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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan suatu analisis statistik yang menyajikan 

gambaran umum mengenai variabel maupun data yang digunakan dalam 

penelitian. Melalui  statistik deskriptif, dapat diketahui jumlah sampel penelitian 

(n), nilai rata- rata atau mean, standar deviasi,  nilai terendah (minimum), dan juga 

nilai tertinggi atau maximum (Ghozali, 2018).  Penelitian ini menggunakan 119 

sampel data. Sampel data semula berjumlah 143 data, namun 24 data harus 

dieliminasi karena data terlalu ekstrem, sehingga menyebabkan sampel data 

penelitian tidak lolos uji asumsi klasik.  Berikut ini adalah tabel hasil uji statistik 

deskriptif pada penelitian ini. 

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

Model 

Variable N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviatio

n 

ROA  =   α 

+ β1CR +  

β2DAR +  

β3RCSR  + ε 

Current Ratio 119 0.55 4.41 2.1686 
1.0704

5 

Debt to Total 

Assets Ratio 
119 0.11 0.91 0.3947 0.18671 

Rasio Biaya CSR 119 0.0005 0.0043 0.002353 0.0010863 
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Return on Assets  119 0.021 0.148 0.06107 0.026608 

Valid N (listwise) 119         

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 

 Berdasarkan tabel hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui 

bahwa jumlah sampel pada masing – masing variabel sebanyak 119 sampel 

penelitian. Pada variabel independen pertama yaitu current ratio memiliki nilai 

minimum 0,55, nilai maksimum  sebesar 4,41, nilai rata – rata atau mean sebesar 

2,1686 yang menunjukan bahwa rata – rata perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019 memiliki aset lancar 2,1686 lebih besar 

bila dibandingkan dengan hutang lancarnya, yang artinya setiap Rp 1 hutang 

lancar dijamin oleh aset lancar 2,1686 kalinya. Nilai standar deviasi current ratio 

sebesar 1,07045 di bawah nilai rata – ratanya, sehingga menunjukan bahwa 

sampel data current ratio  dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 

pada tahun 2017-2019 bersifat homogen atau berkelompok.  

Debt to Total Assets Ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,11, dan nilai 

maksimum sebesar 0,91. Nilai rata – rata sebesar 0,3947, yang artinya rata-rata 

total aset perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019 

yang dibiayai oleh hutang sebesar 39,47% dari total asetnya. Sedangkan nilai 

standar deviasi sebesar 0,18671 di bawah nilai rata – ratanya, sehingga 

menunjukan sampel data DAR dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2017-2019 bersifat homogen. 
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 Rasio Biaya CSR memiliki nilai minimum sebesar 0,0005, nilai 

maksimum sebesar 0,0043, nilai rata-rata sebesar 0,002353, yang artinya rata-rata 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019, 

menggunakan 0,2% dari total asetnya untuk melaksanakan program CSR. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0,0010863 di bawah nilai rata-rata yang artinya 

sampel data rasio biaya CSR dari perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2017-2019 bersifat homogen atau tidak bervariasi.  

 Return on Assets (ROA) memiliki nilai minimum sebesar 0,021, nilai 

maksimum sebesar 0,148, dan nilai rata-rata sebesar 0,06107 yang menunjukan 

bahwa rata-rata perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 

2017-2019 mampu menghasilkan laba sebesar 6,1% untuk setiap Rp 1 aset yang 

dikelolanya. Nilai standar deviasi ROA sebesar 0,026608 di bawah nilai rata-rata 

menunjukan bahwa sampel data ROA yang digunakan dalam penelitian bersifat 

homogen.  

4.2 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan analisis  regresi linier berganda, terdapat beberapa uji 

asumsi klasik yang harus dipenuhi. Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji 

kelayakan suatu model penelitian. Dalam analisis regresi linier berganda, uji 

asumsi klasik berguna untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian terbebas dari adanya ketidaknormalan pendistribusian data, 

multikolinearitas, autokorelasi, serta heteroskedastisitas. 
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 4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji 

apakah data yang digunakan sebagai variabel penelitian berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Data 

berdistribusi normal apabila nilai signifikansi di atas 0,05 (Ghozali, 2018). Hasil 

pengujian normalitas terlihat pada gambar 4.1, gambar 4.2, dan tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Sebelum Normal 

  

Unstandardized 

Residual 

N   143 

Normal Parameters
a.b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation ,11750603 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,337 

Poitive ,337 

Negative  -,247 

Test Statistic ,337 

Asymp. Sig (2-tailed) ,000
c
 

 

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji normalitas kolmogorov-smirnov diatas, 

dapat diketahui bahwa nilai signifikansi hasil uji normalitas terhadap 143 sampel 

data, kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal, sehingga data yang ekstrem harus dipangkas.  
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Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Sesudah Normal 

  

Unstandardized 

Residual 

N   119 

Normal Parameters
a.b

 

Mean ,0000000 

Std. 

Deviation ,01680252 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,052 

Poitive ,052 

Negative -,039  

Test Statistic ,052 

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

 

 

 Setelah dilakukan pemangkasan terhadap 24 data yang ekstrem, maka 

jumlah sampel menjadi 119 sampel data. Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji 

normalitas kolmogorov-smirnov terhadap 119 sampel data, lebih dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,200. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal.  

Tabel 4. 4 Ringkasan Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

Model  

Data Awal Data Akhir 

Sig. 

Kolmogoro

v Smirnov 

Jumlah 

Sampel 

(n) 

Sig. 

Kolmogoro

v Smirnov  

Jumlah 

Sampel 

(n) 

ROA  =   α + β1CR +  β2DAR +  

β3RCSR  + ε 0,000 143 0,200 119 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 

 Ringkasan hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang disajikan pada 

Tabel 4.4 diatas,  menunjukan bahwa nilai signifikansi semula sebesar 0,000 

(<0,05) sehingga 24 data yang ekstrem harus dihapus supaya lolos uji asumsi 

klasik. Setelah data outlier dihapus, nilai signifikansi menjadi lebih besar dari 
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0,05 yaitu sebesar 0,200 yang artinya data yang digunakan dalam penelitian 

berdistribusi normal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat korelasi atau tidak, antara satu variabel independen dengan variabel 

independen lainnya. Model regresi penelitian dapat dikatakan baik, apabila tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Uji multikolinearitas memiliki ketentuan, 

apabila nilai Tolerance >0,10 nilai Varian Inflation Factor (VIF) <10 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2018). Untuk 

mengetahui ada maupun tidaknya multikolinearitas dalam model regresi, dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas 

Model Variabel Tolerance VIF Kesimpulan  

ROA  =   α + β1CR +  

β2DAR +  

β3RCSR  + ε 

Current Ratio 
.515 1.940 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Debt to Total Assets 

Ratio .650 1.539 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Rasio Biaya CSR  
.743 1.346 

Tidak terjadi 

multikolinearitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 

 

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa 

nilai tolerance untuk current ratio, debt to total assets ratio, dan rasio biaya CSR 

>0,10 sedangkan nilai VIF <10, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala 

multikolinearitas.  
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 4.2.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode sebelumnya (t-1) dalam model regresi linier. Pengujian autokorelasi 

biasanya banyak dilakukan pada penelitian yang memiliki data runtun waktu ( 

time series ). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji 

autokorelasi run test. Menurut Ghozali (2018), uji autokorelasi run test digunakan 

untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi antar residual. Apabila nilai 

signifikansi  dari hasil pengujian run test kurang dari 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi antar nilai residual. Demikian pula 

sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi antar nilai residual.  

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi Run Test 

Model 
Kriteria Nilai 

Signifikansi 

Nilai 

Signifikansi 
Kesimpulan 

ROA  =   α + β1CR + 

β2DAR + β3RCSR  + ε 
>0,05   0,896 

Tidak terjadi 

autokorelasi  

 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 

 Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

hasil uji autokorelasi run test sebesar 0,896 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan, bahwa tidak ada gejala autokorelasi dalam model regresi.  
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 4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas merupakan suatu pengujian yang berfungsi untuk 

mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lainnya dalam suatu model regresi. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan cara uji glejser. Berikut hasil uji heteroskedastisitas melalui uji 

glejser.  

Tabel 4. 7 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas 

Model Variabel 
Signifikans

i Kesimpulan  

ROA  =   α + β1CR + 

β 2DAR + β 3RCSR  + ε 

Current Ratio 
.056 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Debt to Total 

Assets Ratio .737 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Rasio Biaya CSR  
.550 

Tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi 

variabel independen lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

gejala heteroskedastisitas.   

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

4.3 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui pengaruh likuiditas, 

leverage, dan CSR baik secara parsial maupun secara simultan terhadap 

profitabilitas atau untuk mengetahui hasil pengujian hipotesis (H1 – H3) dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda.  

  Hasil pengujian pengaruh variabel independen baik secara simultan 

maupun parsial terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, dapat dianalisis 

pada hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis 

ROA  =   α + ᵦ1CR +  ᵦ2DAR + ᵦ3RCSR  + ε 

Variabel 
Koefisien 

Beta 
T Sig.  

Konstanta  0.090 0.929 

Current Ratio 0.277 3.379 0.001 

Debt to Total Assets Ratio 0.147 2.011 0.047 

Rasio Biaya CSR 0.645 9.445 0.000 

F-Test  57.794 

Sig. F  0.000
b 

R Square   0.601  

Adj. R Square  0.591 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 

 Sebelum membandingkan nilai f hitung dengan nilai f tabel, peneliti 

melakukan perhitungan nilai f tabel, dengan α = 0,05, jumlah sampel (n) = 119, 

jumlah variabel (k) = 4 , df1 = k – 1= 4 – 1 = 3, df2 = n – k =  119 – 4 = 115, nilai 

f tabel sebesar 2,68. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai f hitung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai f tabel (57,794 > 2,68). Berdasarkan tabel 4.8 di atas 

juga dapat diketahui nilai signifikansi f sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa likuiditas (current ratio), leverage (debt to total assets ratio), 

serta CSR (rasio biaya CSR) secara bersama atau simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets (ROA) atau profitabilitas pada level signifikansi 1%. 

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R
2
 sebesar 

0,591. Oleh karena itu, berdasarkan nilai Adjusted R
2
 tersebut dapat diketahui 

bahwa variasi variabel dependen yaitu return on assets dapat dijelaskan sebesar 

59,1% oleh variabel independen yaitu current ratio, debt to total assets ratio, dan 

rasio biaya CSR. Sedangkan sisanya sebesar 40,9% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain diluar variabel current ratio, debt to total assets ratio, dan rasio biaya CSR.   

          Menurut Ghozali (2018), untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dapat dilakukan dengan 

cara menghitung nilai t tabel atau titik kritis menurut tabel, lalu membandingkan 

nilai t tabel dengan nilai t hitung yang muncul pada hasil uji statistik t. Apabila 

nilai t hitung atau nilai statistik t lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t tabel, 

maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara parsial mempengaruhi variabel dependen diterima (Ghozali, 2018).  

  Sebelum membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, peneliti 

melakukan perhitungan nilai t tabel, dengan α = 0,05, jumlah sampel (n) = 119,  

jumlah variabel (k) = 4, dan degree of freedom (df) = n - k =  119 – 4 = 115, 

sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 1,98081. 
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4.3.1  Pengaruh Likuiditas (CR) terhadap Profitabilitas (ROA) 

  Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.8, variabel likuiditas 

yang diproksikan dengan current ratio memiliki nilai beta positif yaitu 

sebesar 0,277, sehingga nilai ini memenuhi kriteria dalam penerimaan 

hipotesis yang menyatakan jika nilai beta (β1) positif, maka hipotesis 1 

(H1) yang menyatakan bahwa likuiditas (CR) berpengaruh positif terhadap 

Profitabilitas (ROA) diterima.  

Selain itu, dapat diketahui nilai t hitung sebesar 3,379, sedangkan 

nilai t tabel sebesar 1,98081, sehingga nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai t tabel (3,379 > 1,98081). Tabel 4.8 juga 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai signifikansi 0,001 < 

0,05, dapat diartikan bahwa likuiditas yang diuji dengan current ratio 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), pada 

level signifikansi 1%. Sehingga, hipotesis (H1) yang menyatakan 

bahwa likuiditas (CR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas 

(ROA) diterima dan dapat didukung secara empiris.   

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Novita dan Sofie 

(2015), Saragih, dkk (2015), dan Sukmawati dan Purbawangsa (2016), 

yang meneliti pengaruh likuiditas yang diproksikan dengan current ratio 

terhadap profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa likuiditas (current ratio) memberikan 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan 

(ROA).   
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Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan 

oleh Anwar dalam Novita dan Sofie (2015), yaitu semakin baik likuiditas 

aset lancar suatu perusahaan, maka semakin besar pula nilai profitabilitas 

perusahaan tersebut. Penelitian ini juga sesuai dengan teori yang 

dinyatakan oleh Mardiyanto dalam Rahmaita dan Nini (2021), apabila 

likuiditas suatu perusahaan tinggi, maka dapat menggambarkan rendahnya 

risiko yang dimiliki perusahaan, yang artinya perusahaan aman dari risiko 

kemungkinan terjadinya gagal bayar atas hutang lancarnya.  

   Aset lancar perusahaan digunakan sebagai pendanaan, salah 

satunya yaitu untuk membayar hutang lancar perusahaan ketika jatuh 

tempo. Ketika perusahaan memiliki nilai aset lancar yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai hutang lancarnya, maka perusahaan tersebut 

dapat membayar hutang lancarnya tepat waktu, dan tidak terjadi 

peningkatan beban bunga akibat terlambat membayar tagihan hutang 

lancarnya. Sehingga perusahaan dapat tetap menjalankan kegiatan 

operasionalnya dengan lancar, tanpa adanya penambahan beban bunga. 

Dengan begitu, likuiditas perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan laba 

serta nilai aset perusahaan. 

4.3.2 Pengaruh Leverage (DAR) terhadap Profitabilitas (ROA). 

  Berdasarkan tabel 4.8, dapat diketahui bahwa variabel leverage 

yang diproksikan dengan debt to total assets ratio memiliki nilai beta 

positif yaitu sebesar 0,147, sehingga nilai ini memenuhi kriteria dalam 

penerimaan hipotesis yang menyatakan jika nilai beta (β2) positif, maka 
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hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif 

terhadap ROA (profitabilitas) diterima. 

Selain itu, dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,011, sedangkan 

nilai t tabel sebesar 1,98081, sehingga nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai t tabel (2,011 > 1,98081). Tabel 4.6 juga 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,047. Nilai signifikansi 0,047 < 

0,05, dapat diartikan bahwa leverage yang diuji dengan debt to total assets 

ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), 

pada level signifikansi 5%. Sehingga, hasil uji hipotesis mendukung 

pernyataan hipotesis (H2) yang menyatakan bahwa leverage (DAR) 

berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) diterima, dan 

dapat didukung secara empiris. 

  Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wiranata dan 

Nugrahanti (2013), Febria dan Halmawati (2014), serta Purba dan Yadnya 

(2015) yang meneliti pengaruh leverage terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan.  

  Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh 

Weston dalam Malinda (2018), yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki rasio leverage yang tinggi, memiliki kesempatan untuk 

memperoleh laba yang tinggi pula.  
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  Ketika perusahaan tidak memiliki modal yang cukup untuk 

mendanai kegiatan operasional maupun untuk mendanai kepentingan 

ekspansi bisnisnya, maka perusahaan akan memutuskan untuk berhutang 

kepada pihak lain. Hutang tersebut dapat digunakan untuk pendanaan 

kegiatan operasional maupun untuk kepentingan ekspansi bisnis 

perusahaan. Sehingga, kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan 

lancar dan perusahaan dapat memperluas pangsa pasarnya, yang dapat 

meningkatkan laba perusahaan. Peningkatan laba tersebut, akan 

meningkatkan nilai aset perusahaan. Artinya, jika hutang digunakan untuk 

kepentingan perusahaan dan dapat dikelola dengan baik oleh perusahaan, 

maka akan meningkatkan laba serta nilai aset perusahaan.  

4.3.3   Pengaruh CSR (Rasio Biaya CSR) terhadap Profitabilitas 

(ROA). 

  Berdasarkan tabel 4.8, variabel CSR yang diproksikan dengan rasio 

biaya CSR, memiliki nilai beta positif yaitu sebesar 0,645, sehingga nilai 

ini memenuhi kriteria dalam penerimaan hipotesis yang menyatakan jika 

nilai beta (β3) positif atau lebih dari nol, maka hipotesis  (H3) yang 

menyatakan bahwa rasio biaya CSR berpengaruh positif terhadap ROA 

(profitabilitas) diterima.  

  Pada tabel 4.8, dapat diketahui nilai t hitung sebesar 9,445, 

sedangkan nilai t tabel sebesar 1,98081, sehingga nilai t hitung lebih besar 

dibandingkan dengan nilai t tabel (9,445 > 1,98081). Tabel 4.6 juga 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi 0,000 < 
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0,05, dapat diartikan bahwa CSR yang diuji dengan rasio biaya CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return on Assets (ROA), pada 

level signifikansi 1%. Sehingga, hasil uji hipotesis mendukung 

pernyataan hipotesis (H3) yang menyatakan bahwa CSR (Rasio Biaya 

CSR) berpengaruh positif terhadap Profitabilitas (ROA) diterima dan 

dapat didukung secara empiris.   

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Putra (2015), 

Candrayanthi dan Saputra (2013), serta Suciwati, dkk  (2016), yang 

menguji pengaruh CSR terhadap profitabilitas perusahaan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas perusahaan.  

  Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Lako 

(2015), yang menyatakan bahwa pelaksanaan program CSR oleh 

perusahaan diyakini mampu menjadi alat penting dalam mencapai 

keberlanjutan perusahaan untuk jangka panjang. CSR merupakan wujud 

investasi strategis perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan 

laba perusahaan untuk jangka panjang.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan pernyataan 

Elkington John dalam Lako (2015), yang menyatakan jika perusahaan 

melaksanakan CSR sesuai dengan prinsip bisnis berkelanjutan maka akan 

memberikan keuntungan, keuntungan tersebut salah satunya adalah 

meningkatkan kekayaan atau aset perusahaan.  
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  Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR akan memperoleh 

citra positif dari masyarakat, pemerintah, investor, serta para pemangku 

kepentingan lainnya. Karena itu, perusahaan akan memperoleh berbagai 

kemudahan dalam akses pasar, akses ekonomi, akses bisnis serta akses 

pembiayaan dalam jangka panjang. Selain itu, penjualan perusahaan akan 

meningkat dan terjadi perluasan pangsa pasar, sehingga perusahaan dapat 

mengalami peningkatan laba yang berkelanjutan. Peningkatan laba tersebut 

akan meningkatkan nilai aset perusahaan.  

 4.4 Ringkasan Hasil Penelitian 

  Berdasarkan hasil analisis data, terdapat 119 sampel data 

perusahaan yang lolos uji asumsi klasik, lalu data tersebut diuji hipotesis 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sehingga, ringkasan 

hasil penelitian secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini.    

Tabel 4. 9 Ringkasan Hasil Penelitian 

Hipotesis 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen Arah 

Hasil Uji Regresi  

Arah Hasil Penerimaan 

H1 

Likuiditas 

(Current 

Ratio) 

Profitabilitas 

(ROA) 
+ + Signifikan 

Didukung 

secara empiris 

H2 

Leverage 

(Debt to Total 

Assets Ratio) 

Profitabilitas 

(ROA) 
+ + Signifikan 

Didukung 

secara empiris 

H3 
CSR (Rasio 

Biaya CSR)  

Profitabilitas 

(ROA) 
+ + Signifikan 

Didukung 

secara empiris 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2022 
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  Berdasarkan ringkasan hasil penelitian diatas, dapat diketahui 

bahwa hasil penelitian ini mendukung teori profitabilitas yang 

disampaikan oleh Brigham dalam Wibowo dan Wartini (2012), yang 

menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain : likuiditas, leverage, dan manajemen aset. 

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiyanto dalam 

Rahmaita dan Nini (2021), yaitu apabila likuiditas suatu perusahaan tinggi, 

maka dapat menggambarkan rendahnya risiko yang dimiliki perusahaan.  

  Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh 

Weston dalam Malinda (2018), yang menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki rasio leverage yang tinggi, memiliki kesempatan untuk 

memperoleh laba yang tinggi pula.  

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung teori yang 

dinyatakan oleh Elkington John dalam Lako (2015), yang menyatakan jika 

perusahaan melaksanakan CSR sesuai dengan prinsip bisnis berkelanjutan 

maka akan memberikan keuntungan, keuntungan tersebut salah satunya 

adalah meningkatkan kekayaan atau aset perusahaan.  

 

 

 

 


