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ABSTRACT 
 
This research aims to identify the influence of Good Corporate Governance, 

represented by institutional ownership and managerial ownership, on Corporate 

Social Responsibility and Corporate Financial Performance, and also to observe the 

possible influence of Corporate Social Responsibility on Corporate Financial 

Performance. This research examines 35 mining companies which are listed in Bursa 

Efek Indonesia (BEI) and have issued an audited financial statement for 2011-2014. 

The statistical method used to test the hypothesis is Path Analysis. The result suggests 

that Good Corporate Governance not influences both the disclosure of Corporate 

Social Responsibility and Corporate Financial Performance and that Corporate Social 

Responsibility significantly influences Corporate Financial Performance. 

 

Keywords: corporate governance, corporate social responsibilities, corporate 

financial performance, institutional ownership, managerial ownership 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Ugo (www.news.okezone.com, 2014) Wahana Lingkungan 

Indonesia (Walhi) menilai perusahaan pertambangan paling berkontribusi besar 

terkait kerusakan alam yang terjadi di kawasan Indonesia.Bahkan kerusakan alam 

akibat pengelolaan pertambangan yang melebihi lahan yang dikelola oleh 

perusahaan.Dampak kerusakan alam yang menjadi bencana bagi masyarakat setempat 

tak sebanding dengan manfaatnya. 

Menurut Cobain (www.kompasiana.com, 2013) kondisi perekonomian di 

Indonesia dewasa ini dalam kondisi yang tidak normal, pemerintah melakukan 

berbagai macam kebijakan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian 

Indonesia.Salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki adalah dengan merevisi 

Permen Minerba Nomor 7 Tahun 2012, yang sedikit banyak perusahaan tambang 

turut berperan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan industri pertambangan di Indonesia muncul 

beberapa masalah yang timbul.Salah satunya industri pertambangan merupakan 

industri yang merusak lingkungan dan mengeksploitasi tanah air.Banyak perusahaan 

tambang yang memikirkan keuntungan sebesar besarnya tanpa memikirkan dampak 

negatifnya. 

Tujuan utama perusahaan didirikan adalah untuk mencari keuntungan yang 

sebesar-besarnya.Perusahaan menargetkan kinerja keuangan perusahaan agar selalu 

baik.Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat bermanfaat bagi para 
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stakeholder(konsumen, karyawan, para pemeggang saham dan lingkungan). Tujuan 

lain dari didirikan perusahaan adalah untuk mensejahterakan pihak-pihak 

stakeholder(Fachrudin, 2011). 

Perusahaan yang baik dalam mencari keuntungan salah satu faktor 

pendukungnya adalah adanya Board of Director yang baik pula yang menerapkan 

Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Penerapan GCG yang baik 

di dalam perusahaan akan berdapak kepada perusahaan, dimana perusahaan tidak 

selalu akan memikirkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun akan memikirkan 

dampak negatif terhadap lingkungan perusahaan demi keberlangsungan perusahaan. 

Perusahaan akan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility demi 

memperbaiki lingkungan perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan gambaran kondisi kesuksesan 

melalui suatu kegiatan yang telah dilakukan dalam suatu periode.Meningkatnya 

kinerja keuangan perusahaan merupakan suatu prestasi yang diinginkan para 

stakeholder, karena meningkatnya kinerja keuangan perusahaan dapat meningkatkan 

kesejahteraan para stakeholder. 

Kinerja keuangan perusahaan dapat menggukan pendekatan rentabilitas 

(Earning) dapat dinilai dengan komponen-komponen ROA (return on asset), ROE 

(return on equity) (Siamat, 2005). 

Dalam melakukan kegiatan perusahaan demi meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan timbul konflik-konflik yang dialami para perusahaan.Konflik yang 

muncul salah satunya dikarenakan kepentingan menejer dan kepentingan pemegang 

saham memliki kepentingan yang berbeda (Agency Problem). Para manager biasanya 

memiliki kepentingan pribadi dalam kegiatan perusahaan dan para pemegang saham 

tidak suka akan hal tersebut karena kepentingan pribadi seorang manager dapat 
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menimbulkan biaya lebih bagi perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan 

perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Pelaksanaan Good Corporate Governance sangat diperlukan untuk memenuhi 

kepercayaan masyarakat dan dunia internasianoal sebagai syarat mutlak bagi dunia 

perindustrian untuk berkembang dengan baik dan sehat yang tujuan akhirnya untuk 

mewujudkan stakeholder value (Murwaningsari, 2009). 

Menurut Daniri (2006) terdapat lima prinsip utama yang terkandung dalam 

Good Corporate Governance yaitu; kerterbukaan (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), pertanggung jawaban (responsibility), kewajaran (fairness), dan 

independensi (independency). Perusahaan menerepakan GCG bertujuan menentukan 

kebijakan dasar dan peraturan yang harus di lakukan para direksi serta kode etik yang 

harus di ikutin oleh semua pihak di dalam perusahaan. 

Dalam penerapan GCG terdapat perinsip pertanggung jawaban 

(responsibility). Menurut McWilliams and Siegel (2001:117) dalam Tsoutsoura 

(2004) Corporate Social Responsibility sebagai “tindakan yang muncul untuk sosial 

yang lebih baik, di luar kepentingan perusahaan dan teradapat dalam hukum.” Dari 

penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa CSR telah di atur dalam undang-

undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 berisi “Perseroan yang menjalankan kegiatan 

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dan CSR merupakan alat yang dapat di 

gunakan top manajer untuk melakukan GCG yang baik. 

Penilitian yang dilakukan oleh Priantana dan Yustian (2011) menujukan 

kesimpulan bahwa hanya sebagian variabel GCG yang mempengaruhi variabel CSR, 
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hanya variabel kepemilikan menejerial, komite audit, board sizeI dan composition of 

the board of commissioners yang memiliki pengaruh pada pengungkapan CSR, 

sedangkan variabel kepemilikan institusional tidak mempengaruhin pengungkapan 

CSR. 

Kesimpulan atas penilitian yang dilakukan Waddock dan Graves (1997) 

adalah Corporate Social Performance (CFP) berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan dan CFP berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di masa 

mendatang. 

Sementara itu pada penilitian yang dilakukan Velnampy(2013) 

menyimpulkan Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Perusahaan. Model regresi menujukan bahwa Corporate Governance tidak 

berdampak pada ROA dan ROE perusahaan. 

Penilitian ini mereplikasi pelitian yang dilakukan Murwaningsari (2009) 

dengan judul “Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities 

dan Corporate Financial Performance Dalam Satu Continuum”.Penilitian beliau 

menyimpulkan bahwa bahwa Good Corporate Governance yang diamati melalui 

kepemilikan managerial dan institusional, mempunyai pengaruh terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).Selanjutnya Good Corporate 

Governance yaitu kepemilikan managerial dan institusional mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan.Sementara itu, CSR berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan.Research gap yangditerapkan dalam penelitian ini adalah periode 

penilitian tahun 2011 hingga tahun terakhir 2014 dan objek yang akan diteliti adalah 

perusahaan tambang. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penilitian ini 

berjudul “Hubungan Antara Corporate Social Responsibility, Good Corporate 

Governance dan Kinerja Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Pada BEI (2011-

2014)”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Perusahaan tambang memiliki dampak langsung terhadap kerusakan alam 

secara langsung. Dengan menggunakan Good Corporate Governance yang baik akan 

melakukan Corporate Social Responsibility. Akan tetapi akan ada banyak biaya yang 

dikeluarkan untuk melakukan kegiatan Corporate Social Resposibility.  

1.3 Rumusan Masalah 

 Bedasarkan paparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang 

timbul dalam penilitan ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh dari struktur Good Corporate Governanceyang 

diproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

terhadapCorporate Social Responsibility? 

2. Apakah terdapat pengaruh dari struktur Good Corporate 

Governancediproksikan dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusionalterhadap kinerja perusahaan? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari Corporate Social Responsibilityterhadap 

Kinerja Perusahaan? 
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1.4 Tujuan Penilitan 

 Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahuiCorporate Social Responsibility, 

Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan dapat memiliki hubungan di 

antaranya yang dilakukan pada perusahaan tambang. 

1.5 Manfaat Penilitian 

Penelitian	  ini	  diharapkan	  dapat	  memberikan	  manfaat	  baik	  secara	  langsung	  

maupun	  secara	  tidak	  langsung	  bagi	  pihak-‐pihak	  yang	  berkepentingan:	  

1. Bagi Peniliti, hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

peneliti selanjutnya 

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan untuk mengantisipasi CSR dan GCG yang mempengaruhi Kinerja 

Keuangan perusahaan. 

3. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat bahan masukan dan 

dijadikan salah satu bahan pertimbangan bagi para investor. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

pembatasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisi teori yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, 

hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini terdiri dari objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel, model analisis data, operasional variabel, statistik deskriptif, uji 

hipotesis. 

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini akan diuraikan gambaran umum obyek penelitian, analisis hasil 

penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian serta implikasi manajerial. 

 

BAB V : Penutup 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis data yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian disertai dengan saran-saran yang diajukan oleh 

penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
	  
2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Good Corporate Governance 

Pada dasarnya Good Corporate Governance sangat erat kaitannya dengan 

stewardship theory dan agency theory. 

a. Stewardship Theory 

Teori yang didasarkan pada filosofi mengenai sifat manusia yaitu pada 

hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung 

jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain(Murwaningsari, 

2009).Berdasarkan teori tersebut maka suatu perusahaan dijalankan dengan adanya 

manusia yang berkerja didalam perusahaan tersebut oleh karena itu perusahaan 

seharusnya dapat bertindak dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kejujuran 

bagi kepentingan publik pada umumnya dan atau pemegang saham pada khususnya. 

b. Agency Theory 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) Teori keagenan adalah: 

“We define an agency relationship as a contract under which one or more 
persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service 
on their behalf which involves delegating some decision making authority to the 
agent. If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason 
to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal.” 

 
Jika diterjemahkan hubungan keagenan adalah perjanjian antar satu orang atau 

lebih (principal) berkerja sama dengan orang lain (agen) untuk menyajikan layanan 

atas nama perorangan (prinsipal) untuk mendelegasikan beberapa wewenang namun 

pengambilan keputusan ditangan agen. Jika kedua belah pihak bekerjasama untuk 

memaksimalkan keutungan, terdapat kemungkinan bahwa agen tidak akan selalu 
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sejalan dengan keinginan prinsipal. Oleh karena itu maka perusahaan akan 

menghadapi agency cost dan hal ini harus diperhatinkan dengan baik oleh perusahaan. 

2.1.1.1  Konsep dan pengertian Good Corporate Governance 

Menurut OECD (2004) pengertian GCG adalah: 

“…..One key element in improving economic efficiency and growth as well as 
enhancing investor confidence that involves a set of relationships between a 
company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders and also 
provides the structure through which the objectives of the company, the means of 
attaining those objectives and monitoring performance.” 

Jika diterjemahkan salah satu elemen kunci untuk meningkatkan ekonomi 

yang efisien dan berkembang adalah meningkatkan kepercayaan diri para investor 

untuk meningkatkan hubungan antara manajemen perusahaan, direksi, dan para 

stakeholder dan juga memberikan struktur tujuan perusahaan, yang berarti berusaha 

mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja perusahaan. 

Menurut Bank Dunia, Good Corporate Governance adalah kumpulan hukum, 

peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja 

sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 

panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 

sekitar secara keseluruhan. 

MenurutShleifer and Vishny (1997) yang menyatakan corporate governance 

berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam 

memperoleh return yang sesuai dengan investasi yang telah ditanam. Selain itu 

corporate governance merupakan alat untuk menjamin direksi dan manajer (atau 

insider) agar bertindak yang terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditur atau 

shareholder) (Prowson dalam Hastuti, 2005). 
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Menurut Linan (2000) dalam Hastuti (2005) terdapat empat prinsip dasar 

pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat prinsip tersebut adalah : 

1. Keadilan (fairness) yang meliputi : (a) Perlindungan bagi seluruh hak 

pemegang saham (b) Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.  

2. Transparansi (transparancy) yang meliputi (a) Pengungkapan informasi yang 

bersifat penting (b) Informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan 

sejalan dengan pembukuan yang berkualitas (c) Penyebaran informasi harus 

bersifat adil, tepat waktu dan efisien.  

3. Dapat dipertanggungjawabkan (accountability) yang meliputi meliputi 

pengertian bahwa (a) Anggota dewan direksi harus bertindak mewakili 

kepentingan perusahaan dan para pemegang saham (b) Penilaian yang bersifat 

independen terlepas dari manajemen (c) adanya akses terhadap informasi yang 

akurat, relevan dan tepat waktu.  

4. Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi (a) Menjamin dihormatinya 

segala hak pihak-pihak yang berkepentingan (b) Para pihak yang 

berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi 

yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka (c) Dibukanya mekanisme 

pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan (d) Jika 

diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap 

informasi yang relevan.  

2.1.1.2  Mekanisme Good Corporate Governance 

 Menurut Boediono (2005) mekanisme corporate governance merupakan suatu 

sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional 

perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan 
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untuk menekan terjadinya masalah agency.Maka untuk meminimalkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent akibat adanya pemisahan pengelolaan 

perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik 

kepentingan(conflict of interest) tersebut.Menurut Iskandar & Chamlao (2000) dalam 

Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan corporate governance dibagi dalam 

dua kelompok yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah 

cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses 

internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi 

dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan mekanisme 

eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan 

mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar. 

Dalam penelitian Zulkafli dan Samad, 2007 (dikutip oleh Pratiningsih, 2009) 

mengkaji mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja 

perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (Ownership), 

Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal dan Mekanisme Pemantauan 

Pengungkapan.  

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme 

good corporate governance mengenai Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi 

Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. 

2.1.1.3  Mekanisme Pemantauan Kepemilikan 

Dalam penelitian ini menggunakan struktur kepemilikan modal sebagai 

mekanisme pemantauan kepemilikan.Struktur kepemilikan terdiri dari struktur 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. 
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a. Kepemilikan Manajerial 

Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer dan pemegang 

saham digambarkan sebagai hubungan antara agent dan principal (Schroeder et al. 

2001).Agent diberi mandat oleh principal untuk menjalankan bisnis demi kepentingan 

principal.Manajer sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal.Keputusan 

bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk mamaksimalkan sumber daya 

(utilitas) perusahaan.Dalam konteks ini masing- masing pihak memiliki kepentingan 

sendiri-sendiri.Inilah yang menjadi masalah dasar dalam agency theory yaitu adanya 

konflik kepentingan. Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan 

untuk mamaksimalkan tujuannya.masing-masing pihak memiliki risiko terkait dengan 

fungsinya, manajer memiliki resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika 

gagal menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki resiko 

kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. Situasi tersebut di atas tentunya 

akan berbeda, jika kondisinya manajer juga sekaligus sebagai pemegang saham atau 

pemegang saham juga sekaligus manajer atau disebut juga kondisi perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial. Menurut Downes dan Goodman (1999) kepemilikan 

manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai 

pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.Kepemilikan 

manajerial diukur berdasarkan presentasi kepemilikannya; 

%  Kepemilikan  Manajerial   =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑌𝑎𝑛𝑔  𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
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b. Kepemilikan Institusional 

Menurut Murwaningsari (2009) kepemilikan institusional adalah jumlah 

saham yang dimiliki oleh suatu institusi dalam sebuah perusahaan.Intitusi sendiri 

suatu lembaga yang memiliki kepentingan dalam investasinya dalam perusahaan 

tertentu yang dilakukan di dalam investasi saham. Institusi juga akan mengawasi 

secara profesional pekembangan investasinya sehingga kecurangan dapat ditekan. 

“Institutional investors are organisctions which pool large sums of money and 
invest those sums in companies. They include banks, insurance companies, retirement 
or pensionfunds, hedgefill1ds andmutualfunds”.(Institutional Investor, 2008) 

Jenis investor ini menaruh kepentingan dan tekanan yang lebih besar atas 

dilakukannya kepedulian sosial oleh perusahaan dimana mereka 

berinvestasi.Kebanyakan dari investor institusional ini menaruh prioritas kepada 

perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan tetapi dengan tetap memperhatikan 

dan mengadakan aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup.Mereka 

biasanya menambahkan kriteria ini dalam keputusannya untuk membeli 

saham.Investor institusional lebih menekankan pada keuntungan jangka panjang 

perusahaan dibanding keuntungan jangka pendek.Proporsi kepemilikan institusional 

diukur berdasarkan presentase kepemilikannya; 

%𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ  𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 

 

2.1.2 Corporate Social Responsibility 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau corporate social responsibility 

(CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi 
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utamanya dan kaitannya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab 

organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). 

Menurut Gray et al (1987) perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika 

manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan 

atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan 

lingkungan yang ada disekitarnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial (CSR) antara 

lain: (a) Basic Responsibility, tanggung jawab yang muncul karena keberadaan 

perusahaan. Contohnya kewajiban membayar pajak, mentaati hukum, memenuhi 

standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. (b) Organizational 

Responsibility, tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi kepentingan stakeholder, 

yaitu karyawan, konsumen, pemegang saham dan masyarakat. (c) Social 

Responsibility, tanggung jawab yang menjelaskan tahapan ketika interaksi antara 

bisnis dan masyarakat sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara 

berkesinambungan. 

Pengungkapan pertanggung jawaban oleh perusahaan telah di atur oleh Ikatan 

Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 

1 paragraf 9 tahun 1998, yang menyatakan bahwa: “Perusahaan dapat pula menyajikan 

laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 

(value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup 

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Corporate social responsibility perusahaan itu sendiri dapat digambarkan 

sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan berkaitan dengan 

interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang tersedia 
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dalam laporan tahunan perusahaan. Kategori pengungkapan corporate social 

responsibility menurut Sembiring (2005) meliputi: lingkungan, energi, keselamatan 

dan kesehatan kerja, tenaga kerja, produk, keterlibatan dengan masyarakat dan umum 

dengan total item pengungkapan 78 (Priantana dan Yustian, 2011). 

2.1.2.1 Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

Gray et al. (1995) dalam Retno dan Priantinah (2012) menyebutkan tiga studi 

yaitu: 

“Pertama, Dicision-usefulness studies; penelitian yang dilakukan oleh beberapa 

peneliti menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh users seperti; para 

analis, banker, dan pihak lain yang terlibat. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

informasi aktivitas sosial perusahaan adalah pada posisi “Moderately important”. 

Kedua, Economic theory study; studi dalam corporate responsibility reporting 

ini mendasari pada economic agency theory dan accounting positive theory yang 

menganalogikan manajemen adalah agen dari suatu prinsipal. Prinsipal diartikan 

sebagai pemegang saham atau traditional users lain, namun pengertian users tersebut 

telah berkembang menjadi seluruh interest group perusahaan yang bersangkutan. 

Sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan 

keinginan publik (stakeholder). 

Ketiga, Social and Political Theory studies. Bidang ini menggunakan teori 

stakeholder, theory legitimacyorganizes dan theory economy public. Teori 

stakeholder mengasumsikan bahwa perusahaan berusaha mencari pembenaran dari 

para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaanya.Semakin kuat posisi 

stakeholder semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri 

terhadap keinginan para stakeholdernya. 
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Pengungkapan CSR berpengaruh pada nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

paradigma enlightened self-interest yang menyatakan bahwa stabilitas dan 

kemakmuran ekonomi jangka panjang hanya dapat dicapai jika perusahaan 

melakukan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Hartanti, 2006 dalam Ni 

Wayan Rustiarini, 2010). 

2.1.3 Financial Firm Performance 

Menurut Zarkasyi (2008:48) kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau 

hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan 

mengacu pada standar yang ditetapkan.Kinerja keuangan merupakan salah satu alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan.Kinerja keuangan 

perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan 

perusahaan. Menurut Aprina (2012) kinerja perusahaan memperlihatkan kemampuan 

perusahaan untuk memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang, serta 

mencerminkan prestasi kerja yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dalam kurun 

waktu tertentu untuk tetap bertahan dalam era pasar bebas dan sesuai dengan prinsip 

going concern, yaitu perusahaan diasumsikan untuk beroperasi secara terus-menerus 

menjalankan usahanya maka kinerja perusahaan harus baik.  

Profitabilitas yang tinggi merupakan suatu keberhasilan perusahaan dalam 

memperoleh laba berdasarkan aktivanya maupun berdasarkan modal sendiri.Menjaga 

tingkat profitabilitas merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena 

profitabilitas yang tinggi merupakan tujuan dari perusahaan.Jika dilihat dari 

perkembangan rasio profitabilitas menunjukkan suatu peningkatan hal tersebut 

menunjukkan kinerja perusahaan yang efisien (Riyanto, 2000 dalam Martono, 2009). 

Kinerja keuangan perusahaan memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk 
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memberikan keuntungan dari aset, ekuitas, maupun hutang.Kinerja perusahaan 

merupakan prestasi kerja keuangan perusahaan.Salah satu ukuran kinerja keuangan 

perusahaan adalah Return on Asset(ROA). ROA adalah jumlah laba yang dihasilkan 

dari total aset yang dimiliki perusahaan (Kieso, 2011) 

a. Return on Asset 

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) ROA adalah rasio yang digunakan 

untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan 

kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan 

semakin besar. Hal ini juga akan berdampak bahwa harga saham dari perusahaan 

tersebut di Pasar Modal juga akan semakin meningkat sehingga ROA akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut Lestari dan Sugiharto (2007) 

angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%. 

Perusahaan selalu berupaya agar ROA dapat selalu ditingkatkan.Hal ini 

disebabkan karena semakin tinggi ROA menunjukkan semakin efektif perusahaan 

memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak, dengan 

semakin meningkatnya ROA maka profitabilitas perusahaan semakin baik (Arista, 

2012). 

ROAuntuk menentukan nilai dari net income yang dihasilkan oleh aset 

perusahaan dengan menghubungkan net income dengan total aset (Keown et al, 2005) 

dengan rumus: 
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𝑅𝑂𝐴 =   
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝑂𝑝𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑒𝑡  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menguji hubunganGood 

Corporate Governance, Corporate Social Responsibility dan Financial Performance 

yang dijadikan sebagai acuan oleh penulis. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2009) dengan judul 

“Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate 

Financial Performance Dalam Satu Continium”. Dengan sample sebayak 126 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI. Variable independen yang 

digunakan adalah kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, Variabel 

intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility, variabel control yang digunakan Corporate Secertary, Komite 

nominasi dan remunerasi dan variabel depeden yang digunakan adalah CFP. Tahapan 

uji yang digunakan adalah 1) Uji Normalitas 2) Uji Multicolinearity dan Singularity 

3) Uji Kesusaian Model. Hasil dari penelitian ini adalah Good Corporate Governance 

berpengaruh kepada Corporate Social Responsibility dan Corporate Financial 

Performance dan Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap Corporate 

Financial Performance. 

Penelitian yang berjudul “Corporate Social Responsibility, Good Corporate 

Governance And The Intellectual Property: An External Strategy Of The Management 

To Increase The Company’s Value” yang dilakukan oleh Andayani dan Atmini(2012) 

dengan pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling pada perusahaan 
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yang terdaftar pada BEJ pada tahun 2004 dan 2005. Metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah  

independensi dari board of commissioners berhubungan terhadap CSR, GCG dan 

kepemilikan institusional juga berhubungan terhadap kinerja perusahaan, dan yang 

terakhir intellectual property berhubungan kuat dengan kinerja perushaan. 

Penilitian yang dilakukan oleh Novrianti (2012) dengan judul “Pengaruh 

Corporate Social Responsibilitydan Good Corporate GovernanceTerhadap Kinerja 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI Tahun 2009-2011)”.Sampel 

yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar pada BEI dan ICMD dan teknik 

pemilihan sampel menggunakan purposive sampling.Variabel dependen yang 

digunakan adalah kinerja perusahaan yang dilihat melalui ROE perusahaan, variabel 

independen yang digunakan CSR dan GCG.Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap ROE namun GCG yang terdiri dari 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Direksi, 

Komisaris Independen dan Ukuran Komite Audit tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap ROE. 

 Dari penilitian yang dilakukan diatas maka berikut ini adalah ringkasan atas 

penilitian yang dijadikan landasan penilitian: 

Tabel 2.1 Penilitian Terdahulu 

Peneliti	   Variabel	   Metode	  Penelitian	   Kesimpulan	  
Murwaningsari	  (2009)	   corporate	  governance,	  

corporate	  social	  
responsibility,	  corporate	  
financial	  performance,	  
kepemilikan	  
institusional,	  
kepemilkan	  mangerial,	  
CEO	  tenure,	  corporate	  
secretary,	  komite	  
nominasi	  dan	  

analisa	  jalur	  (path	  
analysis)	  	  

Good	  Corporate	  
Governance	  
berpengaruh	  kepada	  
Corporate	  Social	  
Responsibility	  dan	  
Corporate	  Financial	  
Performance	  dan	  
Corporate	  Social	  
Responsibility	  
berpengaruh	  terhadap	  
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remunerasi	  	   Corporate	  Financial	  
Performance	  

Andayani	  Dan	  Atmini	  
(2012)	  

corporate	  social	  
responsibility	  (CSR),	  
good	  corporate	  
governance	  (GCG),	  
intellectual	  property,	  
firm	  performance	  

Double	  Regression	   This	  research	  shows	  that	  
the	  independent	  board	  of	  
commissioners	  is	  related	  
to	  CSR.	  CSR	  and	  the	  
institutional	  ownership	  
are	  also	  related	  to	  firm	  
performance.	  In	  addition,	  
intellectual	  property	  is	  
strongly	  related	  to	  firm	  
performance.	  	  

Priantana	  dan	  Yustian	  
(2011)	  

CSR,	  Managerial	  
Ownership,	  Institutional	  
Ownership,	  Audit	  
Committee,	  the	  size	  of	  the	  
Board	  of	  Commissioners,	  
the	  composition	  of	  the	  
Board	  of	  Commissioners.	  	  

regresi	  linier	  sederhana	  
dan	  regresi	  linier	  
berganda	  	  
	  

Semua	  variabel	  
independen	  
berpengaruh	  terhadap	  
CSR,	  kecuali	  
kepemilikan	  
institusional	  yang	  tidak	  
berpengaruh	  terhadap	  
CSR	  

Dian	  Putri	  Pamungkas	  
(2012)	  

Corporate	  Social	  
Responsibility	  (CSR),	  
Corporate	  Governance	  
(CG),	  firm	  size	  	  

regresi	  linear	  berganda	  	   Good	  Corporate	  
Governance	  
mempengaruhi	  CSR	  

Tsoutsoura	  	  (2000)	   Corporate	  Social	  
Governance	  dan	  
Financial	  Performance	  

Regresi	  linier	   Corporate	  Social	  
Responsibility	  
berpengaruh	  signifikan	  
terhadap	  kinerja	  
keuangan	  

Velnampy	  C.	  (2013)	   Corporate	  governance,	  
firm	  performance,	  board	  
size,	  board	  structure,	  
board	  committee,	  board	  
meeting.	  	  

Regresi	  berganda	   The	  study	  found	  that	  
determinants	  of	  
corporate	  governance	  
are	  not	  correlated	  to	  the	  
performance	  measures	  of	  
the	  organization.	  
Regression	  model	  
showed	  that	  corporate	  
governance	  don’t	  affect	  
companies’	  ROE	  and	  
ROA.	  	  

Novrianti	  (2013)	  
	  
	  

Corporate	  Social	  
Responsibility	  and	  Good	  
Corporate	  Governance	  
and	  Company’s	  
Performance	  (ROE)	  	  
	  
	  
	  
	  

Regresi	  Linier	  Berganda	  
	  
	  
	  

CSR	  tidak	  berpengaruh	  
terhadap	  ROE	  namun	  
GCG	  ang	  terdiri	  dari	  
Kepemilikan	  Manajerial,	  
Kepemilikan	  
Institusional,	  Ukuran	  
Dewan	  Direksi,	  
Komisaris	  Independen	  
dan	  Ukuran	  Komite	  
Audit	  tidak	  mempunyai	  
pengaruh	  signifikan	  
terhadap	  ROE	  

Oktaria	  R.,	  Effendi	  R.,	  &	  
Yunita	  C.	  (2014)	  
	  
	  
	  

Good	  Corporate	  
Governance,	  Corporate	  
Social	  Responsibility,	  
Ukuran	  Perusahaan,	  
Kinerja	  Keuangan	  
Perusahaan.	  

Refresi	  linear	  berganda	  
	  
	  
	  

Hasil	  dari	  penelitian	  ini	  
menunjukkan	  bahwa	  
secara	  simultan	  Good	  
Corporate	  Governance,	  
Corporate	  Social	  
Responsibility	  dan	  
ukuran	  perusahaan	  
berpengaruh	  signifikan	  
terhadap	  kinerja	  
keuangan	  perusahaan.	  
Sedangkan	  secara	  
parsial	  Good	  Corporate	  
Governanceberpengaruh	  
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signifikan	  terhadap	  
kinerja	  keuangan	  
perusahaan,	  namun	  
Corporate	  Social	  
Responsibility	  dan	  
ukuran	  perusahaan	  
tidak	  berpengaruh	  
secara	  parsial	  	  

Oktaria	  R.,	  Effendi	  R.,	  &	  
Yunita	  C.	  (2014)	  
	  
	  
	  

Good	  Corporate	  
Governance,	  Corporate	  
Social	  Responsibility,	  
Ukuran	  Perusahaan,	  
Kinerja	  Keuangan	  
Perusahaan.	  

Refresi	  linear	  berganda	  
	  
	  
	  

Hasil	  dari	  penelitian	  ini	  
menunjukkan	  bahwa	  
secara	  simultan	  Good	  
Corporate	  Governance,	  
Corporate	  Social	  
Responsibility	  dan	  
ukuran	  perusahaan	  
berpengaruh	  signifikan	  
terhadap	  kinerja	  
keuangan	  perusahaan.	  
Sedangkan	  secara	  
parsial	  Good	  Corporate	  
Governance	  
berpengaruh	  signifikan	  
terhadap	  kinerja	  
keuangan	  perusahaan,	  
namun	  Corporate	  Social	  
Responsibility	  dan	  
ukuran	  perusahaan	  
tidak	  berpengaruh	  
secara	  parsial	  	  

Pratiwi	  dan	  Suryanawa	  
(2014)	  
	  
	  
	  

good	  corporate	  
governance,	  corporate	  
social	  responsibility	  
disclosure,	  return	  saham	  	  
	  
	  

Regresi	  linier	  berganda	  
	  
	  
	  

Hasil	  analisis	  
menemukan	  bahwa	  uji	  
statistik	  F	  menunjukkan	  
model	  regresi	  yang	  
digunakan	  dianggap	  
layak	  dan	  mampu	  
memprediksi	  return	  
saham	  perusahaan.	  Hasil	  
uji	  t	  menemukan	  bahwa	  
Good	  Corporate	  
Governance	  tidak	  
berpengaruh	  signifikan	  
pada	  return	  saham,	  
sedangkan	  Corporate	  
Social	  Responsibility	  
Disclosure	  berpengaruh	  
signifikan	  pada	  return	  
saham.	  	  

Setianingsih	  et	  all	  
(2014)	  

Good	  Corporate	  
Governance,	  Corporate	  
Sosial	  Responsibility,	  
Kinerja	  Perusahaan	  dan	  
Nilai	  Perusahaan	  	  
	  

Regresi	  linier	   hasil	  penelitian	  bahwa	  
(1)	  adanya	  pengaruh	  
positif	  dan	  signifikan	  
terhadap	  GCG	  dengan	  
kinerja	  perusahaan,	  (2)	  
adanya	  pengaruh	  positif	  
dan	  tidak	  signifikan	  
terhadap	  CSR	  dengan	  
kinerja	  perusahaan	  (3)	  
adanya	  pengaruh	  positif	  
dan	  signifikan	  terhadap	  
GCG	  dengan	  Nilai	  
Perusahaan	  (4)	  adanya	  
pengaruh	  positif	  dan	  
signifikan	  terhadap	  CSR	  
dengan	  Nilai	  Perusahaan	  
(5)	  adanya	  pengaruh	  
positif	  dan	  signifikan	  
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terhadap	  GCG	  dan	  CSR	  
terhadap	  Kinerja	  
Perusahaan	  (6)	  adanya	  
pengaruh	  positif	  dan	  
signifikan	  terhadap	  GCG	  
dan	  CSR	  terhadap	  Nilai	  
Perusahaan	  	  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat hipotesis 

yang selanjutnya dibuatlah kerangka pemikiran yang akan memudahkan penulis untuk 

menganalisis Hubungan Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility dan Financial Firm Performance. Kerangka pemikiran yang dimaksud 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen  Variabel Intervensi  Variabel Dependen 

 
H2 H3 
 
 
 
 
 
           H1 

 

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil kegiatan operasional perusahaan.Kegiatan 

operasional di dalam laporan keuangan ditunjukkan oleh pencapaian laba bersih.Laba 

merupakan selisih antara revenue dengan expenses. Sehingga manajer dalam 

mengelola perusahaan akan berusaha memaksimalkan revenue dan menekan 

expenses. Kegiatan memaksimalkan revenue disebut juga peningkatan profitabilitas, 

sedangkan menekan expenses disebut juga peningkatan efisiensi. Agency 

Kepemilikan	  
Manajerial	  

	  
Corporate	  
Social	  

Responsibility	  
(CSR)	  

Financial	  
Performance	  

(ROA)	  Kepemilikan	  
Institusional	  
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Problemdapat dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham di dalam 

perusahaan (Jansen dan Meckling, 1976).Oleh karena itu kinerja perusahaan akan 

lebih baik jika manajer yang memiliki saham. Manajer akan merasa memiliki 

perusahaan dan manajer akan merasa bukan saja sebagai tenaga profesional tapi 

pemilik perusahaan. Kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan keuangan 

perusahaan yang baik dan akan berdampak kepada deviden yang akan diterima 

pemegang saham. Manajer yang memiliki saham akan mendapatkan hasil dari kinerja 

perusahaan yang di dapat dari deviden. 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, hal ini menujukan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial dan tidak dengan kepemilikan manajerial 

tidak ada perbedaan kinerja.Imam & Malik(2007) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan di Bangladesh.Aprina 

(2012) menemukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

manajerial dengan kinerja perusahaan.Widyati (2013) menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Atas dasar alasan tersebut di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah sebagai berikut: 

Ha1a = Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positifdan signifikan 

terhadap ROA 

2.4.2 Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan saham oleh institusional dapat mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Keterlibatan kepemilikan saham institusi, 
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akanmembuat manager termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

perusahaan dan berhati-hati dalam pengambilan suatu keputusan dan dapat sebagai 

alat monitoring yang efektif. Para investor instutisional dapat ikut menentukan 

strategi apa yang akan dijalankan perusahaan sehingga manipulasi dapat ditekan. 

(Rajgopal, 1999) 

Hasil penilitian yang dilakukan Nurcahyani (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.Penilitan yang dilakukan Aprina (2012) tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Atas dasar alasan tersebut di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah sebagai berikut: 

Ha1b = Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif  dan signifikan 

terhadap ROA 

2.4.3 Kepemilikan Manajerial dan Corporate Social Responsibility 

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan 

manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan 

yang dilakukan. Kepemilikan manajemen berpengaruh positif terhadap pengeluaran 

program CSR, namun pada suatu titik tertentu hal tersebut dapat mengurangi nilai 

perusahaan dan batasan yang telah dicapai sehingga menyebabkan suatu hubungan 

negatif (Morck, 1988).Penilitian yang dilakukan olehRustiarini (2011) menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

CSR.Penilitian Pakpahan (2011) menemukan hasil analisis menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CSR. 
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Atas dasar alasan tersebut di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

adalah sebagai berikut: 

Ha2a = Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap CSR 

2.4.4 Kepemilikan Institusional dan Corporate Social Responsibility 

Semakin besar kepemilikan institusional semakin besar dorongan untuk 

dilakukannya pengungkapan tanggung jawab sosial.Hal ini dikaitkan dengan tekanan 

dari investor institusional agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya 

kepada masyarakat(Anggono dan Handoko, 2009).Dalam upaya mencapai perusahaan 

yang terus lestari, investor institusional akan cenderung mendorong perusahaan 

pertambangan untuk memberikan informasi sosial dan melakukan pengungkapan 

tanggung jawab sosial.Penilitian yang dilakukan Anggono dan Handoko (2009)  

menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap CSR. Pakpahan 

(2011) menemukan bahwa sedangkan kepemilikan institusi dan leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap CSR. 

Ha2b = Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan 

signifikanterhadap CSR 

2.4.5 Corporate Social Responsibility dan Kinerja Perusahaan 

Lajili dan Zeghal (2006) menemukan bahwa perusahaan yang lebih banyak 

mengungkapkan informasi human capital (yang juga merupakan bagian dari CSR) 

memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

sedikit mengungkapkan informasi tersebut. 

Atas dasar alasan tersebut di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 
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adalah sebagai berikut: 

Ha3 = CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 
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BAB III 

METEDOLOGI PENILITIAN 
	  

 
3.1 Data, Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan tambang yang tercatat 

(Go Public) di Bursa Efek Indonesia (BEI) seperti yang tercantum dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) periode 2012-2014. 

Teknik pemilihan sampel adalah purposive sampling.Sampel yang diambil 

berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada cara ini peneliti mula- 

mula mengindetifikasi semua karakteristik populasi dan sampel ditentukan dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perusahaan merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-

turut di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ICMD periode 2011-2014. 

Karena pada tahun 2008-2009 terjadi krisis Amerika yang juga 

berdampak ke Indonesia. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan tahunan periode 2011-

2014 

3. Perusahaan tersebut mengungkapkan tanggung jawab sosial 

4. Perusahaan tersebut memiliki sebagian modal sahamnya dari manajerial 

dan institusional 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data diambil dengan tekhnik sampling laporan keuangan perusahaan tambang 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.Pengumpulan data 

dilakukan dengan cara dokumentasi data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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3.3 Definisi Oprasional Variabel 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan yang dilihat kinerja keuangan yaitu 

ROA yang dihitung dengan laba oprasional dibagi total asset. 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen yaitu: 

GCG antara lain: 1. Kepemilikan managerial (MGROWTH) = jumlah saham 

manager dibagi jumlah saham beredar (2) Kepemilikan Institusional (INST) = 

jumlah saham institusi dibagi jumlah saham beredar. 

3.3.3 Variabel Intervening 

Menurut Tuckman (dalam Sugiyono, 2007) variabel intervening adalah 

variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat 

diamati dan diukur.Variabel ini merupakan variabel penyela / antara variabel 

independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak 

langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. 

Variabel Intervening yang digunakan dalam penilitian ini adalahCorporate 

Social Responsibility dengan melihat data fundamental perusahaan, yang berasal 

dari laporan keuangan tahunan.Data tersebut berupa jumlah kalimat 

pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR) yang berhubungan dengan kategori 

tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan yang bersangkutan. Kategori yang 

menjadi acuan penulis merupakan kategori yang digunakan oleh Hackston and 

Milne (1996), antara lain: lingkungan, energi, keselamatan dan kesehatan 

karyawan, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan dengan masyarakat dan 
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umum.  

Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.Berdasarkan 

peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item 

tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka dua belas item dihapuskan 

karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga 

secara total tersisa 78 item pengungkapan. 78 item tersebut kemudian disesuaikan 

kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan 

yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda. Untuk sektor pertambangan 

yang sesuai dengan item yang di gunakan hanya ada 30item. 

Adapun rumus untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial 

adalah:  

CSRIj =
!!"
!!

 

Keterangan: CSRIj : corporate social responsibility disclosure index 

perusahaan j Nj : jumlah item perusahaan j, nj ≤ 30 

Xij : I = jika item diungkapkan; 0 = jika item tidak diungkapkan Dengan 

demikian, 0 ≤CSRIj1 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data kuantitatif atas variabel operasional guna menguji hipotetis 

yang telah dikemukakan terdahulu dilakukan dengan bantuan komputer (software 

SPSS). Sebelum menggunakan data penelitian dalam kajian lebih jauh, maka perlu 

dilakukan beberapa tahapan pengujian data yang bertujuan untuk menghindari 
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kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan klasik, kesalahan model dan lain 

sebagainya. 

3.4.1 Uji Normalitas 

Bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian 

mempunyai distribusi normal atau tidak.Adapun data yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal.Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur 

data berskala ordinal, interval atau rasio.Jika penelitian ini menggunakan metode 

parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Adapun 

hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

• Ho :Residual data berdistribusi normal 

• Ha  :Residual data tidak terdistribusi normal 

Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 

(Priyatno, 2010). 

3.4.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas adalah menunjukkan adanya derajat kolinieritas yang 

tinggi diantara variabel-variabel bebas.Jadi uji mulitkolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen).Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

bebas dan jika terjadi korelasi maka variabel ini disebut tidak ortogonal (Ghozali, 

2010).Sedangkan menurut Gujarati (1995) multikolinieritas adalah terdapatnya 

hubungan linear yang “sempurna” atau pasti diantara beberapa variabel menjelaskan 
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dari model regresi. Bila variabel-variabel menjelaskan tersebut berkolerasi secara 

sempurna, maka dinamakan perfect multicollinearity.  

Terdapat beberapa metode pengujiannya, dengan melihat nilai Varian Inflation 

Factor (VIF) pada model regresi, dengan membandingkan nilai koefisien determinasi 

individual (r2) dengan nilai determinasi secara serentak (R2), dan dengan melihat 

nilai eigenvalue dan condition index. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilihat 

melalui nilai Tolerance dan VIF. Jika semakin kecil nilai Tolerance dan semakin 

besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas, dimana 

jika Tolerance lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas (Priyatno, 2010). 

3.4.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-anggota 

dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data 

runtun waktu atau time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti 

pada data silang waktu atau cross-sectional data) (Sumodiningrat, 1999).Uji Auto-

korelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Masalah ini timbul karena kesalahan penggangu (residual) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi  lainnya (Ghozali, 2010).  

Suatu jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui adanya autokorelasi 

telah dikembangkan oleh Durbin dan Watson tahun 1951.Pengujian ini disebut 

sebagai statistik-d Durbin-Watson yang dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat 

nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan. Secara intuitif dapat dilihat 

jika terdapat autokorelasi positif, maka nilai-nilai faktor gangguan yang berurutan 

akan cenderung mendeteksi satu sama  lain. Hal ini berati komponen pada pembilang 
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dari statistik-d akan menjadi relatif kecil. Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa 

autokorelasi positif akan menghasilkan nilai yang kecil bagi d. Sebaliknya, 

autokorelasi negatif (Ferdinand, 2002)akan cenderung memperbesar selisih diantara 

nilai-nilai gangguan yang berurutan. Autokorelasi negatif ini ditandai oleh nilai d 

yang besar (Sumodiningrat, 1999). 

Selanjutnya Ghozali (2010) menjelaskan bahwa Uji Durbin-Watson ini hanya 

digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorelation) dan 

mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag 

diantara variabel bebas. Adapun pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

yaitu : 

A. Apabila nilai Durbin-Watson terletak antara batas atas atau upper bound 

(du) dan (4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti 

tidak ada autokorelasi. 

B. Apabila nilai Durbin-Watson lebih rendah dari pada batas bawah atau 

lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, 

berarti ada autokorelasi positif. 

C. Apabila nilai Durbin-Watson lebih besar dari (4-dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

D. Apabila nilai Durbin-Watson terletak di antara batas atas (du) dan batas 

bawah (dl) atau Durbin-Watson terletak antara ( 4-du ) dan ( 4–dl ), maka 

hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

3.4.4 Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 
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(constant)maka disebut sebagai homoskedastisitas, sedangkan apabila terjadi 

perbedaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain disebut sebagai 

heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2010). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser ini dilakukan 

dengan cara meregresi nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Apabila variabel 

bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi 

terjadinya heteroskedastisitas, dan apabila terjadi sebaliknya yaitu variabel bebas 

tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka asumsi 

homoskedastisitas pada data model tersebut tidak dapat ditolak (Ghozali, 2010). 

Sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu disusun hipotesisnya, yaitu: 

• Ho  : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

• Ha  : Terdapat heteroskedastisitas  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen residual 

memberikan signifikansi lebih dari 0,05 (sig> 005) maka dapat dikatakan tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas atau Ho diterima (Priyatno, 2010). 

3.4.5 Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) 

Dalam menguji ketepatan suatu fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit-nya, suatu pengujian statistik dapat dikatakan signifikan 

secara statistik jika nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho 

ditolak).Sebaliknya disebut tidak signifikan jika nilai statistiknya berada dalam daerah 

dimana Ho diterima. Di samping itu, dikatakan bahwa tidak ada alat uji tunggal untuk 

mengukur atau menguji hipotetis mengenai model (Hair, dkk, 1995; Long, 1983; 

Tabachnick & Fidell, 1996 dalam Ferdinand, 2002) dan pada nya digunakan beberapa 
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fit index untuk mengukur derajat kesesuaian antara model yang dihipotesakan dengan 

data yang disajikan. Oleh karena itu untuk menilai Goodness of Fit-nya suatu model 

dapat diukur dengan beberapa uji (Ghozali, 2010; Ferdinand, 2002) antara lain : 

A. Uji Statistik t (Uji Signifikansi Parameter Individual) 

Pada prinsipnya uji ini  menunjukkan seberapa jauh pangaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variabel dependen. Adapun cara pengambilan kesimpulan dalam 

melakukan uji statistik t ini antara lain : 

(a) Quick look, apabila jumlah degree of freedom sebanyak 20 atau 

lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% serta nilai t statistiknya(t 

hitung) lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute), maka dapat 

dikatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ho ditolak). 

(b) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel (t 

tabel), apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi 

dibandingkan nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa suatu 

variabel penjelas/independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen (Ho ditolak). 

B. Koefisien Determinasi (R2) 

Pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi adalah 

diantara nol dan satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas.Dan jika nilai R2 mendekati satu berarti variabel-variabel 
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independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar dari penggunaan Koefisien Determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam modal, 

karena setiap tambahan satu variabel penjelas/independen maka nilai R2 

pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Di samping itu, nilai R2 untuk 

setiap persamaan regresi secara artifisial dapat dibuat sangat tinggi jika 

sampel yang dipergunakan untuk mengestimasi koefisien model tersebut 

terlalu kecil.  

Pada ekstrim lain nilai R2 akan selalu sama dengan 1,0 ketika jumlah 

observasi data sama dengan jumlah koefisien yang diestimasi, karena 

setiap titik data (observasi) dapat ditempatkan tepat di fungsi regresi. 

Untuk mengatasi permasalahan tesebut, maka dapat digunakan nilai 

Adjusted R2 yang merupakan proporsi variasi yang diterangkan setelah 

R2  disesuaikan (adjusted) untuk ukuran sampel dan jumlah koefisien 

yang diestimasi.  Dengan adanya Adjusted R2 ini, maka tambahan 

variabel penjelas/independen dalam model regresi tersebut dapat 

menimbulkan nilai R2 naik atau turun, sehingga evaluasi atas model 

diharapkan lebih baik. 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini pengujian hipotesa menggunakan Path Analisys untuk 

mengetahui hubungan simultan pada beberapa variabel yang diuji (Hair, 

1995).Hubungan fenomena teoritis, riset empiris dan pengembangan hipotesis bisa 
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dilihat dari path diagram, adapun penyebaran ke persamaan struktural sebagai berikut. 

• Persamaan1: Uji hipotesa1 

ROA = β11 MGROWN + β12 INST + e1  

• Persamaan2: Uji hipotesa 2 

CSR = β21 MGROWN + β22 INST + e2  

• Persamaan 3: Uji hipotesa 3  

ROA = β31 CSR + e3  

 Keterangan: 

 ROA = Kinerja Perusahaan 

 CSR = Presentasi Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan 

 INST = Kepemilikan Institusional 

 MGROWN = Kepemilikan Managerial 

3.5.1 Uji T 

Uji	   t	   merupakan	   pengujian	   yang	   dilakukan	   untuk	   mengetahui	  

apakah	   variabel	   independen	   berpengaruh	   terhadap	   variabel	  

dependen.Variabel	   independen	   dikatakan	   dikataka	   berpengaruh	   terhadap	  

variabel	  dependen	  apabila	  nilai	  (p-‐value)	  dibawah	  5%.	  Langkah-‐langkah	  uji	  

t	  sebagai	  berikut	  :	  

1. Menentukan	  formulasi	  hipotesis:	  

2. Menentukan	  tingkat	  signifikansi	  (α	  =	  5%)	  

3. Kriteria	  pengujian	  

- Membandingkan	  antara	  t-‐hitung	  dengan	  t-‐tabel	  
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Jika	  t-‐hitung	  ≤	  t-‐tabel	  maka	  H!  	  diterima	  	  

Jika	  t-‐hitung	  >	  t-‐tabel,	  maka	  H!  	  ditolak.	  

- Selain	  itu	  bisa	  dilihat	  dari	  P	  value	  	  yang	  muncul.	  

Jika	  P	  value	  <α	  maka	  H!  	  diterima	  

jika	  P	  value	  >α	  maka	  H!  	  ditolak	  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
	  

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 
	  

Perusahaan Tambangmerupakan salah satu kelompok emitenyang 

menjadisektordiBursaEfekIndonesia.Berdasarkandatayangdiperolehdari IDX, 

populasipada  tahun 2014 terdapat 35 perusahaan  keuanganyang tergabung 

dalamindeks keuangan. Berikut ialah daftar lengkap emiten yang merupakan 

anggota indeks keuangan :	  

Tabel 4.1 Daftar Emiten Indeks Keuangan 

No Kode Nama Tanggal IPO  Jenis 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 16/07/2008 Batubara 
2 ARII Atlas Resources Tbk 08/11/2011 Batubara 
3 ATPK ATPK Resources Tbk 17/04/2002 Batubara 
4 BRAU Berau Coal Energy Tbk 19/08/2010 Batubara 
5 BUMI Bumi Resources Tbk 30/07/1990 Batubara 
6 BYAN Bayan Resources Tbk 12/08/2008 Batubara 
7 DEWA Darma Henwa Tbk 26/09/2007 Batubara 
8 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 15/06/2001 Batubara 
9 GEMS Gold Energy Mines Tbk 17/11/2011 Batubara 
10 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 09/07/2009 Batubara 
 
11 HRUM Harum Energy Tbk 06/10/2010 Batubara 
12 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 18/12/2007 Batubara 
13 KKGI Resources Alam Indonesia Tbk 01/07/1991 Batubara 
14 MYOH Samindo Resources Tbk 27/07/2000 Batubara 
15 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 11/07/2007 Batubara 

16 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 
(Persero) Tbk 23/12/2002 Batubara 

17 PTRO Petrosea Tbk 21/05/1990 Batubara 
18 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 29/02/2000 Batubara 
19 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 30/04/2003 Minyak & Gas 
20 BIPI Benakat Integra Tbk 11/02/2010 Minyak & Gas 
21 ELSA Elnusa Tbk 06/02/2008 Minyak & Gas 
22 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 01/02/2011 Minyak & Gas 
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23 ENRG Energi Mega Persada Tbk 07/06/2004 Minyak & Gas 
24 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 12/10/1994 Minyak & Gas 
25 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 12/07/2006 Minyak & Gas 

26 ANTM Aneka Tambang (persero) Tbk 27/11/1997 
Logam & 
Mineral 

27 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 20/03/2002 
Logam & 
Mineral 

28 CKRA Cakra Mineral Tbk 19/05/1999 
Logan & 
Mineral 

29 DKFT Central Omega Resources Tbk 21/111997 
Logam & 
Mineral 

30 INCO Vale Indonesia Tbk 16/05/1990 
Logam & 
Mineral 

31 PSAB J Resources Asia Pasific Tbk 01/12/2007 
Logam & 
Mineral 

32 SMRU SMR Utama Tbk 10/10/2011 
Logam & 
Mineral 

33 TINS Timah (persero) Tbk 19/10/1995 
Logam & 
Mineral 

34 CTTH Citatah Tbk 0703/1996 Batu-batuan 
35 MIT Mitra Investindo Tbk 16/07/1997 Batu-batuan 

 

4.2. Statistik Deskriptif 

Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  mengetahui nilai rata-rata,  nilai 

tengah,nilaiminimal,nilai maksimal, danstandardeviasidalampenelitian. Statistik 

deskriptifmeliputifrekuensi, rata-ratadan standar deviasiyang memberikan 

informasideskriptiftentangsuatu data(Sekaran &Bougie, 2013). 

Berikut merupakan hasil statistic deskriptif atas variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, meliputi ROA,  INST, MGROWTH dan CSR:	  

Tabel 4.2 Descriptive Statistics 

  Mean Std. Deviation N Max Min 
ROA 17.16629 35.752320 35 96 -84.4 
INST 183.66029 91.673859 35 339.48 10.11 
MGROWTH 25.48093 68.362508 35 260.01 0 
CSR 1.32000 .483330 35 2.666667 0.4 
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Berdasarkan hasil statistic deskriptif diatas dengan jumlah observasi sebanyak 

60 pada masing-masing dan 300 secara keseluruhan, makadapatdisimpulkan bahwa: 

A. Nilairata-rataindeks keuangan (ROA) periode tahun 2011–2014 

memilikinilaisebesar 17,16629denganstandardeviasisebesar 35,752320. 

Nilai ROA tertinggi sebesar 96yaitu pada perusahaan Indo 

Tambangraya Megah Tbk (ITMG), sedangkannilai ROA 

terendahterjadipada  perusahaan SMR Utama (SMRU)sebesar -84,4. 

B. Nilairata-rataKepemilikan Institusional (INST) periode tahun 2011– 

2014 memilikinilaisebesar 183,66029 denganstandardeviasisebesar 

91,673859. Nilai INST tertinggi sebesar 339,48 yaitu INST pada 

perusahaan Berau Coal Energy Tbk (BRAU), sedangkannilaiINST 

terendahterjadipadaKepemilikan Institusional pada perusahaan Perdana 

Karya Perkasa Tbk  sebesar 10,11. 

C. Nilai rata-rataKemepimilikan Manajerial (MGROWTH) periode tahun 

2011– 2014 memilikinilaisebesar 25,48093 denganstandardeviasisebesar 

68,362508. Nilai MGROWTH tertinggi sebesar 260,01 yaitu 

MGROWTH pada perusahaan Bayan Resources Tbk (BYAN), 

sedangkannilaiMGROWTH terendahpada nilai 0. 

D. Nilairata-rataCSR (CSR) periode tahun 2011– 2014 memiliki 

sebesar 1,32000 denganstandardeviasisebesar 0,483330. Nilai CSR 

tertinggi sebesar 2,666667 yaitu CSR pada perusahaan Tambang Batu 

Bara Bukit Asam Tbk (PTBA), 

sedangkannilaiCSRterendahterjadipadaperusahaan Berau Coal Energy 

sebesar 0,4. 
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4.3. UJI ASUMSI KLASIK 

4.3.1. Uji Normalitas  

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. Adapun 

hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut: 

• Ho :Residual data berdistribusi normal 

• Ha  :Residual data tidak terdistribusi normal 

Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 

(Priyatno, 2010). Berikut tabel hasil pengolahan data pada setiap variabel : 

A. Uji Normalitas pada variabel nilai GCG terhadap CSR 

Tabel 4.3 Uji Normalitas GCG Terhadap CSR 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation ,48014140 

Most Extreme Differences Absolute ,105 

Positive ,105 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,620 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,837 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Berdasarkan table diatas nilai Sig. (signifikansi) adalah 0,837. Nilai tersebut 

lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian H0  diterima yang artinya bahwa data 

penelitian ini terdistribusi secara normal. 

B. Uji Normalitas pada variabel GCG terhadap ROA 
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Tabel 4.4 Uji Normalitas GCG terhadap ROA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 33,85762528 

Most Extreme Differences Absolute ,135 

Positive ,126 

Negative -,135 

Kolmogorov-Smirnov Z ,797 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,549 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

Berdasarkan table diatas nilai Sig.(signifikansi) adalah 0,549. Nilai 

tersebut lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian H0 diterima yang artinya 

bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. 

C. Uji Normalitas pada variabel CSR terhadap ROA 

Tabel 4.5 Uji Normalitas CSR terhadap ROA 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 33,57782458 

Most Extreme Differences Absolute ,129 

Positive ,101 

Negative -,129 

Kolmogorov-Smirnov Z ,762 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,607 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan table diatas nilai Sig. (signifikansi) adalah 0,607. Nilai 

tersebut lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian H0  diterima yang artinya 

bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. 

4.3.2. Uji Multikolinieritas  

Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

INST ,915 1,093 

MGROWTH ,917 1,090 

CSR ,987 1,013 

a. Dependent Variable: ROA 

 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

adanya indikasi multikolinieritas antar variabel. Hasil ini ditunjukan dengan nilai 

Tolerance dan VIF, dimana nilai Tolerance lebih dari 0.1 dan VIF kurang dari 10 maka 

tidak terjadi multioliniertas didalamnya. 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi 

Durbin-Watson 1,342 

 

Mengacu pada tabeldasar keputusan dan tabeloutputhasilujiDurbin- 

Watsonyangdidapat,terlihatbahwanilaiDurbin-Watsonhipotesisinisebesar 

1,342.Apabilanilaitersebutdiantara1,085sampaidengan 1 , 4 3 9  makatidak 

adamasalahautokorelasi.namunjikanilaiDurbin-Watsonstatkurang dari1,085terdapat 

masalah korelasipositif atau jika lebih dari1,439 adakorelasinegatif. Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. 
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4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengandung heterokedastisitas, uji Glesjer digunakan dengan membandingkan 

signifikasinya. Berikut tabel signifikansi setiap variabel : 

Tabel 4.8 Uji Heterokedastisitas GCG terhadap CSR 

Coefficientsa 

Model 
Sig. 

 

1 (Constant) ,001 

INST ,191 

MGROWTH ,284 

a. Dependent Variable: res1 
 

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikansi nya lebih besar dari 0,05 

artinya tidak terdapat masalah heterokedastisitas didalamnya. 

 
Tabel 4.9 Uji Heterokedastisitas GCG terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) ,036 

INST ,648 

MGROWTH ,244 

a. Dependent Variable: res2 

	  
Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikansi nya lebih besar dari 0,05 

artinya tidak terdapat masalah heterokedastisitas didalamnya. 
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Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas CSR terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model Sig. 

1 (Constant) ,241 

CSR ,399 

a. Dependent Variable: res3 
	  

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikansi nya lebih besar dari 0,05 

artinya tidak terdapat masalah heterokedastisitas didalamnya. 

4.4. Analisis Regresi Berganda Dan Sederhana 
 

4.4.1. Analisi Regresi Variabel GCG terhadap CSR 

Tabel 4.11 Analisis Regresi GCG terhadap CSR 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B 

1 (Constant) 1,386 

INST -,042 

MGROWTH ,004 

 

Persamaan regresi untuk tabel diatas : 

CSR =   1,386− 0.042INST+ 0.004MGROWTH 

Dengan persamaan tersebut, maka interpretasi model penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Koefisien konstanta indeks CSR menunjukan nilai 1,386 yang memberikan 

indikasi bahwa jika nilai variabel independen kepemilikan institusional sama dengan 

0 dan nilai variabel independen kepemilikan manajerial sama dengan 0, maka nilai 

indeks CSR mengalami penuruan sebesar 1,386 satuan. Sedangkan koefisien regresi 

kepemilikan institusional sebesar -0,042.Hal ini memiliki arti bahwa kepemilikan 
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institusional memiliki hubungan negatif tehadap indeks CSR.Serta koefisien regresi 

kepemilikan manajerial sebesar 0,004.Hal ini menujukan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki hubungann positif terhadap indeks CSR. Hubungan ini 

mengindikasikan bahwa bila kepemilikan institusional mengalami peningkatan satu 

satuan dan kepemilikan manajerial mengalami peningkatan satu kesatuan maka nilai 

indeks CSR akan mengalami penurunan sebesar -0,042 satuan dari kepemilikan 

institusional dan mengalami peningkatan sebesar 0,004 satuan dari kepemilikan 

manajerial. Sebaliknya bila kepemilikan institusional mengalami penurunan sebesar 

satu satuan dan kepemilikan manajerial mengalami penurunan sebesar satu satuan 

maka nilai indeks CSR akan mengalami peningkatan sebesar 0,042  satuan 

kepemilikan institusional dan mengalami penurunan sebesar 0,004 satuan 

kepemilikan manajerial. Kenaikan dan penurunan sebesar 0,042 dan 0,004 satuan 

terjadi apabila variabel independen konstan. 

4.4.2. Analisi Regresi Variabel GCG terhadap ROA 

Tabel 4.12 Analisis Regresi GCG terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

B 

1 (Constant) 32,337 

INST -5,871 

MGROWTH -1,722 

 

Persamaan regresi untuk tabel diatas : 

ROA =   32,337− 5,871INST− 1,722MGROWTH 

Dengan persamaan tersebut, maka interpretasi model penelitian adalah sebagai 

berikut : 
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 Koefisien konstanta ROA menunjukan nilai 32,337 yang memberikan 

indikasi bahwa jika nilai variabel independen kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial sama dengan 0, maka niai indeks keuangan akan mengalami 

penurunan sebesar 32,337 satuan. 

Sedangkan koefisien regresi kepemilikan institusional sebesar -5,871 dan 

koefisien regresi kepemilikan manajerial sebesar -1,722.Hal ini memiliki arti bahwa 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan negatif 

tehadap ROA. Hubungan ini mengindikasikan bahwa bila kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial mengalami peningkatan satu satuan maka nilai ROA 

akan mengalami penurunan sebesar -5,871 satuan kepemilikan intitusional dan 

mengalami penurunan sebesar -1,722 satuan kepemilikan manajerial. Sebaliknya bila 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial mengalami penurunan sebesar 

satu satuan makaa nilai ROA akan mengalami kenaikan sebesar 5,871 satuan 

kepemilikan istitusional dan 1,722 satuan kepemilikan manajerial. Kenaikan dan 

penurunan sebesar -5,871 satuan kepemilikan institusional dan -1,722 satuan 

kepemilikan manajerial terjadi apabila variabel independen konstan. 

4.4.3. Analisi Regresi Variabel CSR terhadap ROA 

Tabel 4.13 Analisis Regresu CSR terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B 

1 (Constant) -16,367 

CSR 25,404 

 
Persamaan regresi untuk tabel diatas : 

ROA = −16,367+ 25,404CSR 
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Dengan persamaan tersebut, maka interpretasi model penelitian adalah sebagai 

berikut : 

 Koefisien konstanta ROA menunjukan nilai -16,367 yang memberikan 

indikasi bahwa jika nilai variabel independen CSR sama dengan 0, maka niai ROA 

akan mengalami kenaikan sebesar 16,367 satuan. 

Sedangkan koefisien regresi CSR sebesar 25,404 .Hal ini memiliki arti bahwa 

CSR memiliki hubungan positif tehadap ROA. Hubungan ini mengindikasikan 

bahwa bila CSR mengalami peningkatan satu satuan maka nilai indeks keuangan 

akan mengalami kenaikan sebesar 25,404 satuan. Sebaliknya bila CSR mengalami 

penurunan sebesar satu satuan makaa nilai indeks keuangan akan mengalami 

penurunan sebesar 25,404 satuan. Kenaikan dan penurunan sebesar 25,404 satuan 

terjadi apabila variabel independen konstan. 

4.5. Hasil Pengujian Hipotesa 
 

Tabel 4.14 Uji t GCG terhadap CSR 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 1,386 ,207 6,703 ,000 

INST -,042 ,096 -,438 ,664 

MGROWTH ,004 ,013 ,341 ,735 

a. Dependent Variable: CSR 
 

Dari hasil uji t pada tabel di atas, variabel INST terhadap CSR memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,664 (pvalue > 0.05) dan variabel MGROWTH memiliki nilai 

signifikan sebesar 0,735 (pvalue > 0.05). Hal ini menyatakan bahwa INST dan 

MGROWTH atau GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

CSR.Sedangkan nilai t-statistik sebesar -0.438 (- t-hitung > - t-tabel) menunjukan 
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bahwaINST tidak berpengaruh terhadap CSR.t-statistik sebesar 0.341 (t-hitung < t-

tabel) yang dihasilkan oleh MGROWTH yang berarti bahwa MGROWTH tidak 

berpengaruh positif terhadap CSR. Hal ini membuktikan bahwa secara parsial INST 

tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CSR, oleh karena itu 

Ha2b di tolak dan secara parsial MGROWTH tidak memiliki pengaruh dan tidak 

signifikan terhadap CSR, oleh karena itu Ha2a di tolak 

 
Tabel 4.15 Uji t GCG terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) 32,337 14,586 2,217 ,034 

INST -5,871 6,804 -,863 ,395 

MGROWTH -1,722 ,912 -1,887 ,068 

a. Dependent Variable: ROA 
 

Dari hasil uji t pada tabel di atas, variabel INST terhadap GCG memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,395 (pvalue > 0.05) dan variabel MGROWTH terhadap GCG 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,068 (pvalue > 0.05) yang berarti bahwa GCG 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan nilai t-statistik 

sebesar -0,863 (- t-hitung > - t-tabel) yang pada INST yang berarti INST tidak 

berpengaruh terhadap ROA dan -1,887 (- t-hitung < - t-tabel) pada MGROWTH 

menunjukan bahwa MGROWTH berpengaruh positif terhadap ROA. Hal ini 

membuktikan bahwa secara parsial Kepemilikan Institusional tidakmemiliki pengaruh 

dan tidak signifikan terhadap ROA yang artinya Ha1b di tolak dan secara parsial 

Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA yang 

artinya Ha1a di terima. 
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Tabel 4.16 Uji t CSR terhadap ROA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

1 (Constant) -16,367 16,971 -,964 ,342 

CSR 25,404 12,093 2,101 ,043 

a. Dependent Variable: ROA 

 
Dari hasil uji t pada tabel di atas, variabel CSR terhadap ROA memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0.043 (pvalue < 0.05) yang menyatakan bahwa CSR memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan nilai t-statistik sebesar 2,101 (t-

hitung > t-tabel) menunjukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap ROA.Hal ini 

membuktikan bahwa secara parsial CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap ROA yang artinya Ha diterima. 

4.6. UJI GOODNESS OF FIT 
Tabel 4.17 Koefisien Determinasi (R2) 

R Square 
CCG to CSR 0,115 
GCG to ROA 0,321 
CSR to ROA 0,343 

 

Pada tabel 4.18 nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R Square pada 

variabel GCG terhadap CSR ialah sebesar 0,115.Hal ini menunjukan bahwa sebesar 

11,5% variasi variabel dependen dapat dijelaskan dengan model dalam penelitian ini. 

Variabel nilai GCG mampu menjelaskan variabel indeks CSR sebesar 11,5% 

sementara 88,5% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 

pengujian ini. 

Pada tabel 4.18 nilai GCG terhadap ROA yang dilihat dari nilai R Square pada 

variabel GCG terhadap ROA ialah sebesar 0,321.Hal ini menunjukan bahwa sebesar 
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32,1% variasi variabel dependen dapat dijelaskan dengan model dalam penelitian ini. 

Variabel GCG mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 32,1% sementara 67,9% 

dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam pengujian ini. 

Pada tabel 4.18 nilai koefisien determinasi yang dilihat dari nilai R Square pada 

variabel CSR terhadap ROA ialah sebesar 0,343.Hal ini menunjukan bahwa sebesar 

34,3% variasi variabel dependen dapat dijelaskan dengan model dalam penelitian ini. 

Variabel CSR terhadap ROA mampu menjelaskan variabel ROA sebesar 34,3% 

sementara 65,7% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam 

pengujian ini. 

Hal ini menjelaskan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain selain GCG yang 

mempengaruhi CSR dan masih terdapat faktor-faktor lain selain GCG dan CSR yang 

mempengaruhi indeks keuangan pada perusahaan keuangan yang tergabung dalam 

indeks keuangan periode 2011-2014. 

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.7.1. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social 

Responsibility 

Pertangung jawaban perusahaan terhadap lingkungan perusahaan merupakan 

etika yang baik ditunjukan oleh perusahaan.Hal ini didukung oleh para Board Of 

Director di dalam perusahaan itu sendiri.Board Of Director sendiri di dalam 

perusahaan digambarkan sistem Good Corporate Governance di dalam perusahaan. 

Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahawa semakin baik sistem GCG yang 

dijalakan maka akan semakin baik CSR yang diterapkan oleh perusahaan. 

Dalam teori agensi terdapat tujuan yang berbeda diatara pemegang saham dan 

pemilik perusahaan.Dalam penilitian timbul Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial.Oleh karena itu terdapat konflik kepentingan yang terdapat 
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sisi positif dan sisi negatif tersendiri dari setiap kepentingan.Oleh karena alasan 

tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan Kepemilikan Istitusional dan 

Kepemilikan Manajarial berpengaruh positif terhadap CSR. 

Namun dalam penilitian ini didapat hasil yang berlawanan dengan hipotesa 

peniliti yang menyatakan Kepemilikan Institusional tidak memiliki pengaruh terhadap 

CSR dan Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhapdap CSR. Tingkan 

signifikan dari Kepemilikan Istitusional sebesar 0,664 𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 >   𝛼  0.05  dan 

tingkat signifikan dari Kepemilikan Manajerial sebesar 0,735 𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 >   𝛼  0.05 . 

Hasil negatif dari Kepemilikan Intitusional dan hasil positif dari Kepemilikan 

Manajerial menujukan indeks Kepemilikan Istitusional meningkat maka CSR akan 

menurut namun Kepemilikan Manajerial meningkat maka indeks CSR akan ikut 

meningkat. Hal ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Priantana dan 

Yustian (2011) bahwa semua variabel berpengaruh terhadap CSR termasuk kepemilikan 

manajerial namun tidak termasuk kepemilikan institusional. 

Hasil negatif pada kepemilikan istitusional ini dikarenakan kepentingan para 

pemegang saham yang berbentuk institusi. Keinginan pemegang saham  yang berbentuk 

institusi ini memungkin meminimalisasikan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dalam bentuk CSR. Hasil positif dari kepemilikan manajerial di karenakan keinginan 

pemegang saham yang terdiri dari para manajer menginginkan kemajuan perusahaan 

demi kemajuan perusahaan. 

 

4.7.2. Pengaruh Nilai Good Corporate Governance terhadap Kinerja 

Keuangan 

Kinerja perusahaan merupakan tujuan utama perusahaan didirikan.Kinerja 

perusahaan merupakan gambaran kemajuan suatu perusahaan. Kinerja perusahaan 
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untuk memenuhi kepentingan stake holderbaik pihak internal perusahaan maupun 

pihak eksternal perusahaan termasuk pemegang saham. 

Teori agensi yang antara pemegang saham dan para manajer muncul 

dikarenakan konflik kepentingan.Para manajer mengingikan kinerja perusahaan 

digunakan untuk kepentingan perusahaan namun para pemegang saham 

menginginkan kinerja perusahaan dibagikan kepara para pemegang saham.Akibat 

konflik tersebut terdapat sisi positif yakni menginginkan kinerja perusahaan yang 

besar.Oleh karena hal tersebut maka peniliti berhipotesa bahwa kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajeral berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Namun hasil dalam penilitian ini tidak sejalan dengan hipotesa peniliti yang 

menyatakan kepemikan intitusional namun kepemilikan manajerial berpengaruh 

berpengaruh terhadap ROA.Tingkat signifikasi dari kepemilikan institusional 0,395 

𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 >   𝛼  0.05  dan tingkan signifikasi dari kepemilikan manajerial 0,068 

𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 >   𝛼  0.05 . Hasil negatif yang dihasilkan dari kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial menujukan peningkan indeks kepemilikan istitusional dan 

kepemilikan manajerial makan akan terjadi penuruan pada indek ROA perusahaan. 

Hal ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Velnampy  (2013) bahwa GCG 

tidak berpengaruh dengan kinerja perusahaan. 

Hasil negatif ini dikarenakan selama oprasional perusahaan baik para manajer 

maupun para pemegang saham mementingkan kepentigan mereka masing-masing 

bukan memintingakn perusahaan. 

4.7.3. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Perusahaan 
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Pertanggung jawaban perusahaan merupakan suatu tindakan yang harus 

dilakukan oleh perusahaan atas apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan 

terhadap lingkungan perusahaan. Namun kegiatan CSR juga bisa sebagai media 

marketing perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.Oleh karena hal 

tersebut makan peniliti menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hasil penlitian ini sejalan dengan hipotesa penilit yang menyatakan bahwa 

CSR berpengaruh terhadap ROA. Tingkat signifikansi CSR sebesar 0.043 𝑝  𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 <

  𝛼  0.05 . Hasil postif yang dihasilkan oleh CSR menujukan bahwa indeks CSR 

meningkat maka tingkat ROA akan meningkat begitu pula sebaliknya jika indeks 

CSR menurun makan tingkan ROA juga akan menurun 

Hasil positif dikarenakan CSR merupakan biaya yang dikelurkan oleh 

perusahaan juga berhasil sebagai media marketing  perusahaan. Dengan hal ini CSR 

juga merupakan media iklan yang sebaiknya dijalankan dengan baik agar kinerja 

perusahaan dapat meingkat. 

4.8. Implikasi Manajerial 
 

Demi kinerja perusahaan yang baik pada akhir periode maka perusahaan 

melakukan segala cara untuk mencapainya.Ada beberapa faktor yang mendukung 

tercapainya kinerja perusahaan yang baik.Baik faktor pendukung maupun faktor 

peghambat. 

Salah satu intrumen foktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan 

adalah Good Corporate Governancee dan Corporate Social Responsibility.Pada 

teorinya semakin baik perusahaan melakukan GCG maka akan semakin baik semakin 

baik pula perusahaan melakukan kegiatan CSR. CSR yang baik dilakukan oleh 
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perusahaan diharapkan oleh perusahaan dapat meingkatkan kinerja perusahaan yang 

baik. 

Menuruh hasil penelitian ini jika perusahaan mengharapkan kinerja perusahaan 

yang baik maka sebaiknya perusahaan melakukan kegiatan pertanggung jawaban 

yang baik. Perusahaan juga harus memperhatikan para pemegang saham karena pada 

penilitian ini menujukan jika suatu perusahaan dimiliki para manager mereka akan 

meningkatkan kegiatan pertanggung jawaban yang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. kesimpulan 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antaran good corporate 

governance, corporate social responsibility dan kinerja perusahaan pada perusahaan 

tambang periode 2011-2014.Penelitian ini menggunakan variabel GCG yaitu 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.Indeks keuangan diambil secara 

tahunan selama 4 tahun berturun-turut dari tahun 2011,2012,2013 dan 2014 dengan 

menggunakan regresi sederhana dan regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 

A. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda, diperoleh bahwa nilai 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap CSR periode 2011-2014 dan nilai kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap CSR pada perusahaan 

tambang periode 2011-2014. 

B. Berdasarkan hasil pengujian regresi berganda, diperoleh bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap ROA dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA pada perusahaan tambang periode 2011-2014. 

C. Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana, diperoleh bahwa CSR 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan 

tambang periode 2011-2014. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan berdasarkan dari hasil penelitianyang telah 

dilakukan antara lain : 

A. Bagi para perusahaan tambang yang berharap kinerja perusahaan baik 

sebaiknya mempertimbangkan CSR yang dilakukan perusahaan. Semakin 

baik CSR dilaksanakan maka akan semakin baik juga kinerja perusahaan 

karena dalam penilitian ini disimpulkan bahwa CSR berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.  

B. Bagi penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan CGI sebagai 

alat yang digunakan unuk mengukur CSR. Penelitian selanjutnya juga 

dapat menambahkan jangka waktu dalam rentang yang lebih panjang. 

Namun perlu di perhatikan bahwa jika memakai variabel ekonomi makro 

harus melihat saat kondisi ekonomi yang stabil agar penelitian tersebut 

dapat digunakan lebih umum.  
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DAFTAR LAMPIRAN 
	  

Lampiran 1 Data Penelitian 

	  

Tahun 

GCG 

CSR ROA Perusahaan 
K. 
Institusional 

K. 
Manajerial 

2011 43.91 15.94 0.46666667 9.8 

ADRO 2012 43.91 15.94 0.46666667 5.7 
2013 43.91 14.62 0.46666667 3.5 
2014 43.91 14.68 0.46666667 2.9 
2011 42.5 21.05 0.13333333 3.44 

ARII 2012 40.5 16.42 0.16666667 -3.73 
2013 43.84 15.75 0.133333333 3.24 
2014 42.89 15.75 0.13333333 7.26 
2011 28.39 0 0.1 -22.26 

ATPK 2012 37.66 0 0.1 -11.1 
2013 84.13 7.81 0.1 0.88 
2014 82.7 6.25 0.1 2.95 
2011 84.74 0 0.33333333 7.82 

BRAU 2012 84.74 0 0.33333333 -8.38 
2013 85 0 0.33333333 -3.13 
2014 85 0 0.33333333 -3.86 
2011 31.69 62.31 0.63333333 2.99 

BUMI 2012 39.49 60.51 0.63333333 -9.6 
2013 40.31 59.69 0.53333333 -9.4 
2014 40.31 59.69 0.53333333 -7.2 
2011 35 65 0.33333333 12.73 

BYAN 2012 35 65 0.36666667 -0.8 
2013 35 65 0.33333333 -3.5 
2014 34.99 65.01 0.36666667 -16.3 
2011 47.34 0 0.16666667 -0.06 

DEWA 2012 39.07 0 0.16666667 -0.09 
2013 39.29 0 0.16666667 -0.14 
2014 39.29 0 0.16666667 0 
2011 40 0 0.23333333 -1.4 

DOID 2012 39.95 0.06 0.23333333 -1.3 
2013 39.73 0.06 0.23333333 -2.7 
2014 39.58 0.07 0.23333333 1.7 
2011 66.99 0 0.36666667 8.58 GEMS 
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2012 66.99 0 0.4 3.91 
2013 66.99 0 0.4 5.67 
2014 66.99 0 0.36666667 3.4 
2011 26.6 0.0002 0.16666667 16 

GTBO 2012 26.26 0.0002 0.16666667 25.41 
2013 26.21 0 0.16666667 -6.74 
2014 26.21 0 0.16666667 -5.69 
2011 70.25 0.006 0.46666667 31.51 

HRUM 2012 70.38 0.01 0.46666667 29.47 
2013 70.62 0.01 0.46666667 10.08 
2014 70.62 0.01 0.46666667 0.58 
2011 65 0.01 0.26666667 35 

ITMG 2012 65 0.01 0.26666667 29 
2013 65 0.02 0.3 17 
2014 65.06 0.02 0.3 15 
2011 31.37 0.33 0.36666667 47 

KKGI 2012 31.37 0.33 0.36666667 23 
2013 32.37 0.34 0.36666667 16.3 
2014 32.37 0.34 0.36666667 8 
2011 46.8 0 0.43333333 -1 

MYOH 2012 55.09 0 0.43333333 3 
2013 59.11 0 0.43333333 13.2 
2014 59.11 0 0.43333333 9.57 
2011 10.11 49.73 0.16666667 -1.38 

PKPK 2012 0 55.32 0.16666667 -2.28 
2013 0 55.32 0.16666667 0.09 
2014 0 54.01 0.16666667 -9.38 
2011 21.75 0.016 0.66666667 26.8 

PTBA 2012 18.74 0.02 0.66666667 22.8 
2013 13.72 0.02 0.66666667 15.9 
2014 13.07 0.02 0.66666667 13.6 
2011 98.5 0 0.33333333 13.95 

PTRO 2012 69.8 0 0.33333333 9.27 
2013 69.8 0 0.33333333 3.4 
2014 69.8 0 0.33333333 19.01 
2011 47.46 0 0.26666667 -19.45 

SMMT 2012 29.71 0 0.26666667 3 
2013 29.71 0 0.26666667 3 
2014 29.71 0 0.26666667 0 
2011 78 0 0.23333333 0.56 

ARTI 2012 61 0 0.23333333 4 
2013 60.9 0 0.23333333 4 
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2014 81.35 1.62 0.23333333 2 
2011 41 0 0.3 -1.6 

BIPI 2012 27 0 0.3 0.2 
2013 24.62 0 0.3 4.1 
2014 28.28 0 0.3 1.8 
2011 41.1 0 0.23333333 -1 

ELSA 2012 41.1 0 0.23333333 2.98 
2013 41.1 0 0.23333333 5.54 
2014 41.1 0 0.23333333 9.71 
2011 17.71 0 0.36666667 0.61 

ENRG 2012 17.94 0 0.36666667 0.74 
2013 22.71 0 0.36666667 7.34 
2014 16.1 0 0.36666667 1.68 
2011 60 0 0.26666667 15.05 

ESSA 2012 33 0 0.26666667 6.44 
2013 30 0 0.26666667 10.63 
2014 30 0 0.26666667 7.38 
2011 50.7 0 0.3 3.5 

MEDC 2012 60.6 0 0.3 0.4 
2013 60.6 0 0.33333333 0.5 
2014 50.7 0 0.3 0.4 
2011 61.61 0 0.33333333 2.5 

RUIS 2012 61.58 0 0.33333333 0.3 
2013 22.64 0 0.33333333 2.3 
2014 22.64 0 0.33333333 4.4 
2011 11.4 0 0.36666667 14.06 

ANTM 2012 10.9 0 0.36666667 17.15 
2013 12.6 0 0.33333333 1.97 
2014 12.5 0 0.33333333 -3.53 
2011 73.15 0 0.26666667 0.15 

CITA 2012 73.15 0 0.23333333 0.12 
2013 73.15 0 0.23333333 0.18 
2014 73.15 0 0.23333333 -0.14 
2011 80 0 0.33333333 0.04 

CKRA 2012 80.89 0 0.33333333 0 
2013 80.11 0 0.33333333 0 
2014 74.23 0 0.33333333 -0.27 
2011 77.01 0 0.33333333 14 

DKFT 2012 75.48 0 0.3 20 
2013 75.23 0 0.26666667 22 
2014 75.2 0 0.33333333 -4 
2011 58.73 0 0.43333333 14 INCO 
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2012 58.73 0 0.43333333 3 
2013 58.73 0 0.36666667 2 
2014 58.73 0 0.36666667 7 
2011 48.67 0 0.43333333 -8.7 

PSAB 2012 94.59 0 0.4 6.5 
2013 94.59 0 0.36666667 -3.5 
2014 92.59 0 0.4 0 
2011 53.33 0 0.3 -5 

SMRU 2012 53.33 0 0.3 -30.64 
2013 53.33 0 0.3 -47.49 
2014 51.03 0 0.3 -1.27 
2011 14.35 0 0.5 14 

TINS 2012 12.52 0.01 0.43333333 7 
2013 28.47 0.01 0.46666667 7 
2014 28.47 0.01 0.43333333 7 
2011 18.89 6.58 0.33333333 0.42 

CTTH 2012 18.89 6.58 0.33333333 1.06 
2013 18.89 6.58 0.33333333 0.15 
2014 18.89 6.58 0.33333333 0.28 
2011 11.24 0.39 0.5 23.29 

MITI 2012 7.79 0.39 0.46666667 14.87 
2013 7.79 0.39 0.5 14.02 
2014 3.9 0.19 0.43333333 2.1 
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Lampiran	  2	  Hasil	  Uji	  Statistik	  Deskriptif	  dan	  Normalitas	  
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INST 35 10.110 339.480 183.66029 91.673859 

MGROWTH 35 .000 260.010 25.48093 68.362508 

CSR 35 .400 2.667 1.32000 .483330 

ROA 35 -84.400 96.000 17.16629 35.752320 

Valid N (listwise) 35     
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation ,48014140 

Most Extreme Differences 

Absolute ,105 

Positive ,105 

Negative -,069 

Kolmogorov-Smirnov Z ,620 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,837 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 33,85762528 

Most Extreme Differences 

Absolute ,135 

Positive ,126 

Negative -,135 

Kolmogorov-Smirnov Z ,797 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,549 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas Lanjutan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 

Std. Deviation 33,57782458 

Most Extreme Differences 

Absolute ,129 

Positive ,101 

Negative -,129 

Kolmogorov-Smirnov Z ,762 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,607 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinieritas 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) -4,732 21,261  -,223 ,825      

INST -,047 ,064 -,122 -,739 ,466 -,058 -,132 -,116 ,915 1,093 

MGROWTH -,184 ,086 -,352 -2,141 ,040 -,287 -,359 -,337 ,917 1,090 

CSR 26,737 11,719 ,361 2,281 ,030 ,343 ,379 ,359 ,987 1,013 

a. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 5 Hasil Uji Autokorelitas dan Heteroskedastisitas 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,482a ,232 ,158 32,810512 1,342 

a. Predictors: (Constant), CSR, MGROWTH, INST 

b. Dependent Variable: ROA 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,481 ,127  3,776 ,001 

INST -,001 ,001 -,232 -1,335 ,191 

MGROWTH ,001 ,001 ,189 1,089 ,284 

a. Dependent Variable: res1 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 21,704 9,927  2,186 ,036 

INST ,021 ,046 ,082 ,461 ,648 

MGROWTH -,074 ,062 -,212 -1,186 ,244 

a. Dependent Variable: res2 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 14,079 11,790  1,194 ,241 

CSR 7,181 8,401 ,147 ,855 ,399 

a. Dependent Variable: res3 
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Lampiran 6 Regresi pada GCG terhadap CSR 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CSR 1,32000 ,483330 35 

INSTTRANS 1,8366 ,91674 35 

mgrowthTRANS 2,5481 6,83625 35 

 
 

Correlations 

 CSR INSTTRANS mgrowthTRANS 

Pearson Correlation 

CSR 1,000 -,098 ,085 

INSTTRANS -,098 1,000 -,282 

mgrowthTRANS ,085 -,282 1,000 

Sig. (1-tailed) 

CSR . ,288 ,314 

INSTTRANS ,288 . ,051 

mgrowthTRANS ,314 ,051 . 

N 

CSR 35 35 35 

INSTTRANS 35 35 35 

mgrowthTRANS 35 35 35 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 
mgrowthTRANS, 

INSTTRANSb 

. Enter 

a. Dependent Variable: CSR 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,115a ,013 -,049 ,494918 

a. Predictors: (Constant), mgrowthTRANS, INSTTRANS 

b. Dependent Variable: CSR 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,104 2 ,052 ,213 ,809b 

Residual 7,838 32 ,245   

Total 7,943 34    

a. Dependent Variable: CSR 

b. Predictors: (Constant), mgrowthTRANS, INSTTRANS 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 1,386 ,207  6,703 ,000      

INSTTRANS 
-,042 ,096 -,080 -,438 ,664 -,098 -,077 -

,077 

,921 1,086 

mgrowthTRANS ,004 ,013 ,062 ,341 ,735 ,085 ,060 ,060 ,921 1,086 

a. Dependent Variable: CSR 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) INSTTRANS mgrowthTRANS 

1 

1 2,045 1,000 ,04 ,04 ,05 

2 ,866 1,537 ,00 ,02 ,80 

3 ,089 4,804 ,96 ,94 ,15 

a. Dependent Variable: CSR 
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Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual CSR Predicted Value Residual 

1 1,066 1,867 1,33914 ,527526 

2 -1,573 ,567 1,34508 -,778411 

3 -1,807 ,400 1,29414 -,894141 

4 ,183 1,333 1,24285 ,090487 

5 1,827 2,333 1,42908 ,904252 

6 -,085 1,400 1,44193 -,041934 

7 -1,313 ,667 1,31666 -,649990 

8 -,780 ,933 1,31916 -,385831 

9 ,526 1,533 1,27310 ,260234 

10 -1,364 ,667 1,34192 -,675248 

11 1,211 1,867 1,26723 ,599435 

12 -,289 1,133 1,27647 -,143135 

13 ,270 1,467 1,33312 ,133551 

14 ,889 1,733 1,29334 ,439993 

15 -1,637 ,667 1,47675 -,810079 

16 2,644 2,667 1,35802 1,308644 

17 ,156 1,333 1,25620 ,077129 

18 -,529 1,067 1,32867 -,262004 

19 -,677 ,933 1,26819 -,334859 

20 -,273 1,200 1,33531 -,135307 

21 -,775 ,933 1,31691 -,383573 

22 ,226 1,467 1,35495 ,111715 

23 -,515 1,067 1,32173 -,255062 

24 -,119 1,233 1,29229 -,058954 

25 ,037 1,333 1,31518 ,018148 

26 ,068 1,400 1,36640 ,033601 

27 -,598 ,967 1,26268 -,296010 

28 ,162 1,333 1,25310 ,080229 

29 -,050 1,233 1,25831 -,024978 

30 ,632 1,600 1,28708 ,312924 

31 ,714 1,600 1,24667 ,353330 

32 -,196 1,200 1,29719 -,097186 

33 ,975 1,833 1,35101 ,482323 

34 -,066 1,333 1,36610 -,032764 

35 1,063 1,900 1,37405 ,525946 

a. Dependent Variable: CSR 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,24285 1,47675 1,32000 ,055426 35 

Residual -,894141 1,308644 ,000000 ,480141 35 

Std. Predicted Value -1,392 2,828 ,000 1,000 35 

Std. Residual -1,807 2,644 ,000 ,970 35 

a. Dependent Variable: CSR 
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Lampiran 7 Regresi pada GCG terhadap ROA 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ROA 17,16629 35,752320 35 

INSTTRANS 1,8366 ,91674 35 

mgrowthTRANS 2,5481 6,83625 35 

 

 
Correlations 

 ROA INSTTRANS mgrowthTRANS 

Pearson Correlation 

ROA 1,000 -,058 -,287 

INSTTRANS -,058 1,000 -,282 

mgrowthTRANS -,287 -,282 1,000 

Sig. (1-tailed) 

ROA . ,371 ,047 

INSTTRANS ,371 . ,051 

mgrowthTRANS ,047 ,051 . 

N 

ROA 35 35 35 

INSTTRANS 35 35 35 

mgrowthTRANS 35 35 35 

 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 
mgrowthTRANS, 

INSTTRANSb 

. Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,321a ,103 ,047 34,899641 

a. Predictors: (Constant), mgrowthTRANS, INSTTRANS 

b. Dependent Variable: ROA 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4484,246 2 2242,123 1,841 ,175b 

Residual 38975,519 32 1217,985   

Total 43459,765 34    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), mgrowthTRANS, INSTTRANS 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coefficie

nts 

t Sig. Correlations Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero

-

order 

Parti

al 

Part Toleran

ce 

VIF 

1 

(Constant) 32,337 14,586  2,217 ,034      

INSTTRANS 
-5,871 6,804 -,151 -,863 ,395 -,058 -

,151 

-,144 ,921 1,086 

mgrowthTRAN

S 

-1,722 ,912 -,329 -1,887 ,068 -,287 -

,317 

-,316 ,921 1,086 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) INSTTRANS mgrowthTRANS 

1 

1 2,045 1,000 ,04 ,04 ,05 

2 ,866 1,537 ,00 ,02 ,80 

3 ,089 4,804 ,96 ,94 ,15 

a. Dependent Variable: ROA 
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Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual ROA Predicted Value Residual 

1 ,298 21,900 11,48893 10,411067 

2 -,008 10,210 10,49428 -,284282 

3 -1,312 -29,530 16,24361 -45,773614 

4 -,572 -7,550 12,40674 -19,956736 

5 -,141 -23,210 -18,28732 -4,922685 

6 ,367 -7,870 -20,66126 12,791263 

7 -,657 -,290 22,65080 -22,940801 

8 -,764 -3,700 22,95448 -26,654479 

9 ,142 21,560 16,60558 4,954424 

10 ,081 28,980 26,15622 2,823776 

11 1,601 71,640 15,78274 55,857261 

12 2,262 96,000 17,05904 78,940960 

13 1,997 94,300 24,62218 69,677818 

14 ,153 24,770 19,41478 5,355217 

15 -,223 -12,950 -5,17764 -7,772360 

16 1,453 79,100 28,37413 50,725869 

17 ,899 45,630 14,26075 31,369246 

18 -1,082 -13,450 24,31813 -37,768126 

19 -,143 10,560 15,54634 -4,986336 

20 -,594 4,500 25,23926 -20,739264 

21 -,156 17,230 22,68544 -5,455439 

22 -,504 10,370 27,96569 -17,595692 

23 ,463 39,500 23,35472 16,145282 

24 -,415 4,800 19,26860 -14,468598 

25 -,371 9,500 22,44650 -12,946495 

26 ,003 29,650 29,55435 ,095653 

27 -,425 ,310 15,15900 -14,848995 

28 -,403 -,230 13,83042 -14,060420 

29 1,073 52,000 14,55312 37,446877 

30 ,214 26,000 18,54531 7,454692 

31 -,534 -5,700 12,93746 -18,637462 

32 -2,990 -84,400 19,94844 -104,348444 

33 ,217 35,000 27,41160 7,588400 

34 -,615 1,910 23,36820 -21,458195 

35 ,687 54,280 30,29938 23,980617 

a. Dependent Variable: ROA 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -20,66126 30,29938 17,16629 11,484319 35 

Residual -104,348442 78,940956 ,000000 33,857625 35 

Std. Predicted Value -3,294 1,144 ,000 1,000 35 

Std. Residual -2,990 2,262 ,000 ,970 35 

a. Dependent Variable: ROA 
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Lampiran 9 Regresi pada CSR terhadap ROA 

	  
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

ROA 17,16629 35,752320 35 

CSR 1,32000 ,483330 35 

 

 
Correlations 

 ROA CSR 

Pearson Correlation 
ROA 1,000 ,343 

CSR ,343 1,000 

Sig. (1-tailed) 
ROA . ,022 

CSR ,022 . 

N 
ROA 35 35 

CSR 35 35 

 

 
Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 CSRb . Enter 

a. Dependent Variable: ROA 

b. All requested variables entered. 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,343a ,118 ,091 34,082783 

a. Predictors: (Constant), CSR 

b. Dependent Variable: ROA 

 

 

 

 

 

Hubungan Good Corporate..., Dwinanto Hariokusumo, Ak.-IBS, 2016



	   81	  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 5125,774 1 5125,774 4,413 ,043b 

Residual 38333,990 33 1161,636   

Total 43459,765 34    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), CSR 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 
(Constant) 

-

16,367 

16,971  -,964 ,342      

CSR 25,404 12,093 ,343 2,101 ,043 ,343 ,343 ,343 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 
Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions 

(Constant) CSR 

1 
1 1,941 1,000 ,03 ,03 

2 ,059 5,717 ,97 ,97 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 
Casewise Diagnosticsa 

Case Number Std. Residual ROA Predicted Value Residual 

1 -,269 21,900 31,05363 -9,153629 

2 ,357 10,210 -1,97115 12,181150 

3 -,684 -29,530 -6,20510 -23,324903 

4 -,735 -7,550 17,50500 -25,055001 

5 -1,940 -23,210 42,90868 -66,118678 

6 -,794 -7,870 19,19858 -27,068580 

7 -,025 -,290 ,56922 -,859217 

8 -,324 -3,700 7,34353 -11,043531 

9 -,030 21,560 22,58574 -1,025737 

10 ,834 28,980 ,56922 28,410783 
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11 1,191 71,640 31,05363 40,586371 

12 2,452 96,000 12,42427 83,575734 

13 2,154 94,300 20,89216 73,407842 

14 -,085 24,770 27,66647 -2,896472 

15 -,397 -12,950 ,56922 -13,519217 

16 ,813 79,100 51,37657 27,723430 

17 ,825 45,630 17,50500 28,124999 

18 -,709 -13,450 10,73069 -24,180688 

19 ,094 10,560 7,34353 3,216469 

20 -,282 4,500 14,11784 -9,617845 

21 ,290 17,230 7,34353 9,886469 

22 -,309 10,370 20,89216 -10,522158 

23 ,844 39,500 10,73069 28,769312 

24 -,298 4,800 14,96463 -10,164634 

25 -,235 9,500 17,50500 -8,005001 

26 ,307 29,650 19,19858 10,451420 

27 -,231 ,310 8,19032 -7,880320 

28 -,520 -,230 17,50500 -17,735001 

29 1,087 52,000 14,96463 37,035366 

30 ,050 26,000 24,27932 1,720685 

31 -,880 -5,700 24,27932 -29,979315 

32 -2,891 -84,400 14,11784 -98,517845 

33 ,141 35,000 30,20684 4,793160 

34 -,458 1,910 17,50500 -15,595001 

35 ,657 54,280 31,90042 22,379582 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 
Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -6,20510 51,37657 17,16629 12,278358 35 

Residual -98,517845 83,575737 ,000000 33,577825 35 

Std. Predicted Value -1,903 2,786 ,000 1,000 35 

Std. Residual -2,891 2,452 ,000 ,985 35 

a. Dependent Variable: ROA 

 

 

 

‘ 

 

 

Hubungan Good Corporate..., Dwinanto Hariokusumo, Ak.-IBS, 2016



	   83	  

 
 
Charts 
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