhadap Profitabilitas
Leverage operasi merupakan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan
didalam menggunakan biaya tetap operasi guna memperbesar pengaruh dari
perubahan volume penjualan terhadap earning before interest and taxes (EBIT).
Sartono (2014:257) mengungkapkan bahwa konsep ini sangat penting dalam upaya
memperlihatkan kondisi kepada analisis keuangan untuk melihat trade-off antara
risiko serta tingkat keuntungan

dari

berbagai

tipe

keputusan

finansial.

Herdiani.et.al. (2012) menemukan bahwa DER mempunyai pengaruh secara
simultan dan parsial terhadap ROE.
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Hanafi (2014: 327) mengungkapkan mengenai seberapa besar kemampuan
perusahaan dalam menggunakan biaya tetap operasional yang berasal dari biaya
depresiasi, biaya produksi dan pemasaran yang bersifat tetap. Perusahaan dengan
kondisi biaya tetap yang tinggi akan menggunakan leverage operasi yang tinggi pula.
Apabila terjadi perubahan pada penjualan akan mengakibatkan perubahan juga
pada laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax (EBIT)
perusahaan.
Rasyid (2014) yang mengidentifikasi bahwa leverage operasi memiliki pengaruh
yang signifikan pada tingkat profitabilitas perusahaan manufaktur sector food and
beverage yang terdaftar di BEI. Santi (2017) juga menyatakan bahwa leverage
operasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian Prakoso
(2014) menunjukkan

bahwa variabel DER dan TIE berpengaruh secara parsial

terhadap ROE. Dari konsep tersebut maka dapat dibangun hipotesis kedua berikut
ini:
H2 : Leverage operasi memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas
3. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Profitabilitas
Inflasi merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan terjadi meningkatnya
harga barang secara umum dan terjadi dalam kurun waktu tertentu dalam suatu
wilayah

perekonomian (Sumarlin, 2016). Inflasi adalah keadaan dimana terjadi

kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus (Sukirno, 2011:
165). Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian sehingga dapat
menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Harga yang
terus meningkat dengan cepat, menyebabkan ketidakmampuan masyarakat untuk
mengimbangi

pemenuhan

kebutuhan

sehari-harinya

dengan

baik.

Bagi

perusahaan, sebuah inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi dan operasional
mereka sehingga pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri. Apabila terjadi
peningkatan biaya produksi lebih tinggi dari peningkatan harga yang terjadi pada
perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan turun (Tandelilin, 2010: 343).
Adyatmika dan Wiksuana (2018) menyatakan bahwa inflasi berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Lindayani (2016) juga
mengidentifikasi bahwa inflasi menunjukkan arah negatif dan signifikan terhadap
ROA perusahaan perbankan. Welta dan Lemiyana (2017) mengidentifikasi bahwa
inflasi tidak berpengaruh pada tingkat profitabilitas perbankan syariah (ROA) di
Indonesia selama periode penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun
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terjadi kenaikan tingkat inflasi, maka tidak akan menurunkan tingkat profitabilitas
yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan
hipotesis ketiga berikut ini:
H3 : Tingkat inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas
4. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Profitabilitas
Umur
melaksanakan

perusahaan
aktivitas

merupakan

periode

operasionalnya

hingga

awal

perusahaan

dapat

dalam

mempertahankan

kelangsungan hidupnya (going concern) (Nugroho, 2012). Perusahaan yang telah
lama berdiri akan memiliki pengalaman dalam mengelola kegiatan operasional
perusahaan dengan baik. Berbeda dengan perusahaan yang baru berdiri dimana
umumnya akan membutuhkan lebih banyak biaya dari pada perusahaan yang telah
lama berdiri dalam upaya kelangsungan hidupnya maupun sebagai investasi awal
perusahaan tersebut.
Oktavia (2020) memperoleh hasil bahwa umur perusahaan memiliki
pengaruh pada profitabilitas, dimana menunjukkan makna bahwa semakin
bertambahnya umur perusahaan maka profitabilitas juga akan semakin meningkat.
Wibisana (2018) juga mengungkapkan umur perusahaan menggambarkan arah
positif dan signifikan atas profitabilitas perusahaan dimana perusahaan yang sudah
lama berdiri pada umumnya akan memiliki tingkat profitabilitas tinggi jika
dibandingkan dengan perusahaan yang baru saja berdiri. Selain itu, Ali (2019)
menyatakan umur perusahaan memiliki pengaruh positif pada profitabilitas
perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2012-2017.
Dari hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:
H4 : Umur perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas

III. METODE PENELITIAN
Studi ini dilaksanakan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jumlah populasi dalam studi ini
sebanyak 53 perusahaan dengan sampel sebanyak 26 perusahaan berdasarkan
metode purposive sampling yakni perusahaan manufaktur pada sektor barang
konsumsi yang mempublikasikan laporan keuangannya secara berturut-turut pada
periode 2017-2019. Jenisidata pada studi ini adalah dataikuantitatif dengan
teknikianalisisidataiyang digunakan iyaitu analisis regresi linier berganda, idalam
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iWindows.
IV. HASILiDANiPEMBAHASAN
4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Dari 26 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam studi ini, masingmasing perusahaan akan diteliti selama 3 tahun periode pengamatan sehingga total
sampel yang diolah sejumlah 78. Jika dilihat dari tabel untuk pengungkapan CSR
memiliki nilai minimum 2.00 adapun perusahaan yang memiliki nilai minimum
adalah Integra Indocabinet Tbk pada tahun 2016 dan Mayora Indah Tbk pada tahun
2018. Untuk nilai maksimum 75.00 ditunjukkan oleh Unilever Tbk pada tahun
2017. Leverage operasi memiliki nilai minimum 0.00 yakni Kimia Farma pada tahun
2019, untuk nilai maximum ditunjukkan oleh Multi Bintang Indonesia Tbk . dengan
poin sebesar 0.53 pada tahun 2017. Profitabilitas memiliki nilai minimum 0.00 yang
digambarkan oleh perusahaan Kimia Farma pada tahun 2019, dan Unilever Tbk
menunjukkan nilai maximum sebesar 1.40 pada tahun 2019. Untuk tingkat inflasi
nilai minimum 2,72 % terjadi pada tahun 2019 dan untuk nilai maximum 3,61
%terjadi pada tahun 2017. Adapun untuk umur perusahaan nilai minimum yaitu
perusahaan yang baru berdiri 13 tahun adalah perusahaan Hartadinata Abadi Tbk,
sedangkan nilai maximum atau usia tertua yaitu paling lama berdiri 90 tahun
adalah perusahaan Multi bintang Indonesia Tbk.
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas
Dari hasil uji normalitas nilai sig. menunjukkan angka sebesar 0,170d, serta
hasil histogram menampilkan gambar menyebar mengikuti sekitar garis, dimana
hasil tersebut menyatakan bahwa data berdistribusi normal dan lolos uji normalitas
sebagai syarat uji selanjutnya dalam analisis regresi berganda.
2. Hasil Uji Multikolinearitas
Dari hasil uji multikolinieriras menunjukkan bahwa pengungkapan CSR
memiliki nilai tolerance 0.773 dengan VIF 1,293 maka pada data ini tidak ada gejala
multikolinearitas. Untuk variabel leverage operasi nilai tolerance menunjukkan
jumlah 0,976 dan VIF 1,024 yang bermakna bahwa pada variabel ini tidak
menunjukkan adanya gejala multikolinearitas. Variabel tingkat inflasi memiliki nilai
tolerance sebesar 0,989 dengan nilai VIF 1,011 yang mengandung makna tidak
adanya gejala multikolinearitas

pada variabel tersebut. Umur perusahaan
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menggambarkan nilai tolerance sejumlah 0,772 serta nilai VIF nya 1,295 yang
mengartikan bahwa variabel ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.
3. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig dari tiap variabel yakni
pada pengungkapan CSR memiliki jumlah 0.234, leverage operasi senilai 0,187,
tingkat inflasi sebesar 0,287 dan untuk umur perusahaan sejumlah 0,078. Hasil
tersebut mengidentifikasikan bahwa penelitian ini telah lolos uji heteroskedastisitas
dikarenakan nilai sig masing-masing variabel bebas yang menunjukkan angka
diatas 0,05.
4. Hasil Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil olah data untuk uji autokerelasi model summary diatas,
nilai Durbin Watson sebesar 1,540 yang dapat dirumuskan 1< DW < 3 atau D > 1 <
3. Dilihat dari nilai Durbin Watson dapat disimpulkan bahwa karena pada uji
asumsi autokorelasi model regresi memiliki nilai Durbin Watson sebesar 1,540
dimana nilai tersebut sesuai dengan yang telah disyaratkan sehingga dapat
dimaknai bahwa model regresi ini lolos uji autokorelasi.
5. Uji Linieritas
Berdasarkan hasil olah data untuk uji linearitas yaitu Nilai deviation from
linearity Sig variabel pengukuran CSR adalah sebesar 0,011 < 0,05, sehingga dapat
disimpulkan tidak ada hubungan linear secara signifikan Pengukuran CSR dengan
Profitabilitas. Nilai deviation from linearity Sig variabel Leverage Operasional adalah
sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear secara
signifikan Leverage Operasional dengan Profitabilitas. Nilai deviation from linearity
Sig variabel Tingkat Inflasi adalah sebesar 0,826 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan
ada hubungan linear secara signifikan Tingkat Inflasi dengan Profitabilitas. Nilai
deviation from linearity Sig variabel Umur Perusahaan adalah sebesar 0,000 < 0,05,
sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan linear secara signifikan Umur
Perusahaan dengan Profitabilitas
4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Berdasarkan uji regresi linier berganda menurut perhitungan SPSS for
Windows version 24 dapat dirumuskan hasil sebagai berikut
Y = 0,069 + 0,878X1+1,163X2-0,064X3+0,000X4 + ε

EFEKTIVITAS PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY, LEVERAGE OPERASI, UMUR PERUSAHAAN
DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS
PERUSAHAAN

Jurnal Riset Akuntansi JUARA

307

JUARA (Jurnal Riset Akuntansi)
Prodi Akuntansi FEB Unmas Denpasar
ISSN 2088-3382, E-ISSN 2443-0641

Vol. 11 No. 2 September 2021

4.4 Uji Goodness of Fit Model
1. Hasil Uji Signifikansi Secara Parsial (Uji-t)
Dari hasil perhitungan SPSS for Windows version 24, maka dapat dilihat pada
Tabel 8 untuk nilai sig masing-masing variabelnya. Nilai sig untuk pengungkapan
CSR menunjukkan angka 0.000 dalam arti bahwa pengungkapan CSR secara
parsial berpengaruh pada profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan oleh nilai sig
kurang dari 0.05, nilai sig pada leverage operasi menunjukkan angka 0.000 dalam
arti variabel ini secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nilai
sig untuk tingkat inflasi menunjukkan angka sebesar 0.338, dimana menunjukkan
nilai yang lebih besar dari 0.05 yang bermakna bahwa tingkat inflasi tidak
berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Nilai sig untuk umur perusahaan
menunjukkan angka 0.769 yang mengartikan bahwa umur perusahaan tidak
berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Terlihat pada angka sig yang berada di
bawah

0.025.

dapat

disimpulkan

kedua

koefisien

regresi

signifikan

atau

pengungkapan CSR, dan leverage operasi berpengaruh secara signifikan pada
profitabilitas.
2. Hasil Uji F
Uji F dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig sebesar 0.000 yang
mengambarkan hasil bahwa pengungkapan CSR, leverage operasi, tingkat inflasi,
dan umur perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas
Perusahaan.
3. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Dari hasil olah data SPSS for Windows version 24 dapat dilihat bahwa besarnya
R square adalah 0,529 atau 52,9%. Hal ini menunjukkan bahwa 52,9% variasi
Profitabilitas dijelaskan oleh variabel Pengukuran CSR, Leverage Operasional,
Tingkat Inflasi dan Umur Perusahaan.
4.5 Pengujian Hipotesis
Dilihat dari hasil perhitungan program SPSS for Windows version 24 diperoleh
nilai

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝛼 = 5%/2 = 0.025, df =n-k-1=73, didapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar

1.960 ketentuan mengatakan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak.
Adapun 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 5.458 untuk pengungkapan CSR maka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga 𝐻𝑎
diterima dapat diartikan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas perusahaan. leverage operasi menunjukkan angka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
5.460 angka ini lebih besar dapi pada nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻𝑎 diterima dalam arti bahwa
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leverage operasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Tingkat
inflasi untuk 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 - 0.78 dikarenakan angka ini lebih kecil dari pada 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0
diterima tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.
Sedangkan untuk umur perusahaan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0.295 menunjukkan angka lebih kecil
dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas perusahaan.
4.6 Pembahasan
1. Pengaruh Pengungkapan CSR terhadap Profitabilitas Perusahaan
Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for Windows version 24 diperoleh
nilai signifikan hitung adalah 0.000 nilai ini lebih kecil dibandingkan dengan taraf
signifikan (𝛼) 0.05, dalam arti bahwa pengungkapan CSR berpengaruh secara
signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Sedangkan dilihat dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝛼 = 5%/2 = 0.025, df =n-k-1=73, didapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 ketentuan
mengatakan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. Adapun 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 5.458
untuk pengungkapan CSR maka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , sehingga 𝐻𝑎 diterima dari uji
hipotesis sebelumnya.
Hasil SPSS for Windows version 24 menunjukkan bahwa pengungkapan CSR
memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Berdasarkan analisis 26
perusahaan yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini menunjukkan bahwa
Corporate Social Responsibility memiliki peran penting dalam meningkatkan
penjualan perusahaan dengan menggunakan beberapa tanggungjawab sosial di
lingkungan hidup. Oleh karenanya apabila dikaitkan dengan teori legitimasi dan
juga stakeholder dimana apabila perusahaan ingin menghasilkan nilai profitabilitas
yang tinggi maka perusahaan harus bisa menciptakan produk barang yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya, harus dapat menciptakan produk
barang yang berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat, sehingga membuat
masyarakat percaya untuk membeli produk tersebut. Calon Investor akan memilih
perusahaan yang dianggap oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya baik,
dikarenakan

perusahaan

yang

sadar

akan

lingkungan

sekitar

memiliki

keberlangsungan yang lebih lama.
Memberikan informasi yang detail dan akurat terkait perusahaan akan
membantu investor untuk lebih yakin berinvestasi pada perusahaan tersebut.
Hubungan baik yang dijalankan antara perusahaan dengan karyawan merupakan
hal utama yang harus diperhatikan. Selain dari itu memberikan fasilitas, upah yang
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sesuai, tunjangan, layanan kesehatan dan lain sebagainya akan membuat karyawan
loyal terhadap perusahaan, ketika karyawan betah kerja dilingkungan perusahaan
yang baik, maka kinerja karyawan akan meningkat, secara otomatis profit
perusahaan akan ikut meningkat.
2. Pengaruh Leverage Operasi terhadap Profitabilitas Perusahaan
Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for Windows version 24 diperoleh
nilai signifikan hitung untuk Leverage Operasi menunjukkan angka 0.000 dalam
arti bahwa leverage operasi secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas
perusahaan. Sedangkan dilihat dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝛼 = 5%/2 = 0.025, df =n-k1=73, didapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 ketentuan mengatakan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka
𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. Leverage operasi menunjukkan angka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 5.460 angka
ini lebih besar dari pada nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 sehingga 𝐻𝑎 diterima dari uji
hipotesis sebelumnya.
Hasil SPSS for Windows version 24 menunjukkan bahwa leverage operasi
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dikarenakan
jumlah asset dan equity yang besar serta pendapatan penjualan yang besar maka
apabila perusahaan memiliki hutang jangka pendek maupun jangka panjang tidak
akan memberikan pengaruh pada profitabilitas perusahaan. Adanya leverage dalam
perusahaan diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dampak
leverage operasi pada tingkat profitabilitas dikatakan menguntungkan jika suatu
perusahaan dapat menerima pendapatan lebih besar dibandingkan beban yang
harus dibayarkan. Dengan menggunakan leverage operasi diharapkan perusahaan
mendapat perubahan atas hasil penjualan sehingga mengakibatkan perubahan
EBIT (penghasilan sebelum bunga dan pajak) yang lebih besar sehingga profit yang
diperoleh perusahaan juga menjadi meningkat.
3. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Profitabilitas Perusahaan
Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for Windows version 24 diperoleh
nilai signifikan hitung untuk inflasi menunjukkan angka 0.338 dalam arti bahwa
tingkat inflasi tidak menggambarkan adanya pengaruh terhadap profitabilitas
perusahaan. Sedangkan dilihat dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝛼 = 5%/2 = 0.025, df =n-k1=73, didapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 ketentuan mengatakan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka
𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. Tingkat Inflasi menunjukkan angka 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 -0.964 angka
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ini lebih kecil dari pada nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 sehingga 𝐻𝑎 ditolak dari uji hipotesis
sebelumnya.
Hasil SPSS for Windows version 24 mengidentifikasikan bahwa tingkat inflasi
tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Tingkat inflasi
dapat menyebabkan perusahaan mengalami penurunan laba. Meskipun terdapat
kenaikan pada inflasi, kenaikan ataupun penurunan profit yang diperoleh
perusahaan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dapat terjadi
karena tingkat inflasi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 rendah, dimana besarnya
inflasi kurang dari 10% per tahun. Dengan rendahnya tingkat inflasi menandakan
bahwa kenaikan biaya perusahaan tidak terlalu besar, dimana kenaikan ini dapat
diimbangi dengan meningkatnya harga jual produk sehingga penurunan ataupun
kenaikan laba yang dialami perusahaan tidak tinggi.
4. Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Profitabilitas Perusahaan
Berdasarkan hasil perhitungan program SPSS for Windows version 24 diperoleh
nilai signifikan hitung untuk Umur Perusahaan menunjukkan angka 0.769 dalam
arti bahwa Umur Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap
profitabilitas perusahaan. Sedangkan dilihat dari 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , 𝛼 = 5%/2 =
0.025, df =n-k-1=73, didapat 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.993 ketentuan mengatakan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
> 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. Umur perusahaan menunjukkan angka
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 0.295 angka ini lebih kecil dari pada nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 1.960 sehingga
𝐻𝑎 ditolak dari uji hipotesis sebelumnya.
Hasil SPSS for Windows version 24 menunjukkan bahwa Umur Perusahaan
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Tentunya perusahaan
didirikan untuk mendapatkan keuntungan serta memiliki umur yang lama bahkan
untuk waktu yang tidak terbatas. Dalam penelitian ini lama atau tidaknya suatu
perusahaan berdiri tidak berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh
perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perusahaan yang telah lama
beroperasi tidak lebih menguntungkan dari perusahaan yang baru berdiri, karena
pada saat tertentu pendapatan perusahaan yang telah lama beroperasi akan
mengalami penurunan yang disebabkan oleh munculnya perusahaan baru. Umur
perusahaan yang semakin lama tidak lebih profit daripada perusahaan yang baru
berdiri, sebab pada saat tertentu pendapatan perusahaan yang telah lama berdiri
akan mengalami penurunan yang disebabkan oleh munculnya perusahaan baru,
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sehingga perusahaan yang telah lama berdiri tersebut akan mengalami penurunan
profitabilitas (Hariyanto, 2014).
V. SIMPULANiDANiSARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah penulis sampaikan diatas,
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh signifikan
terhadap profitabilitas perusahaan hal ini didukung dari penilaian-penilaian
indikator CSR

yang cukup baik mulai dari setiap kategorinya. Dengan

pelaksanaan Corporate Social Responsibility yang tepat dapat membuat
perusahaan semakin dikenal dengan itu diharapkan tingkat loyalitas para
konsumen lama ataupun baru meningkat. Meningkatnya loyalitas konsumen
berdampak positif terhadap perusahaan, dimana dengan loyalitas konsumen
yang meningkat akan berdampak pada penjualan perusahaan yang artinya
akan terjadi peningkatan laba perusahaan.
2. Leverage Operasi memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan
profitabilitas perusahaan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah asset dan
equity yang besar serta pendapatan penjualan yang besar maka ketika
perusahaan mempunyai hutang jangka panjang maupun jangka pendek tidak
akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.
3. Tingkat inflasi dilihat dari hasil uji t tidak memiliki pengaruh terhadap
profitabilitas, hal ini dapat dikaitkan bahwa tingkat inflasi perusahaan dari
tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukkan nilai yang rendah yakni kurang
dari 10% per tahun. Hal ini menandakan bahwa rendahnya tingkat inflasi
mengakibatkan tidak terjadinya kenaikan biaya perusahaan yang terlalu
besar, sehingga penurunan ataupun kenaikan laba yang dialami perusahaan
tidak menunjukkan angka yang tinggi.
4. Umur perusahaan apabila dikaitkan dengan profitabilitas, tidak memiliki
pengaruh yang signifikan. Karena lama atau tidaknya perusahaan beroperasi
ditentukan oleh kualitas produk perusahaaan. Pada saat tertentu pendapatan
perusahaan yang telah lama beroperasi akan mengalami penurunan yang
disebabkan oleh munculnya perusahaan baru.
Pada bagian akhir, dari pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya penulis
bermaksud mengajukan beberapa saran yaitu:
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1. Perusahaan manufaktur pada sektor industri barang konsumsi Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2017-2019, supaya lebih meningkatkan sistem
pengendalian intern terkait laporan keuangan, pembukuan, dan tata kelola
perusahaan. Hal ini akan memperlancar jalannya kinerja keuangan sehingga
dapat meningkatkan profit perusahaan. Perusahaan tersebut harus lebih
meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, hal ini sangat
berpengaruh terhadap penjualan produk jasa. Seleksi pegawai yang lebih ketat
dan memberikan imbalan yang memadai untuk setiap pegawai. Hal ini
bertujuan untuk mendapatkan para pegawai yang berperan aktif dalam
pencapaian
profitabilitas.

tujuan

perusahaan

Menumbuhkan

untuk

iklim

meningkatkan

keterbukaan

dalam

pertumbuhan
perusahaan

Memperjelas kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat sehingga mempermudah
kebijakan-kebijakan apa yang harus diterapkan dan dilaksanakan.
2. Bagi

peneliti

selanjutnya,

keterbatasan

dari

laporan

penelitian

yang

dikemukakan oleh penulis yang mungkin akan mempengaruhi isi laporan
penelitian yang penulis laporkan terkait penelitian. Keterbatasan penulis
dalam membuat laporan ini harus dikemukakan, terutama bagi peneliti
berikutnya yang akan menggunakan penelitian ini sebagai bahan rujukannya.
Adapun faktor yang mempengaruhi keterbatasan penulis antara lain : sampel
yang digunakan merupakan sampel acak, maupun variabel yang terdapat pada
penelitian ini dan alat pengukur yang digunakan, serta banyak faktor lainnya.
Jika ingin membuat penelitian dengan menggunakan topik yang sama agar
melakukan praktek kerja langsung pada perusahaan yang akan dijadikan
untuk pengambilan data dalam penelitian.
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Tabel 9
Analisis Determinasi

Tabel 10
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Tabel 11
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