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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh antara struktur 

Coorporate Governance yang diproksikan sebagai kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial terhadap corporate social responsibility dan corporate social 
responsibility terhadap corporate financial performance. Penelitian menggunakan 
data sekunder dari laporan tahunan 2011-2014 perusahaan tambang yang terdapat di 
Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 35 perusahaan tambang. Melalui pendekatan analisa jalur 
(path analysis) menunjukkan Good Corporate Governance yaitu kepemilikan 
managerial dan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan 
Good Corporate Governance yang diamati melalui kepemilikan managerial dan 
institusional, mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR)  

Kata kunci: corporate governance, corporate social responsibility, corporate financial performance, 
kepemilikan institusional, kepemilkan mangerial,  

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 
 

PENDAHULUAN 
 

 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 

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



	   2	  

baik.Kinerja keuangan perusahaan yang baik dapat bermanfaat bagi para 
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 
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 
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Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan” dan CSR merupakan alat yang dapat di 
gunakan top manajer untuk melakukan GCG yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam penelitian 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? 

 
PENGERTIAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

Pada dasarnya Good Corporate Governance itu sendiri terkait 
dengan stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory 
dibangun atas dasar asumsi filosifi mengenai sifat manusia yakni pada 
hakekatnya manusia dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 
tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran pada pihak lain. 
Dengan kata lain teori ini memandang manajemen dapat dipercaya untuk 
bertindak sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya 
ataupun pemegang saham pada khususnya. Sementara itu, agency theory 
yang dikembangkan oleh Michael Johnson dalam Achmad Daniri, 2006 
memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “agents“ bagi para 
pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 
kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana 
serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana yang di asumsikan 
oleh stewardship model. 

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 
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.  
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Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme 
good corporate governance mengenai Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi 
Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial. 

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. 

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. 

CORPORATE SOCIAL RENSPONSIBILITY 

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 
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terhadap keinginan para stakeholdernya. 
 

 
 

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.  

KERANGKA PEMIKIRAN 

Variabel Independen  Variabel intervening  Variabel dependen 
 
                             

 
 
H2                 H3 

   H1 
 
 
 

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 
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. 

Kepemilikan	  
Manajerial	  

	  

Corporate	  
Social	  

Responsibility	  
(CSR)	  

Financial	  
Performance	  

(ROA)	  Kepemilikan	  
Institusional	  
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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 

 

Kepemilikan Institusional dan Kinerja Perusahaan 
Kepemilikan saham oleh institusional dapat mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja keuangan suatu perusahaan. Keterlibatan kepemilikan saham institusi, 
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 

 

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. 

Atas dasar alasan tersebut di atas maka hipotesis yang dapat dikembangkan 
adalah sebagai berikut: 
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Ha2a = Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap CSR 

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 

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 
adalah sebagai berikut: 

Ha3 = CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA 

METODOLOGI	  PENILITIAN	  
Variabel dependen, yaitu kinerja perusahaan yang dilihat kinerja keuangan yaitu 

ROA yang dihitung dengan laba oprasional dibagi total asset. 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. Variabel	   InterveningMenurut 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 umum.  

Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan.Berdasarkan 
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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 
	   Penelitian menggunakan data sekunder berasal dari laporan tahunan 2011-
2014 perusahaan tambang yang terdapat di Bursa Feke Indonesia (BEI). Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 126 perusahaan 	  

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 
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 

 
 
 

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



	   9	  

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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). 

Tabel 1 
  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 

  
 Berdasarkan hasil statistic deskriptif diatas makadapatdisimpulkan bahwa: 
A. Nilairata-rata indeks keuangan (ROA) periode tahun 2011–2014 

memiliki nilai sebesar 17,16629 dengan standar deviasi sebesar 
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-rata Kepemilikan Institusional (INST) periode tahun 2011– 
2014 memiliki nilai sebesar 183,66029 dengan standar deviasi sebesar 
91,673859. Nilai INST tertinggi sebesar 339,48 yaitu INST pada 
perusahaan Berau Coal Energy Tbk (BRAU), sedangkannilaiINST 
terendah terjadi pada Kepemilikan Institusional pada perusahaan Perdana 
Karya Perkasa Tbk  sebesar 10,11. 

C. Nilai rata-rata Kemepimilikan Manajerial (MGROWTH) periode tahun 
2011– 2014 memiliki nilai sebesar 25,48093 dengan standar deviasi 
sebesar 68,362508. Nilai MGROWTH tertinggi sebesar 260,01 
yaitu MGROWTH pada perusahaan Bayan Resources Tbk (BYAN), 
sedangkannilaiMGROWTH terendahpada nilai 0. 

D. Nilai rata-rataCSR (CSR) periode tahun 2011– 2014 memiliki 
sebesar 1,32000 dengan standar deviasi sebesar 0,483330. Nilai CSR 
tertinggi sebesar 2,666667 yaitu CSR pada perusahaan Tambang Batu 
Bara Bukit Asam Tbk (PTBA), sedangka nnilai CSRterendah terjadi 
pada perusahaan Berau Coal Energy sebesar 0,4. 

Tabel 2 uji normalitas GCG terhadap ROA 

 
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 
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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. 

Tabel 3 Uji normalitas GCG terhadap CSR 

 
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 

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. 

Tabel 4 Uji normalitas CSR terhadap ROA 

 
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 

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. 

Tabel 5 Uji t GCG terhadap ROA 
 

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 

 
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 
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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. 

Tabel 6 Uji t GCG terhadap CSR 
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

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

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

 
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. 

 
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. 

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.  
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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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