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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah masalah tanggung jawab 

sosial dan lingkungan (CSR) dapat diintegrasikan dengan Balanced Scorecard 

(BSC) sehingga selain dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan 

dalam pengukuran kinerja perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi, 

juga digunakan sebagai salah satu unsur ukuran kinerja non-financial perspective 

dalam BSC. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, dan untuk menguji 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : (i) Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perspektif proses internal bisnis, (ii) 

Kinerja perspektif internal bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

perspektif pelanggan, (iii) Kinerja perspektif pelanggan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap penjualan, tetapi berpengaruh positif signifikan terhadap 

Operating Cash Flow dan ROA perusahaan, (iv) Kinerja perspektif sosial dan 

lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perspektif proses internal bisnis, 

(v) Kinerja perspektif sosial dan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perspektif pelanggan, (vi) Kinerja perspektif sosial dan lingkungan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perspektif keuangan. 

Kata kunci : Balanced Scorecard (BSC),  Corporate Social Responsibility (CSR), 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Perspektif BSC


