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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan CSR ke dalam Balance Scorecard (BSC) 

pada perusahaan pertambangan sehingga terwujud Sustainable Balance Scorecard. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Semua hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan Partial Leas 
Square. Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : (1) Internal business processes perspective performance tidak berpengaruh signifikan 
terhadap learning and growth perspective performance padtraka perusahaan pertambangan dan jasa 
pertambangan. (2) Learning and growth perspective performance berpengaruh positif terhadap 
customer perspective performance pada perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. (3) 
Customer perspective performance berpengaruh positif terhadap financial perspective performance 
yang dilihat melalui pendapatan pada perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. (4a) Customer 
perspective performance tidak berpengaruh signifikan terhadap financial perspective performance 
yang dilihat melalui return on assets pada perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. (4b) 
Customer perspective performance tidak berpengaruh signifikan terhadap financial perspective 
performance yang dilihat melalui cash flow from operating activities pada perusahaan pertambangan 
dan jasa pertambangan. (4c) Corporate social responsibility (CSR) perspective performance tidak 
berpengaruh signifikan terhadap internal business processes perspective performance pada perusahaan 
pertambangan dan jasa pertambangan. (5) Corporate social responsibility (CSR) perspective 
performance tidak berpengaruh signifikan terhadap customer perspective performance pada 
perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. (6a) Corporate social responsibility (CSR) 
perspective performance tidak berpengaruh signifikan terhadap financial perspective performance 
yang dilihat melalui pendapatan pada perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. (6b) 
Corporate social responsibility (CSR) perspective performance tidak berpengaruh signifikan terhadap 
financial perspective performance yang dilihat melalui return on assets pada perusahaan 
pertambangan dan jasa pertambangan. (6c) Corporate social responsibility (CSR) perspective 
performance berpengaruh positif terhadap financial perspective performance yang dilihat melalui cash 
flow from operating activities pada perusahaan pertambangan dan jasa pertambangan. 
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