
ABSTRAK 
 

 Penelitian i ni be rtujuan unt uk m emberikan ga mbaran pe ngungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan perbankan di Indonesia dan untuk mengetahui 
bahwa ki nerja ke uangan be rpengaruh t erhadap pe ngungkapan t anggung j awab 
sosial perusahaan (corporate social responsibility). Populasi dalam penelitian ini 
adalah Perusahaan Perbankan Yang T erdaftar Di B ursa E fek Indonesia yang 
beroperasi periode 2009-2011. 

Dalam menghadapi d ampak gl obalisasi, k emajuan informasi teknologi, 
dan keterbukaan pasar, pe rusahaan ha rus m emperhatikan P ertanggungjawaban 
Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Ukuran finansial selalu 
menjadi ukur an ke berhasilan pe rusahaan t idak da pat m enjamin ke berlanjutan 
perusahaan unt uk j angka pa njang. Sehingga pe rusahaan pe rlu m emperhatikan 
aspek sosial da n l ingkungan. P enelitian ini mencoba unt uk m enganalisis 
hubungan a ntara pe ngungkapan t anggung j awab s osial pe rusahaan da n ki nerja 
keuangan perusahaan.  

Peneliti menggunakan Corporate Social Disclosure Index (CSDI) sebagai 
variabel tergantung un tuk m engukur pe ngungkapan t anggung j awab s osial 
perusahaan da n k inerja ke uangan s ebagai va riabel bebas, ya ng di ukur 
menggunakan return on equity (ROE) dan return on asset (ROA). Sampel dalam 
penelitian ini adalah 32 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2009-2011.  

Dari ha sil analisis m enggunakan u ji ko relasi Pearson P roduct M oment 
terlihat ba hwa pe ngungkapan t anggung j awab s osial pe rusahaan be rhubungan 
signifikan dengan ROE dan ROA. Dengan model regresi linear berganda, peneliti 
menemukan bahwa sec ara si multan kinerja k euangan be rpengaruh s ignifikan 
dengan pe ngungkapan t anggung j awab s osial pe rusahaan. D an s ecara pa rsial, 
pengungkapan t anggung j awab s osial pe rusahaan ha nya di pengaruhi s ignifikan 
oleh return on assets (ROE) tetapi tidak dipengaruhi signifikan pada (ROA).  
Key word: Pengungkapan C orporate Social Responsibility; return on equity; 
dan return on asset. 
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