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ABSTRACT 

 

 

 This research examines the influence of diversity in Top Management Team 

to financial performance, the diversity measure used in this research are age, 

gender and occupational heterogeneity. This research used a sample of 70 banks 

that meets the criteria used in the research. The result of this research shows that 

occupational heterogeneity and age diversity have no effect on financial 

performance and gender diversity have significantly negative impact on financial 

performance 

Keywords : Bank,Diversity,TMT,Age,Gender,ROA  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi seperti sekarang dunia seakan tidak memiliki batasan, 

peluang terbuka lebar bagi siapa saja untuk bersaing dalam dunia bisnis. Efek yang 

ditimbulkan dari terbuka nya peluang adalah persaingan dalam dunia bisnis makin 

lama semakin ketat perusahaan yang tidak mampu bersaing akan tergerus oleh 

perusahaan lain, maka dari itu perusahaan harus berlomba untuk memiliki 

keunggulan dari perusahaan lawan nya agar tetap bisa bersaing dan 

mempertahankan eksistensi nya. persaingan yang semakin ketat dapat ditemui 

dalam berbagai sektor, hal yang sama juga dapat dijumpai dalam sektor perbankan. 

Menurut data dari Direktori Perbankan Indonesia (DPI) tahun 2015 ada 119 bank 

umum yang beroperasi di Indonesia. Masing-masing bank saling bersaing untuk 

meningkatkan keuntungan yang akan didapat yang merupakan tujuan utama 

perusahaan. 

Mengetahui pendapatan yang diperoleh perbankan dibutuhkan suatu 

sumber informasi, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan 

keuangan merupakan sebuah informasi yang dapat digunakan oleh para pengguna 

dalam mengambil suatu keputusan. Dengan adanya laporan keuangan ini, para 

pengguna dapat menilai kinerja suatu perusahaan. Dalam Pedoman Akuntansi 

Perbankan Indonesia (PAPI) Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

menyatakan bahwa, Laporan keuangan bank bertujuan untuk menyediakan 
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informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan, selain itu laporan keuangan bank juga bertujuan untuk pengambilan 

keputusan. Data yang disajikan dalam laporan keuangan tidak hanya mencakup 

informasi keuangan saja, melainkan juga informasi nonkeuangan yang memiliki 

informasi penting bagi pembaca. 

Melihat keuntungan perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa pengukuran, salah satu pengukuran yang banyak digunakan adalah, rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar tingkat return perusahaan, dibandingkan dengan 

resources yang digunakan (Kieso, 2013). Pengukuran profitabilitas antara lain 

banyak dilakukan dengan menggunakan: Return On Assets (ROA), dan Return On 

Equity (ROE) Gross Profit Margin, Operating Profit Margin (OPM) dan Net Profit 

Margin (NPM) (Subramanyan, 2010). Menurut Subramanyan (2010) ROA adalah 

rasio yang paling efektif dalam menggambarkan informasi tentang, alokasi sumber 

daya oleh perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, 

pengukuran kinerja keuangan yang digunakan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan Return On Assets (ROA). Menurut data yang didapat dari Statistik 

Perbankan Indonesia (SPI), ROA bank umum konvensional yang akan dijadikan 

objek di penelitian ini mengalami penurunan pada periode 2014 ke 2015, dari 2.85 

di akhir tahun 2014 ke 2.32 di akhir tahun 2015 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Faktor keuangan bukanlah satu-satunya yang dapat mempengaruhi kinerja 

keuangan. Salah satu faktor yang mampu menciptakan keunggulan dan 
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mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan adalah adanya keragaman 

karakteristik Top Management Team (TMT)  (Hambrick & Mason, 1984), TMT di 

definisikan sebagai “sebuah tim yang beranggotakan para pemegang jabatan 

tertinggi perusahaan” (Finkelstein & Hambrick, 1990), dalam konteks perbankan 

jabatan ini adalah direksi dan komisaris bank.  Menurut teori Upper Echelon 

anggota TMT merupakan human capital yang paling penting yang dimiliki oleh 

perusahaan. TMT dapat menjadi sumber competitive advantage dan kunci penentu 

financial dan nonfinancial performance perusahaan. Lebih lanjut upper echelon 

theory menyatakan bahwa dalam menghadapi masalah dan pengambilan keputusan, 

Seseorang akan dipengaruhi oleh bias kognitif yang berasal dari karakteristik 

seperti usia, gender, pendidikan, pengalaman dan nilai yang dimiliki masing-

masing pribadi. Yang akan mempengaruhi proses kerja seseorang dan menjadi filter 

pada saat mereka mencerna dan menganalisis permasalahan, maka komposisi TMT 

menjadi penting karena setiap orang bisa memiliki perspektif yang berbeda untuk 

satu permasalahan yang sama. TMT yang memiliki karakteristik yang lebih 

beragam akan memiliki perspektif yang lebih luas daripada yang tidak. maka dapat 

disimpulkan bahwa menurut Upper Echelon Theory keragaman karakteristik TMT 

(diversity) akan berpengaruh positif terhadap financial dan nonfinancial 

performance perusahaan (Kessler et al., 2013) 

Pada penelitian terdahulu diversity biasanya dibagi ke dalam 2 jenis yaitu 

demografis dan kognitif. Demografis adalah faktor diversity yang dapat diamati 

secara langsung seperti gender, pendidikan, usia, ras dan etnis, sedangkan kognitif 

adalah faktor yang tidak dapat diamati secara langsung seperti pengetahuan, nilai, 
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sifat dan kepribadian. Selain itu diversity juga dapat di kategorikan lebih dalam 

berdasarkan kemampuan yang dimiliki seseorang (human capital) dan hubungan 

sosial yang dimiliki (social capital), hal yang di amati dalam human capital antara 

lain pengalaman industri, pengalaman sebagai CEO, occupational heterogeneity 

dan organizational tenure. Sedangkan social capital mengamati hubungan dengan 

organisasi lain, personal relationship, prestige dan status (Johnson, Schnatterly, & 

Hill, 2013) 

 Pada sisi demografis gender diversity adalah salah satu topik yang paling 

populer, gender diversity mengukur tingkat diversity gender anggota TMT 

meskipun penelitian tentang pengaruh gender diversity telah banyak dilakukan 

tetapi hasil yang di dapat bervariasi dan kadang bertentangan. Beberapa penelitian 

menemukan Gender diversity dapat memberikan pengaruh positif terhadap 

financial performance (Jyoti et al., 2006). Tetapi ada juga penelitian yang 

menemukan pengaruh negatif gender diversity pada financial performance 

(Darmadi, 2013). Bervariasi nya hasil penelitian pada gender diversity menurut 

Arfken (2004) disebabkan ada nya perbedaan pada industri dan kultur yang berbeda 

pada tiap perusahaan. Pada studi keseteraan gender dalam board pada tahun 2015 

yang dilakukan oleh Deloitte sebuah perusahaan konsultan dari amerika 

menemukan bahwa anggota board yang bergender wanita di Indonesia berjumlah 

11.6% jumlah ini lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lain nya seperti Malaysia 

8.6%, singapura 10,1% Filipina 7,9% dan Thailand 10,2%. Hal ini membuat 

Indonesia menduduki peringkat pertama dalam tingkat partisipasi wanita dalam 

board perusahaan. Dalam industri perbankan sendiri dari data yang diambil melalui 
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annual report masing-masing bank umum konvensional tingkat partisipasi wanta 

dalam board meningkat dari 10,5% di tahun 2014 menjadi 14,9% di tahun 2015. 

Tingkat partispasi wanita dalam board perbankan pada tahun 2015 melebihi tingkat 

partisipasi wanita dalam board secara nasional.  

Topik lain dari faktor demografis yang banyak menjadi objek penelitian 

adalah Age diversity. Age diversity mengukur tingkat diversity umur anggota TMT, 

penelitian sebelum nya menunjukan bahwa anggota TMT yang lebih tua cenderung 

lebih sedikit melakukan perubahan (Wiersema & Bantel, 1992) dan lebih cenderung 

menghindari resiko (Miller, 1991). Anggota yang berusia lebih muda lebih agresif 

dalam melakukan perubahan serta mengambil resiko (Ahn & Walker, 2007), 

penelitian yang dilakukan oleh Kim & Lim (2010) menemukan pengaruh positif 

antara age diversity dan performance perusahaan karena dengan adanya tingkat age 

diversity  yang tinggi terjadi keseimbangan, antara kehati-hatian dan pengalaman 

yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua dan inovasi yang dimiliki generasi yang 

lebih muda. 

Faktor lain dari sisi demografis yang dipercaya mempengaruhi performance 

adalah occupational heterogeneity. occupational heterogeneity mengukur tingkat 

diversity pengalaman kerja anggota TMT di luar dari industri yang dijalani 

perusahaan, penelitian sebelum nya menemukan bahwa occupational heterogeneity 

dapat menghambat terjadinya perubahan strategis dan menyebabkan konflik 

(Goodstein, Gautam, & Boeker, 1994). Juga membuat peran kontrol oleh CEO lebih 

dominan daripada anggota lain (Alexander, Fennell, & Halpern, 1993), menurut 

Golden & Zajac (2001) “occupational heterogeneity mempunyai efek yang 
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nonlinear, dalam tingkat tertentu dapat membawa efek yang positif tetapi setelah 

melewati batas tertentu akan mulai membawa efek yang negatif”. Tingkat 

occupational heterogeneity industri perbankan berdasarkan data yang diambil dari 

annual report masing-masing bank menunjukan bahwa ada peningkatan tingkat 

occupational heterogeneity dari tahun 2014 yang berjumlah 35,4% menjadi 37% 

pada tahun 2015 

Di Indonesia sendiri keberagaman mulai menjadi suatu hal yang 

dipertimbangkan dalam penyusunan TMT. Dua bank besar di Indonesia yaitu Bank 

Mandiri dan BCA dalam laporan tahunan nya menyatakan bahwa, keragaman 

anggota dari segi usia, gender, pendidikan dan pengalaman kerja menjadi salah satu 

bahan pertimbangan pembentukan komposisi TMT. Keragaman diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi berlawanan dengan hasil penelitian 

sebelum nya di negara-negara maju yang menemukan dampak positif diversity 

kepada financial performance, efek diversity dalam TMT di Indonesia kepada 

financial performance cenderung negatif, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Darmadi (2013) menemukan adanya pengaruh negatif antara faktor diversity 

kepada financial performance perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Hal yang sama juga di temukan penelitian lain yang bertempat di Indonesia seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti et al (2007) dan Prihatiningtias (2012) 

yang menemukan pengaruh negatif variabel-variabel diversity terhadap financial 

performance perusahaan di Indonesia. Di dalam industri perbankan sendiri kita 

dapat melihat tingkat variabel diversity dan ROA perusahaan dari data yang 

dikeluarkan oleh OJK dan annual report masing-masing bank  
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Tabel 1.1 Tingkat Variabel Diversity bank umum dengan perolehan 

ROA tertinggi tahun 2015 

Nama Bank Age_Div Gender_Div Occupational ROA 

BPD Sulselbar 7.50 0 0.33 5.17 

BPD Kalteng 4.92 0.14 0.28 5.03 

BPD Papua 6.91 0.12 0.5 4.37 

BPD 

Lampung 

5.41 0.2 0 4.3 

BPD Kalbar 6.49 0 0.14 4.03 

BRI 4.44 0.05 0.35 3.99 

BPD NTB 6.27 0.12 0.125 3.89 

BPD DKI 5.99 0 0.25 3.85 

BPD Maluku  4.13 0.16 0.333 3.73 

BPD Sulteng 11.69 0.14 0.42 3.7 

Rata-Rata 6.37 0.093 0.2728 4.206 

Sumber:  Laporan publikasi OJK dan annual report masing-masing bank, data diolah 

 Pada tabel di atas yang berisi data tingkat variabel diversity bank-bank yang, 

menduduki peringkat teratas perolehan ROA tahun 2015. Dapat diamati bahwa 

bank yang memiliki tingkat perolehan ROA tinggi cenderung memiliki tingkat 

variabel diversity yang rendah, BPD Sulselbar yang menduduki peringkat pertama 

perolehan ROA memiliki tingkat gender diversity sebesar 0, yang berarti tidak ada 

sama sekali anggota TMT yang bergender perempuan. Hal yang sama juga dapat 

ditemui di 2 bank lain nya yang masih termasuk dalam 10 besar yaitu di BPD Kalbar 
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dan BPD DKI kedua nya juga memiliki tingkat gender diversity sebesar 0, 

sedangkan gender diversity yang paling besar hanya sebesar 0.16 yang dimiliki oleh 

BPD maluku, rata-rata tingkat gender diversity terbilang kecil yaitu di angka 0.093 

atau 9.3%.  Berdasarkan occupational heterogeneity juga dapat diamati bahwa 

masih ada bank dengan tingkat occupational heterogeneity sebesar 0 yaitu BPD 

lampung, bank yang memiliki tingkat occupational heterogeneity yang cukup 

tinggi hanya 2 yaitu BPD Sulteng dengan nilai 0.42 dan BPD Papua dengan nilai 

0.5, rata-rata tingkat occupational heterogeneity sejumlah 0.2728 atau 27.28%. lalu 

dari sisi age diversity BPD Maluku memiliki tingkat paling rendah di angka 4.13 

dan BPD sulteng memiliki tingkat paling tinggi dengan angka 11.69, rata-rata 

tingkat age diversity berada di nilai 6.37. 

Tabel 1.2 Tingkat Variabel Diversity bank umum dengan perolehan 

ROA terendah tahun 2015 

Nama Bank Age_Div Gender_Div Occupational ROA 

B. Pundi Indonesia 9.44 0.28 0.57 -3.73 

B. Rabobank 7.50 0.4 0.2 -1.02 

B. mayora 8.55 0.25 0.125 0.008 

B. MNC Internasional 4.39 0.14 0.57 0.11 

B. Andara 4.57 0.33 0.16 0.16 

B. Nusantara Parahyangan 9.65 0.125 0.5 0.16 

B. CIMB niaga 10 0.3125 0.5 0.19 

B. Agris 6.64 0.14 0.42 0.23 

Nama Bank Age_Div Gender_Div Occupational ROA 

B. Centramata 11.22 0.2 0.4 0.33 
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B. Maspion 9.45 0.28 0.28 0.46 

Rata-Rata 8.14 0.2457 0.3725 -0.3102 

Sumber:  Laporan publikasi OJK dan annual report masing-masing bank, data diolah 

 Pada tabel di atas yang berisi data tingkat variabel diversity bank-bank yang, 

menduduki peringkat 10 terendah perolehan ROA tahun 2015. Dapat diamati 

bahwa tingkat variabel diversity berada di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan bank yang menempati peringkat 10 tertinggi perolehan ROA. Dari sisi 

gender diversity semua bank yang ada di tabel memiliki anggota perempuan dalam 

komposisi TMT mereka, bahkan dalam 3 bank memiliki tingkat gender diversity di 

atas 30%, yaitu di Rabobank, Bank Andara dan Bank CIMB Niaga, rata-rata tingkat 

gender diversity berada di nilai 0.2457 atau 24.57%, angka ini lebih tinggi dari rata-

rata tingkat gender diversity bank yang memiliki perolehan ROA tinggi, yang hanya 

memiliki nilai rata-rata sebesar 0.093 atau 9.3%. Dapat dilihat pula dari segi 

occupational heterogeneity nilai paling rendah dimiliki oleh Bank Mayora dengan 

nilai 0.125 atau 12.5% dan tingkat tertinggi dimiliki oleh Bank Pundi Internasional 

dan Bank MNC Internasional dengan nilai 57%, Rata-Rata nilai occupational 

heterogeneity berada pada nilai 0.3725 atau 37.25% yang juga lebih tinggi dari rata 

tingkat occupational heterogeneity bank yang memiliki perolehan ROA tinggi yang 

hanya memiliki nilai rata-rata sebesar 0.2728 atau 27.28%. Lalu terakhir dari segi 

age diversity tingkat terendah dimiliki oleh Bank MNC Internasional dengan nilai 

4.39, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Bank Centramata dengan nilai 11.22, Nilai 

rata-rata age diversity sejumlah 8.14 juga lebih tinggi dari bank dengan ROA tinggi 

yang hanya memiliki nilai rata-rata age diversity sebesar 6.37. Maka dapat 
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disuimpulkan dari kedua tabel diatas bahwa tingkat variabel diversity perbankan di 

Indonesia memiliki nilai yang tinggi pada bank-bank yang mempunyai tingkat 

ROA yang rendah, dan sebalik nya bank-bank yang mempunyai ROA tinggi justru 

memliki tingkat diversity yang rendah. Fenomena ini tidak sesuai dengan teori 

upper echelon dan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di negara maju, 

yang menyatakan adanya pengaruh positif tingkat diversity kepada tingkat financial 

performance. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian akan dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel diversity kepada kinerja keuangan perbankan. 

Penelitian menggunakan kombinasi variabel yang pernah di pakai dari peneliti-

peneliti sebelumnya (Ferrero-Ferrero, Fernández-Izquierdo, & Muñoz-Torres, 

2015), (Smith, 2001) serta (Darmadi, 2013). Differensiasi dari penelitian ini adalah 

observasi pengamatan yang dilakukan di Indonesia dan hanya berfokus pada 

perusahaan perbankan saja. Dikarenakan adanya inconsistency atas penelitian-

penelitian terdahulu dan teori dengan data yang didapat, sehingga penulis akan 

melakukan pengujian empiris yang berjudul: PENGARUH AGE DIVERSITY, 

GENDER DIVERSITY DAN OCCUPATIONAL HETEROGENEITY DALAM 

TMT TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE DI BANK UMUM 

KONVENSIONAL INDONESIA. 

1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi kepada semua bank umum konvensional non asing di 

Indonesia, Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah Gender 
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diversity, Age diversity dan Occupational heterogeneity, Gender diversity adalah 

tingkat keberagaman gender anggota TMT, Age diversity adalah tingkat 

keberagaman usia para anggota TMT dan occupational heterogeneity merupakan 

pengalaman anggota TMT dalam bidang di luar industri perusahaan dalam 

penelitian ini yaitu industri perbankan. Ketiga variabel tersebut dipilih menjadi 

variabel independen karena diduga memiliki dampak yang signifikan kepada 

variable dependen, variable dependen yang dipengaruhi oleh ketiga variable 

independen adalah kinerja keuangan yang diproksikan oleh Return On Asset (ROA). 

1.3 Rumusan Permasalahan 

Mengacu pada latar belakang dan ruang lingkup penelitian yang telah 

diuraikan sebelum nya, berikut adalah beberapa hal yang dijadikan pokok 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah tingkat Age diversity memiliki pengaruh yang positif kepada 

tingkat kinerja keuangan Bank umum konvensional pada periode 2015? 

2. Apakah tingkat Gender diversity memiliki pengaruh negatif kepada 

tingkat kinerja keuangan Bank umum konvensional pada periode 2015? 

3. Apakah tingkat Occupational heterogeneity memiliki pengaruh positif 

kepada tingkat kinerja keuangan Bank umum konvensional pada 

periode 2015? 

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud 

dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui apakah tingkat Age diversity memiliki pengaruh yang 

positif kepada tingkat kinerja keuangan Bank umum konvensional pada 

periode 2015. 

2. Mengetahui apakah tingkat Gender diversity memiliki pengaruh yang 

negatif kepada tingkat kinerja keuangan Bank umum konvensional pada 

periode 2015. 

3. Mengetahui apakah tingkat Occupational heterogeneity memiliki 

pengaruh positif kepada tingkat kinerja keuangan Bank umum 

konvensional pada periode 2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penilitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

berguna bagi praktisi dan akademis, manfaat yang ingin dicapai antara lain:  

1. Manfaat Akademis 

perusahaan khusus nya pandangan dari perspektif bank umum 

konvensional negara berkembang. 

2. Manfaat Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih detail 

tentang hubungan antara keberagaman TMT dan kinerja keaungan 

perusahaan sehingga dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam 

proses pembentukan TMT.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam 5 (lima) bab yang 

berurutan sebagai berikut: 
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BAB I:     PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah tentang 

pengaruh variabel age diversity, gender diversity dan 

occupational heterogeneity kepada financial performance, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

    BAB II:     TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang landasan teori 

yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian antara 

lain penjelasan dari variabel age diversity, gender diversity dan 

occupational heterogeneity kepada financial performance, 

kemudian terdapat penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis, serta hipotesis yang dipakai. 

 

      BAB III:   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang obyek penelitian, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian, hipotesis penelitian, 

pengujian hipotesis dan metode analisis penelitian. 

      BAB IV:   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mendeskripsikan hasil pengumpulan data dan hasil dari 

analisis pengaruh variabel age diversity, gender diversity dan 

occupational heterogeneity kepada financial performance.     

 BAB V:    PENUTUP 
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Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi tindakan yang 

perlu dilakukan oleh penelitian selanjutanya dan juga praktisi 

perbankan yang dijadikan sampel penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Kajian pustaka 

2.1.1 Dasar Teori 

2.1.1.1 Teori Upper Echelon  

 Teori Upper Echelon yang dikembangkan oleh Hambrick dan Mason (1984) 

berfokus kepada Top Management Team (TMT) yang ada dalam perusahaan, yaitu 

sebuah tim yang terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan paling tinggi 

di perusahaan, menurut teori Upper Echelon anggota TMT merupakan human 

capital yang paling penting yang dimiliki oleh perusahaan. TMT dapat menjadi 

sumber competitive advantage dan kunci penentu financial dan nonfinancial 

performance perusahaan. Upper echelon theory menyatakan bahwa dalam 

menghadapi masalah dan pengambilan keputusan, Seseorang akan dipengaruhi oleh 

bias kognitif yang berasal dari karakteristik seperti usia, gender, pendidikan, 

pengalaman dan nilai yang dimiliki masing-masing pribadi. yang akan 

mempengaruhi proses kerja seseorang dan menjadi filter pada saat mereka 

mencerna dan menganalisis permasalahan. Maka komposisi TMT menjadi penting 

karena setiap orang bisa memiliki perspektif yang berbeda untuk satu permasalahan 

yang sama. TMT yang memiliki karakteristik yang lebih beragam akan memiliki 

perspektif yang lebih luas daripada yang tidak. maka dapat disimpulkan bahwa 

menurut Upper Echelon Theory keragaman karakteristik TMT (diversity) akan 

berpengaruh positif terhadap financial dan nonfinancial performance perusahaan 

(Kessler et al., 2013) 
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 Semenjak dikemukakan pada tahun 1984 teori Upper Echelon telah banyak 

dikembangkan dan menjadi dasar teori untuk penelitian-penelitian selanjutnya, 

yang meneliti berbagai macam karakteristik Top management team (TMT) seperti 

age diversity, gender diversity, educational diversity, ethnical diversity dan 

pengaruh nya kepada kinerja perusahaan baik financial maupun nonfinancial 

dengan hasil yang relatif konsisten. Tetapi menurut Kessler (2013) ada satu 

keterbatasan dari teori ini yaitu, penelitian yang dilakukan menggunakan upper 

echelon theory kebanyakan dilakukan di negara maju, seperti di Amerika dan 

negara-negara eropa. Menurut Kessler TMT adalah hasil dari lingkungan, budaya, 

dan sistem sistem lain di suatu negara seperti sistem edukasi dan politik. Negara 

maju yang sering dijadikan objek penelitian memiliki sistem yang relatif sama, dan 

menghasilkan tingkat keragaman TMT yang tinggi. Di negara berkembang yang 

memiliki sistem yang berbeda dan tingkat keragaman TMT yang rendah, pengaruh 

akan keragaman TMT kepada financial dan non-financial performance perusahaan 

bisa jadi lebih lemah atau berbeda. 

2.1.1.2 Teori Resource Dependency 

 Menurut teori Resource Dependency yang dikembangkan oleh Pfeffer & 

Salancik (1978), kinerja sebuah perusahaan akan bergantung kepada kemampuan 

perusahaan mendapatkan resources dari sumber external perusahaan. Resources 

yang dimaksud dapat bermacam-macam jenisnya seperti raw material, suntikan 

dana, hutang, informasi, tekhnologi dan lain sebagai nya. Menurut teori Resource 

Dependency TMT dipandang sebagai alat untuk menghubungkan perusahaan 

dengan pihak external guna mendapatkan resources yang dibutuhkan nya (Lynall 
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et al, 2003). menurut carter et al., (2010) diversitas dalam TMT akan membuat 

perusahaan lebih mudah mendapatkan resources yang dibutuhkan karena diversitas 

dalam TMT akan membuat perusahaan memiliki lebih banyak network ke pihak 

external, hal ini dapat memberikan perusahaan competitive advantage dari 

perusahaan lain yang tidak dapat mengakses resources yang dibutuhkan. Sehingga 

diversity dalam TMT dapat mempengaruhi financial performance perusahaan. 

2.1.2  Top Management Team (TMT) 

2.1.2.1   Definisi TMT 

Bournois (2010) mendefinisikan Top Management Team sebagai sebuah 

tim dengan jumlah anggota relatif kecil yang menempati posisi tertinggi dalam 

perusahaan biasanya terdiri atas jajaran direksi dan komisaris serta bawahan 

langsung nya, istilah ini tidak mengacu kepada sebuah tim formal yang dibentuk 

perusahaan tetapi hanya sebuah sebutan untuk orang-orang yang berada di puncak 

perusahaan. Finkelstein, Hambrick, & Cannella, (2009) mengemukakan bahwa 

TMT adalah “sebuah tim yang di isi oleh para pimpinan yang paling berpengaruh 

pada tingkatan tertinggi perusahaan”. 

Anggota yang dianggap termasuk dalam TMT berbeda-beda menurut 

pendapat para ahli. Beberapa cara para peneliti sebelum nya menentukan siapa saja 

yang termasuk dalam TMT dalam sebuah perusahaan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian mereka, antara lain bertanya langsung kepada pimpinan perusahaan atau 

CEO siapa yang mereka anggap masuk dalam jajaran TMT dalam perusahaan nya 

(Pitcher & Smith, 2001), cara lain nya adalah berdasarkan jabatan formal dan 
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memberikan batasan seperti hanya anggota direksi dan komisaris (Le, Kroll, & 

Walters, 2012). Pada penelitian ini yang dianggap masuk dalam anggota TMT 

adalah anggota dewan direksi dan dewan komisaris bank. 

2.1.2.2 Peran TMT 

Menurut Wiersema & Bantel (1992) TMT mempunyai tugas yang paling 

penting dalam berjalan nya proses manajemen strategis perusahaan, TMT berperan 

dalam memonitor dan menganalisa opportunities dan threat yang ada di lingkungan 

eksternal dan internal perusahaan. L alu memformulasikan respon serta strategi 

yang akan dilakukan perusahaan terhadap situasi yang dihadapi, dan 

mengimplementasikan rencana kerja untuk menjalankan strategi yang telah dibuat 

serta memantau pelaksanaan nya.  

Menurut Monks & Minnow (2004) ada 4 fungsi penting yang dijalankan 

oleh TMT yaitu melakukan monitoring dan controlling pada para manager, 

mengawasi kepatuhan perusahaan kepada hukum & peraturan yang berlaku, 

memberikan informasi dan arahan kepada para manager dan sebagai penghubung 

perusahaan ke lingkungan eksternal. Menururt Mintzberg ada 3 peran kunci yang 

harus dipenuhi oleh TMT yaitu. Leadership roles, Informational roles & Decisional 

Roles, dalam memenuhi leadership roles TMT harus berperan sebagai pemimpin 

perusahaan dalam usaha mencapai tujuan nya serta menjadi symbol legitimasi 

perusahaan ke pihak luar. Dalam informational roles TMT berperan sebagai juru 

bicara perusahaan dan melakukan diseminasi informasi kepada para bawahan nya.  
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Dan terakhir dalam decisional roles TMT berperan mengambil keputusan dan 

menentukan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. 

2.1.2.3 Komposisi Anggota TMT 

Komposisi anggota dalam TMT amatlah penting karena beragam sifat dan 

latar belakang yang berbeda para anggota TMT dan proses interaksi satu sama lain 

akan mempengaruhi jalan nya TMT dan keputusan yang diambil. Dalam mendesain 

komposisi anggota ada 3 hal fundamental yang harus bisa dicapai, pertama para 

anggota TMT harus mempunyai tujuan yang selaras satu sama lain yaitu 

memajukan perusahaan lalu TMT harus selalu mendapat dan memiliki informasi 

yang terbaru dan yang terakhir TMT harus tegas dan tanggap dalam mengambil 

keputusan (Hambrick & Mason, 1984). Menurut teori upper echelon diversity 

dalam komposisi TMT diperlukan, karena setiap orang dalam menghadapi masalah 

akan dipengaruhi oleh bias kognitif, yang berasal dari karakteristik seperti usia, 

gender, pendidikan, pengalaman dan nilai yang dimiliki masing-masing pribadi, 

yang membuat setiap orang bisa memiliki perspektif yang berbeda dalam 

menghadapi suatu masalah. Dengan adanya diversity maka perspektif yang dimiliki 

TMT menjadi semakin luas, dan pengambilan keputusan serta kinerja TMT menjadi 

meningkat. 

2.1.3  Workplace diversity 

2.1.3.1  Definisi Diversity 

Diversity secara umum di definisikan sebagai jumlah perbedaan yang 

dimiliki oleh para anggota dalam suatu unit social. Banyak istilah yang digunakan 
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untuk menyebut diversity spesifik lagi didalam ilmu organisasi diversity di dalam 

perusahaan dikenal dengan istilah workplace diversity (Harrison & Sin, 2006). 

Menurut Robbins (2008) workplace diversity merupakan beragam 

perbedaan, kelebihan dan kekurangan yang unik, dimiliki oleh masing-masing 

karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Cox (2001) mengemukakan bahwa 

workplace diversity adalah cerminan keragaman identitas social dan kultural para 

anggota yang ada secara bersama di dalam lingkungan kerja Selain itu menurut 

Gotsis (2000) workplace diversity dapat di definisikan sebagai keragaman 

perspektif dan pendekatan berbeda yang dibawa oleh anggota identitas grup yang 

berbeda kedalam pekerjaan. 

2.1.3.2 Kategori dan Jenis Diversity 

Di dalam bidang ilmu manajemen para peneliti memiliki beberapa cara 

untuk mengklasifikasikan dan mengkategorikan diversity, tetapi secara garis besar 

diversity terbagi menjadi 2 kategori besar yaitu demografis dan kognitif, 

Demografis adalah faktor diversity yang dapat diamati secara langsung seperti 

gender, pendidikan, usia, ras dan etnis, sedangkan kognitif adalah faktor yang tidak 

dapat diamati secara langsung seperti pengetahuan, nilai, sifat dan kepribadian 

(Erhardt, Werbel, & Shrader, 2003).  

Penelitian–penelitian sebelumnya para peneliti biasanya mengelompokan 

diversity sesuai dengan variabel dan objek penelitian yang digunakan, di dalam 

penelitian nya Johnson et al., (2013) merangkum penelitian – penelitian sebelum 

nya dari tahun 1990 sampai dengan 2011 mengenai pengaruh diversity dalam TMT 
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dan mengkategorikan variabel-variabel diversity yang telah dipakai para peneliti 

sebelumnya ke dalam 3 kelompok besar yaitu: 

a) Demografis 

Kategori demografis terdiri atas faktor-faktor demografis yang 

dimiliki seseorang yaitu karakteristik individu yang dapat terlihat 

secara kasat mata, antara lain:  

1. Umur 

2. Edukasi 

3. Etnis 

4. Ras 

5. Gender 

6. Agama 

b) Human capital 

Kategori human capital terdiri atas pengalaman dan kemampuan 

para anggota yang dapat berpengaruh ke dalam proses pengambilan 

keputusan, Seperti: 

1. Pengalaman dalam industri perusahaan 

2. Pengalaman sebagai CEO 

3. Pengalaman dalam industri keuangan 

4. Financial expertise 

5. Pengalaman dalam pengambilan keputusan tertentu 

6. Masa Jabatan 

7. Occupational Heterogeneity 
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c) Social capital 

Kategori social capital terdiri dari berbagai hubungan personal yang 

dimiliki oleh para anggota baik dalam internal perusahaan maupun 

eksternal yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan 

di antara lain: 

1. Hubungan dengan organisasi lain 

2. Hubungan dan afiliasi personal 

3. Kedudukan social  

2.1.4 Age Diversity 

Age diversity mengukur tingkat keragaman dari umur para anggota di dalam 

TMT, Age diversity merupakan salah satu faktor demografis yang sering digunakan 

dalam penelitian tentang diversity. Umur dianggap dapat mewakili pengalaman dan 

risk appetite yang dimiliki seseorang (Johnson et al., 2013). 

Penelitian tentang age diversity menunjukan bahwa anggota TMT yang 

lebih tua cenderung lebih sedikit melakukan perubahan dan lebih sering 

mempertahankan status quo dalam perusahaan, anggota yang lebih tua juga 

cenderung lebih menghindari resiko dan memiliki kehati-hatian yang lebih tinggi 

daripada yang lebih muda (Wiersema & Bantel, 1992). Pada penelitian terdahulu 

oleh Platt & Platt (2012) yang meneliti tentang pengaruh beberapa karakteristik 

TMT terhadap kebangkrutan perusahaan menemukan bahwa rata-rata usia anggota 

TMT perusahaan yang mengalami kebangkrutan lebih rendah daripada yang tidak. 

Lebih lanjut dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa anggota TMT yang 
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lebih tua memiliki lebih banyak pengalaman dan wisdom untuk menghadapai 

situasi yang dapat mengancam perusahaan daripada anggota yang lebih muda, 

tetapi anggota yang lebih tua juga lebih sering menghindari risiko dan lebih 

memilih untuk bermain aman daripada berinovasi. 

Jyoti (1990) berpendapat bahwa semakin heterogen usia para anggota TMT 

dapat mengakibatkan meningkatnya efisiensi dalam tubuh TMT dan ada nya 

pertukaran perspektif dan informasi, grup yang lebih tua dapat menyumbangkan 

pengalaman, network dan sumber daya keuangan nya, grup yang berada di tengah 

bertanggung jawab atas beban eksekutif utama perusahaan dan grup yang paling 

muda belajar dan mengembangkan kemampuan serta business sense nya. 

 Ferrero-Ferrero et al. (2015) menemukan bahwa Age diversity berpengaruh 

positif kepada kinerja keuangan perusahaan, TMT yang memiliki anggota dari 

berbagai generasi dengan jumlah yang seimbang dapat memberikan kekayaan 

informasi dalam grup, yang dapat meningkatkan kualitas decision making selain itu. 

Kim & Lim (2010) dalam penelitian nya mengatakan bahwa, semakin tinggi tingkat 

age diversity maka akan berpengaruh positif kepada angka financial performance 

perusahaan, karena ada nya keseimbangan antara kehati-hatian yang dimiliki 

generasi yang lebih tua dan inovasi yang dimiliki oleh generasi muda. 

 Pada penelitian-penelitian terdahulu tingkat age diversity diukur dengan 

menggunakan standar deviasi jumlah umur anggota TMT di dalam perusahaan, 

standar deviasi dianggap dapat mewakilkan keragaman umur yang ada dalam tubuh 

TMT dan di gunakan di beberapa penelitian yang menggunaka variabel sejenis 
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seperti dalam penelitian Kim & Lim (2010), Ferrero-Ferrero et al., (2015) dan 

Dagson & Larson (2011). Semakin tinggi tingkat standar deviasi maka berarti 

tingkat age diversity dalam TMT pada perusahaan juga semakin tinggi. Standar 

deviasi dapat di hitung dengan rumus di bawah ini. 

𝑠 = √
∑ 𝑥 − �̅�𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

2.1.5  Gender Diversity 

Gender diversity mengukur tingkat diversity gender anggota TMT karena 

mayoritas anggota TMT (Johnson et al., 2013) perusahan-perusahaan di dunia 

sampai saat ini dipegang oleh pria maka mulai bertambah nya anggota perempuan 

dalam TMT pada  satu dekade terakhir (Catalyst, 2015) menjadi bahan penelitian 

yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui efek Gender diversity dalam TMT 

kepada kinerja keuangan perusahaan  

 Menurut Yi (2011) adanya gender diversity akan meningkatkan kualitas 

proses monitoring dalam tubuh TMT dikarenakan perekrutan anggota dari latar 

belakang dan cara pikir yang berbeda akan menambah perbedaan pendapat 

sehingga akan menjadikan anggota TMT lebih banyak mengajukan pertanyaan 

tentang keputusan yang akan diambil dan menstimulasi terjadinya diskusi yang 

akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Singh & Vinnicombe (2004) menemukan 

bahwa permpuan lebih serius dalam menjalankan peran nya dalam TMT yang akan 
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menghasilkan “perilaku yang lebih sopan” dan governance yang lebih baik, Adams 

& Ferreira (2009) menemukan efek positif keberadaan perempuan dalam TMT, 

penelitian yang dilakukan menemukan bahwa perempuan memiliki kualitas 

monitoring yang lebih baik daripada pria karena perempuan memiliki pandangan 

yang berbeda dari para lelaki yang umum nya berjumlah lebih banyak dalam board 

maka perempuan cenderung lebih banyak bertanya, mereka juga menemukan ada 

nya peningkatan attendance behavior dan rendah nya CEO turnover pada TMT 

yang memiliki tingkat gender diversity yang lebih tinggi 

 Tidak semua penelitian tentang gender diversity menunjukan hasil yang 

positif terhadap kinerja, Bohren & Strom (2010) yang meneliti perusahaan-

perusahaan besar di norwegia, menemukan bahwa ada nya pengaruh negatif tingkat 

gender diversity kepada kinerja perusahaan, strom mengatakan bahwa “tidak ada 

alasan ekonomis untuk mewajibkan persentase dari anggota TMT harus bergender 

tertentu”. Pengaruh negatif gender diversity pada kinerja juga ditemukan oleh 

Darmadi (2013) yang meneliti 354 perusahaan yang di list di IDX, adanya 

persentase perempuan yang tinggi berkorelasi negatif dengan financial 

performance perusahaan, Darmadi mengamati bahwa perempuan lebih banyak 

menempati posisi TMT pada perusahaan kecil yang biasanya di pegang oleh 

keluarga dan perempuan yang menjadi anggota TMT pada perusahaan ini, mungkin 

karena hubungan keluarga dengan pemilik atau controlling shareholder perusahaan 

bukan karena kualifikasi yang dimiliki individu. Alasan lain yang dikemukakan 

oleh Powell (2011) bahwa pemimpin yang efektif harus mempunyai sifat-sifat yang 

maskulin seperti agresif, tegas, berani dan mandiri yang kebanyakan diasosiasikan 
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kepada kaum pria. Saat wanita masuk ke dalam lingkungan TMT yang di dominasi 

oleh pria mereka akan mencoba menerapkan sifat-sifat ini agar bisa membaur dan 

efektif menjalankan tugas nya namun, saat rasio gender berubah dimana perempuan 

sama atau lebih banyak dibandingkan pria di dalam TMT maka sifat-sifat mereka 

akan kembali ke sifat yang lebih feminim seperti sensitive, keibuan, hati-hati, dan 

emosional. Yang merupakan sifat-sifat yang kurang sesuai untuk dimiliki oleh 

seorang pemimpin, maka seiring meningkat nya tingkat gender diversity akan 

mempunyai dampak negatif kepada financial performance perusahaan. 

Di karenakan tingkat persentase wanita hampir selalu lebih rendah 

Pengukuran tingkat Gender diversity biasanya menggunakan proporsi wanita dalam 

TMT seperti dilakukan oleh Darmadi (2013). Maka dalam penelitian ini juga 

menghitung tingkat Gender diversity didasarkan pada persentase jumlah 

perempuan dalam dewan komisaris dan direksi. Sehingga, jika dirumuskan adalah: 

 

         𝐺𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅 = % 𝑇𝑀𝑇 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 

2.1.6 Occupational Heterogeneity 

 Occupational Heterogeneity mengukur keberagaman pengalaman dan latar 

belakang pekerjaan yang dimiliki anggota TMT pengalaman dan latar belakang 

pekerjaan yang dimiliki oleh para anggota dianggap dapat mempengaruhi cara 

pandang dan penyelesaian masalah (Johnson et al., 2013). Beberapa penelitian yang 

telah melakukan penelitian tentang Occupational Heterogeneity menemukan hasil 

yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Erhardt et al. (2013) yang meneliti 

tentang hubungan antara occupational heterogeneity dan financial performance, 
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pada perusahaan yang terdaftar di index Russsel 1000 menemukan adanya, 

pengaruh positif occupational heterogeneity kepada financial performance, 

penelitian ini juga menyatakan keahlian dan pengalaman yang di bawa anggota 

TMT dari bidang profesi yang beragam, akan mempunyai dampak lebih besar 

daripada keberagaman di tingkat demografis seperti gender usia dan etnis.Menurut 

Golden and Zajac (2001), tetapi  hasil yang berebda ditemukan oleh Goodstein et 

al., (1994) dalam penelitian nya menemukan bahwa Occupational Heterogeneity 

mempunyai dampak negatif terhadap kemampuan perusahaan menjalankan 

perubahan strategik yang diduga dikarenakan perbedaan pendapat yang terjadi 

antara para anggota yang memiliki pengalaman dan keahlian yang berbeda, 

sehingga sulit menentukan strategi yang akan diambil. efek yang di timbulkan dari 

tingkat Occupational Heterogeneity tidak linear pada tingkatan tertentu akan 

menimbulkan hasil yang bermanfaat tetapi ketika sudah melawati suatu batasan 

tertentu akan berefek sebalik nya 

Pengukuran occupational heterogeneity biasanya dilakukan dengan 

membagi-bagi Pengalaman tiap TMT ke dalam beberapa kelompok pengalaman 

kerja dan menghitung proporsi kelompok yang di inginkan seperti yang dilakukan 

oleh Erhardt et al., (2003). Dalam penelitian ini tipe pengalaman keja yang diambil 

adalah pengalaman kerja yang dimiliki seseorang di luar bidang perbankan. Maka 

perhitungan tingkat occupational heterogeneity berdasarkan, proporsi anggota 

TMT masing-masing bank yang memiliki pengalaman non-perbankan 

 

𝑂𝐻 = % 𝑇𝑀𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 
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2.1.7 Bank  

2.1.7.1 Definisi Bank 

 Pengertian dan regulasi tentang bank berbeda-beda setiap negara, di 

Indonesia sendiri definisi bank tercatum dalam undang undang RI nomor 10 tahun 

1998, yang menyatakan bahwa Bank merupakan badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 Menurut Suyatno (2007) definisi tentang bank dapat dikelompokkan 

menjadi tiga yaitu. Pertama bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian 

pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan, deposito, dan giro Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa 

bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari 

pihak ketiga. Kedua, bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini artinya bahwa bank 

melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Ketiga, bank dilihat sebagai pemberi 

kredit bagi masyartakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, 

simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank. 

2.1.7.2 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10. Tahun 1998 tentang perbankan, jenis 

bank terdiri dari: 

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
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kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum 

melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu menghimpun dana, 

menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. 

Dalam praktiknya, kegiatan usaha juga ada yang murni berbasis bunga, 

murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional (sistem 

bunga) dengan syariah. 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran. Bank ini seperti bank umum, namun wilayah operasinya 

sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya kabupaten saja. BPR tidak 

dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam transaksi giral. Dengan 

demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan dalam bentuk 

tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang berbasis 

bunga, berbasis syariah. 

Adapun yang menjadi kegiatan usaha bank umum terbagi menjadi beberapa 

hal berikut, (Taswan, 2010): 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberi kredit. 

3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 
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4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas nama perintah nasabahnya: 

a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam 

perdagangkan surat-surat dimaksud. 

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud. 

c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah. 

d. Sertifikat Bank Indonesia. 

e. Obligasi 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun. 

g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 

1 (satu) tahun. 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah. 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana 

telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 
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9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan suatu kontrak. 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya 

dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa. 

11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali 

amanat. 

12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain 

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

2.1.7.3 Direksi Perbankan 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5. Direksi 

adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan 

tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar 

pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dalam Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 13/2/pbi/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 

Umum Pasal 1 menjelaskan bahwa direksi memiliki kewajiban sebagai berikut: 

1. Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya 

Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. 

2. Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank. 

Adapun yang menjadi tanggungjawab direksi dalam Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Tahun 2006 adalah: 
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1. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan 

dalam bentuk laporan tahunan yang memuat antara lain laporan keuangan, 

laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG; 

2. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS, dan khusus untuk 

laporan keuangan harus memperoleh pengesahan RUPS; 

3. Laporan tahunan harus telah tersedia sebelum RUPS diselenggarakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku untuk memungkinkan pemegang saham 

melakukan penilaian; 

4. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas 

laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan 

pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Direksi sejauh 

hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi 

tanggung jawab masing-masing anggota Direksi dalam hal terjadi tindak 

pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi 

pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan; 

5. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan 

akuntabilitas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG. 

 

Sedangkan, kewajiban lain yang dilakukan oleh Direksi yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mencakup beberapa hal berikut: 

1. Direksi wajib: 

a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan 

risalah rapat Direksi; 
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b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 

dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan 

c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan 

Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan 

dokumen Perseroan lainnya. 

2. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen 

Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di 

tempat kedudukan Perseroan. 

3. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin 

kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, 

daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan 

laporan tahunan. 

2.1.7.4 Komisaris Perbankan 

 Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5. Dewan 

Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada 

Direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/pbi/2011 tentang 

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Dewan Komisaris wajib melakukan 

pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan: 

1. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) 

kali dalam satu tahun 
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2. memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan 

Fungsi Kepatuhan Bank. 

Adapun yang menjadi tanggungjawab direksi dalam Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Tahun 2006 adalah 

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh 

Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari 

laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh 

persetujuan.  

2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas 

laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan 

pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan 

Komisaris sejauh halhal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan 

tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan 

Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian 

yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi 

dengan aset perusahaan.  

3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan 

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam 

rangka pelaksanaan asas GCG. 
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2.1.8 Kinerja keuangan 

2.1.8.1 Definisi Kinerja Keuangan 

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi 

dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank 

secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam 

operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan dengan 

kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Pengertian kinerja menurut Bastian 

(2006) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi.  

2.1.8.2 Profitabilitas 

 Menurut Sartono (2010) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri. Selain itu Menurut Hanafi & Halim (2006) rasio keuntungan atau 

profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan 

untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila perusahaan dapat 

mencapai tingkat keuntungan yang tinggi, dapat dikatakan bahwa bank tersebut 

mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. 

Sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila 
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sebuah bank memiliki tingkat keuntungan yang rendah artinya bank tersebut tidak 

mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. 

2.1.8.3 Return On Asset (ROA) 

 ROA adalah sebuah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi 

perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset. (Hanafi & Halim, 2009). 

Menurut Hanafi & Halim (2009) ROA merupakan indikator kemampuan 

sebuah unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit 

usaha tersebut. Return On Asset mengukur kinerja operasi yang menunjukkan 

sejauh manakah aktiva di utilisasi. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan 

dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. 

Pada penelitian ini kinerja keuangan di ukur menggunakan ROA sama 

seperti yang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelum nya dengan 

menggunakan ROA dianggap dapat menggambarkan dampak financial dari 

diversity dalam TMT (Carter, D’Souza, Simkins, & Simpson, 2010; Darmadi, 2013; 

Kusumastuti, Supatmi, & Sastra, 2007). Perhitungan ROA dalam penelitian ini 

menggunakan pedoman perhitungan rasio keuangan BI dalam Surat Edaran Bank 

Indonesia Nomor 3/30/DPNP yaitu sebagai berikut. 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
   

Pengaruh Age Diversity..., Muhammad Ridwan Kahar, Ma.-IBS, 2016



37 
 

Indonesia Banking School 

 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 Telah banyak penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh diversity dalam 

TMT kepada kinerja keuangan, pada halaman selanjut nya dapat ditemukan 

beberapa penelitian yang menjadi dasar hipotesis bagi penelitian ini 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 
Pengukuran 

Diversity 

Pengukuran 

Kinerja 

keuangan 

Hasil 

Ferrero-

Ferrero et al. 

(2015) 

Age diversity: 

An empirical 

study in the 

board of 

directors 

Age Diversity EBITA 

ROA 

Age diversity 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

EBITA dan 

ROA 

Kim & Lim 

(2010) 

Diversity, 

outside 

directors and 

firm 

valuation: 

Korean 

evidence 

Age Diversity 

Educational 

Diversity 

Tobins Q 

ROA 

Age diversity 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

Tobins Q dan 

ROA 
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Peneliti Judul Pengukuran 

Diversity 

Pengukuran 

Kinerja 

keuangan 
Hasil 

Dagson & 

Larson (2011) 

How age 

diversity on 

the Board of 

Directors 

affects Firm 

Performance 

Age Diversity Tobins Q 

ROA 

Age diversity 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

ROA  

Bohren & 

Strom (2010) 

Governance 

and Politics: 

Regulating 

Independence 

and Diversity 

in the Board 

Room 

Gender 

diversity 

Age Diversity 

ROA 

ROS 

Tobins Q 

Gender 

diversity 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

ROA,ROS 

dan Tobins Q 

Age Diversity 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 
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Peneliti Judul Pengukuran 

Diversity 

Pengukuran 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil 

Darmadi 

(2013) 

Do women in 

top 

management 

affect firm 

performance? 

Evidence from 

Indonesia 

Gender 

diversity 

ROA 

Tobins Q 

Gender 

diversity 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

ROA,dan 

Tobins Q 

Sawitri et al 

(2016) 

Women in Top 

management 

and Bank 

performance : 

Evidence from 

indonesia 

Gender 

diversity 

ROA 

ROE 

Gender 

diversity 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

ROA dan 

ROE 
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Peneliti Judul Pengukuran 

Diversity 
Pengukuran 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil 

Prihatiningtias 

(2012) 

Gender 

diversity in the 

boardroom 

and 

performance : 

evidence from 

indonesian 

publicly- listed 

financial firms 

Gender 

diversity 

ROA 

Tobins Q 

Gender 

diversity 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

Tobins Q  

Anderson 

(2011) 

The 

Economics of 

Director  

Heterogeneity 

Occupational 

Heterogeneity 

ROA 

Tobins Q 

EVA 

Occupational 

heterogeneity 

berpengaruh 

positif kepada 

ROA, Tobins 

Q dan EVA 

Erhardt et al. 

(2003) 

The Board  of 

Director 

Diversity and 

Firm 

Performance 

Occupational 

Heterogeneity 

ROA 

ROI 

Occupational 

heterogeneity 

berpengaruh 

positif kepada 

ROA 

Sumber Jurnal penelitian terdahulu data diolah kembali (2016) 
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2.3 Model penelitian 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

  

 

 

 

 

. 

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu  dan hipotesis penulis (2016) 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Age Diversity Kepada Kinerja Keuangan 

Teori Upper Echelon yang dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984) 

menyatakan bahwa “organizational outcomes, strategic choices dan tingkat kinerja 

finansial serta nonfinansial perusahaan dapat di pengaruhi dari karakteristik Top 

Management Team”. Maka menurut teori ini age diversity sebagai salah satu 

karakteristik demografis TMT akan mempunyai pengaruh kepada Financial 

performance perusahaan.  Menurut Platt & Platt (2012) anggota TMT yang lebih 

tua memiliki lebih banyak pengalaman dan wisdom untuk menghadapai situasi yang 

dapat mengancam perusahaan tetapi di lain sisi anggota TMT yang lebih tua 

Age Diversity 

Occupational 
Heterogeneity 

Gender diversity 
Financial 

Performance 

(ROA) 

   H1 (+) 

   H3 (+) 

   H2 (-) 
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cenderung lebih menghindari resiko dan memilik tingkat inovasi yang lebih rendah 

(Wiersema & Bantel, 1992) Karena pengaruh usia muda dan tua sama-sama 

memiliki kelebihan dan kekurangan maka susunan TMT yang memiliki diversity 

lebih tinggi akan memiliki dampak positif ke kinerja keuangan karena ada nya 

tradeoff yang seimbang antara kehati-hatian dan inovasi (Kim & Lim (2010). 

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan adanya pengaruh positif antara age 

diversity dan kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferrero-Ferrero et 

al (2015) terhadap perusahaan eropa yang terdaftar dalam FTSE 100, FTSE 

SMALL CAP dan DAX 30 menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan 

antara age diversity dengan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA dan EBITA. 

Hal yang sama dapat dijumpai dalam penelitian oleh Dagsson & Larsson (2011) 

yang meneliti 258 perusahaan yang terdaftar dalam OMX Stockholm exchange 

menemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara Age Diversity dengan 

kinerja keuangan yang diukur melalui ROA. atas dasar teori dan penelitian 

terdahulu. Maka hipotesis pertama penelitian ini adalah  

H1: Age Diversity berpengaruh positif terhdap kinerja keuangan  

2.4.2 Pengaruh Gender Diversity Kepada Kinerja Keuangan 

 Teori Upper Echelon yang dikembangkan oleh Hambrick & Mason (1984) 

menyatakan bahwa “organizational outcomes, strategic choices dan tingkat kinerja 

finansial serta nonfinansial perusahaan dapat di pengaruhi dari karakteristik Top 

Management Team”. Maka menurut teori ini gender diversity sebagai salah satu 
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karakteristik demografis TMT akan mempunyai pengaruh kepada Financial 

performance perusahaan.   

 Penelitian yang dilakukan tentang pengaruh gender diversity di negara maju 

cenderung menemukan adanya pengaruh positif gender diversity kepada kinerja 

keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Low et al (2015)., yang 

menemukan adanya pengaruh positif gender diversity kepada kinerja keuangan 

yang diukur dengan Tobins Q di hong-kong singapura dan korea selatan. Hal yang 

serupa juga ditemukan Carter et al yang meneliti perusahaan yang terdaftar di S&P 

500 Amerika, menemukan adanya pengaruh positif Gender diversity kepada 

financial performance yang diwakili oleh ROA. Tetapi hal yang kontras dapat 

ditemukan di penelitian tentang gender diversity di Indonesia dimana penilitian 

yang dilakukan Darmadi (2013) yang menemukan ada nya pengaruh negatif antara 

gender diversity dengan kinerja keuangan di perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEI. Hal yang serupa juga ditemukan oleh Sawitri et al (2016) yang menemukan 

adanya pengaruh negatif gender diversity kepada kinerja keuangan pada Bank yang 

terdaftar di BEI. Menurut Johnson (2013) perbedaan yang terjadi antara penelitian 

tentang diversity di negara maju dan negara berkembang dipengaruhi oleh budaya 

masing-masing negara. Atas dasar teori dan penelitian sebelum nya maka hipotesis 

kedua penelitian ini adalah 

H2: Gender diversity berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan  
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2.4.3 Pengaruh Occupational Heterogeneity Kepada Kinerja Keuangan 

 Menurut resource dependent theory TMT berfungsi sebagai alat 

penghubung perusahaan kepada pihak external untuk mendapatkan resources yang 

dibutuhkan oleh perusahaan, diversitas dalam TMT dianggap akan dapat 

menambah network perusahaan ke pihak external (Erhardt et al., 2003) Sejalan 

dengan teori ini maka jika Anggota TMT memiliki latar belakang pengalaman yang 

beragam maka seharus nya ia akan memiliki network personal yang beragam pula. 

Jadi jika tingkat occupational heterogeneity dalam TMT tinggi semakin banyak 

network yang dapat di akses oleh perusahaan untuk mendapat kan resources dari 

pihak external, yang akan menimbulkan competitive advantage yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan  

 Penelitian terdahulu tentang pengaruh occupational heterogeneity seperti 

yang dilakukan oleh  (Erhardt et al., 2003) menemukan adanya pengaruh positif 

antara occupational heterogeneity kepada kinerja keungan yang diukur oleh ROA 

di 127 perusaan besar amerika. Hal serupa juga di temukan oleh Anderson (2011) 

yang menemukan adanya pengaruh positif antara occupational heterogeneity 

kepada kinerja keuangan 150 perusahaan terkemuka di polandia. Atas dasar teori 

dan penelitian terdahulu maka hipotesis terakhir dari penelitian ini adalah 

   H3: Occupational Heterogeneity berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, 

penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis suatu 

situasi, masalah, atau fenomena yang terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan 

penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka, 

pengolahan statistik, struktur dan percobaan terkontrol untuk mengetahui pengaruh 

antarvariabel. Penelitian menurut pendekatan nya dibagi menjadi 2 yaitu 

longitudinal dan cross-sectional (Sarwono, 2006). Penelitian ini masuk dalam 

kategori penelitian cross-sectional yaitu penelitian yang dilakukan pada satu 

periode dan satu kali, untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis 

pengaruh variable independen yaitu age diversity, gender diversity dan 

occupational heterogeneity terhadap variable dependen yaitu Kinerja keuangan 

yang diukur dengan Return On Asset (ROA) 

3.2     Metode Pengambilan Sampel 

3.2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Definisi 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data Sekunder biasanya berwujud 
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data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia (Sarwono, 2006). Menurut 

waktu pengumpulan nya data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis 

data cross sectional. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini di ambil dari 

Direktori Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh ojk dan dari laporan tahunan 

masing-masing bank yang dijadikan sampel penelitian 

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

studi pustaka dan dokumentasi. Metode studi pustaka adalah metode yang 

dilakukan dengan cara menelaah informasi dari artikel, jurnal penelitian, literatur 

dan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang memuat pembahasan yang 

berkaitan dengan penelitian guna mendukung penelitian ini. Data yang 

dikumpulkan dengan metode dokumentasi berupa data sekunder berupa laporan 

tahunan yang dipublikasikan oleh masing-masing bank  

 

3.2.3 Populasi  

 Definisi populasi menurut Sarwono (2006) adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Bank yang termasuk 

kategori Bank Umum pada periode 2015 yang berjumlah 118 bank 
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3.2.4 Sampel dan Metode Sampling 

Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bank telah terdaftar di Direktorat Perbankan Indonesia sejak 

tahun 2015 atau sebelum nya 

2. Bank termasuk kategori Bank umum Konvensional 

3. Bank bukan termasuk bank asing 

4. Bank telah menerbitkan laporan tahunan periode 2015 dan ada 

dalam daftar direktori Perbankan Indonesia periode 2015 

5. Bank mengungkapkan informasi tentang profil anggota dewan 

direksi dan komisaris periode 2015 

6. Data Direksi dan Komisaris yang dipakai adalah yang menjabat 

sejak atau sebelum bulan juni 2015 

 

Berdasarkan kriteria diatas Bank umum konvensional yang dijadikan 

sampel yaitu berjumlah 70 bank yang telah memenuhi kriteria yang ditentukan 

3.3 Variabel  

3.3.1 Variabel Dependen 

Menurut Sarwono (2006), variabel dependen adalah variabel utama yang 

menarik perhatian peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Hal ini menjadi 

tujuan peneliti untuk memahami, mendeskripsikan, menjelaskan atau 
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memprediksikan variabel tersebut. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan yang yang diukur dengan Return On Asset 

(ROA), ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan mengubah aset menjadi laba, variable ini dipakai karena paling efektif 

dalam menggambarkan hasil alokasi sumber daya perusahaan untuk mencari 

keunggulan kompetitif. Perhitungan ROA menurut pedoman perhitungan rasio 

keuangan BI dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP adalah 

sebagai berikut  

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
   

3.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen adalah variable yang tidak dipengaruhi oleh variable 

lain. Dan dapat mempengaruhi variable dependen secara positif maupun negatif. 

Dalam penelitian ini ada 3 variabel independen yang digunakan yaitu : 

1. Age diversity  

Age Diversity mengukur tingkat keragaman umur dari para anggota di 

dalam TMT pengukuran dilakukan dengan cara menghitung standar deviasi 

umur anggota TMT masing-masing perusahaan seperti yang digunakan oleh 

Ferrero-Ferrero et al., (2015). Semakin tinggi tingkat standar deviasi maka 

berarti tingkat age diversity dalam TMT pada perusahaan juga semakin 

tinggi, standar deviasi dapat di hitung dengan rumus 
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𝑠 = √
∑ 𝑥 − �̅�𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

2. Gender diversity  

Gender diversity menghitung tingkat keragaman gender yang ada dalam 

TMT masing-masing perusahaan. Di karenakan tingkat persentase 

wanita hampir selalu lebih rendah Pengukuran tingkat Gender diversity 

biasanya menggunakan proporsi wanita dalam TMT seperti dilakukan 

oleh Darmadi (2013). Maka dalam penelitian ini juga menghitung 

tingkat Gender diversity didasarkan pada persentase jumlah perempuan 

dalam dewan komisaris dan direksi. Sehingga, jika dirumuskan adalah: 

                            𝐺𝐸𝑁𝐷𝐸𝑅 = % 𝑇𝑀𝑇 𝑏𝑒𝑟𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 

 

3. Occupational Heterogeneity 

Occupational heterogeneity mengukur tingkat keragaman pengalaman 

kerja di luar industri yang dimiliki oleh anggota TMT. Pengukuran 

Occupational heterogeneity biasanya dilakukan dengan membagi-bagi 

Pengalaman tiap TMT ke dalam beberapa kelompok pengalaman kerja 

dan menghitung proporsi kelompok yang di inginkan seperti yang 

dilakukan oleh Erhardt et al., (2003). Dalam penelitian ini tipe 

pengalaman keja di bagi dalam dua kelompok yaitu anggota TMT yang 

memiliki pengalaman kerja di industri perbankan saja, dan yang 

memiliki pengalaman kerja di industri perbankan dan non-perbankan. 
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Tingkat occupational heterogeneity berdasarkan pada persentase TMT 

yang memiliki pengalaman di industri non-perbankan. 

 

                       𝑂𝐻 = % 𝑇𝑀𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛  

3.4      Metode Analisis Data 

3.4.1    Partial Least Square (PLS) 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data Partial Least Square (PLS). Data penelitian ini akan  dihitung dengan software 

smartPLS 3.0. PLS merupakan metode analisis powerful karena tidak 

mengasumsikan data harus dengan pengukuran skala atau berdistribusi tertentu 

(dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan rasio), dengan jumlah sample 

kecil. PLS juga digunakan untuk konfirmasi teori. Dibandingkan dengan 

covariance based Structural Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh 

software LISREL, EQS, dan AMOS) komponen yang berbasis PLS mampu 

menghindarkan dua masalah besar yang dihadapi oleh CBSEM yaitu inadmissible 

solution dan factor indeterminacy (Fornell &Bookstein, 1982) dalam 

(Ghozali,2014).  

3.4.2 Model Struktural (Inner Model) 

Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada 

model penelitian. Inner model yang kadang disebut juga dengan (inner relation, 

structural model dan substantive theory) menggambarkan hubungan antar variabel 

laten berdasarkan pada substantive theory.Model penelitian dievaluasi dengan 
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menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan signifikansi dari nilai 

koefisiensi parameter jalur struktural. Menilai model dengan PLS, dimulai dengan 

melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square 

dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive 

(Ghozali, 2014).  

Menggunakan R-square berguna untuk mengetahui besarnya kemampuan 

variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sedangkan uji t 

melalui koefisiensi parameter jalur struktural digunakan untuk mengukur arah 

pengaruh serta tingkat signifikannya. Pengujian dilakukan melalui prosedur 

bootstrapping pada smartPLS 3.0, nilai T statistics yang signfikan adalah T 

statistics yang nilai nya lebih atau sama dengan 1.96 . (Ghozali, 2014). 

Gambar 3.1 Inner Model 

 

Sumber: SmartPLS 3.0, data diolah. (2016)  

Pengaruh Age Diversity..., Muhammad Ridwan Kahar, Ma.-IBS, 2016



52 
 

Indonesia Banking School 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh bank yang terdaftar sebagai Bank Umum yang terdapat 

di Direktori Perbankan Indonesia pada periode 2011 – 2015. Berdasarkan seluruh 

populasi tersebut kemudian dipilih kembali menggunakan teknik purposive 

sampling sehingga didapatlah sampel dari objek terpilih yang akan digunakan 

sebagai model penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut didapat 70 Bank yang akan 

digunakan sampel. 

4.2.  Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Tabel 4.1 Kriteria sampel  

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Bank telah terdaftar di Direktorat Perbankan Indonesia sejak 

tahun 2015 atau sebelum nya 

118 

2 Bank termasuk kategori Bank umum Konvensional 106 

3 Bank bukan termasuk bank asing 

 

96 

4 Bank telah menerbitkan laporan tahunan periode 2015 dan ada 

dalam daftar direktori Perbankan Indonesia periode 2015 

 

96 
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No Kriteria Sampel Jumlah 

5 Bank mengungkapkan informasi tentang profil anggota dewan 

direksi dan komisaris periode 2015 

 

70 

Sumber : Publikasi OJK dan Annual report tiap bank, data diolah (2016) 

Berdasarkan purposive sampling sampel digunakan sebanyak 70 Bank 

umum konvensional yaitu: 

Tabel 4.2 Bank yang dijadikan sampel penelitian 

No Nama Bank 
1 B. Agris 
2 B. Andara 
3 B. Arta Graha Internasional 
4 B. Artos Indonesia 
5 B. Bisnis Internasional 
6 B. Centramata 
7 B. Dinar 
8 B. Fama Internasional 
9 B. Harda 
10 B. Himpunan Saudara 
11 B. ICBC 
12 B. Ina perdana 
13 B. Index Selindo 
14 B. Jasa Jakarta 
15 B. Kesejahteraan Ekonomi 
16 B. Mandiri Taspen 
17 B. Maspion 
18 B. Mayapada Internasional 
19 B. Maybank 
20 B. mayora 
21 B. Mestika Dharma 
22 B. MNC Internasional 
23 B. Multiarta Sentosa 
24 B. Nusantara Parahyangan 
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No Nama Bank 
25 B. Pundi Indonesia 
26 B. Rabobank 
27 B. Resona Perdania 
28 B. Sahabat Sampoerna 
29 B. Sinarmas 
30 B. UOB 
31 B. Victoria Internasional 
32 B. Yudha Bhakti 
33 B.cimb niaga 
34 B.Mitra 
35 B.windu 
36 Bank Mandiri 
37 Bank Mega 
38 BCA 
39 BNI 
40 BPD Aceh 
41 BPD Bali 
42 BPD Bengkulu 
43 BPD DIY 
44 BPD DKI 
45 BPD Jambi 
46 BPD Jateng 
47 BPD Jatim 
48 BPD Jawa Barat Banten 
49 BPD Kalbar 
50 BPD Kalimantan Timur 
51 BPD Kalteng 
52 BPD Lampung 
53 BPD Maluku dan Maluku 

Utara 
54 BPD NTB 
55 BPD Nusa Tenggara Timur 
56 BPD Papua 
57 BPD Riau 
58 BPD Sulawesi Tengah 
59 BPD Sulawesi Tenggara 
60 BPD Sulawesi Utara 
61 BPD Sulselbar 
62 BPD Sumatera Barat 
63 BPD Sumatera Utara 
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No Nama Bank 
64 BRI 
65 BTN 
66 BTPN 
67 Danamon 
68 OCBC 
69 Panin 
70 Permata 

Sumber : Publikasi OJK, data diolah (2016) 

4.3. Data Yang Digunakan 

  Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi tahunan Direktori 

Perbankan Indonesia periode 2015, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan 

Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan annual report masing-masing bank yang 

dijadilkan sampel penelitian 

4.4 Analisa Hasil Penelitian 

4.4.1 Profil TMT 

a. Jumlah Anggota TMT 

Gambar 4.1 Grafik jumlah TMT 

 

Sumber: Annual report tiap bank, data diolah (2016) 
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Anggota TMT tiap bank memiliki jumlah yang beragam, tidak ada 

peraturan khusus yang mengatur tentang berapa jumlah maksimal anggota 

direksi dan komisaris dalam bank, peraturan OJK NOMOR 33 

/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris. Hanya mengatur 

jumlah minimal anggota direksi dan komisaris masing-masing 2 orang. Dari 

sampel yang dipakai jumlah TMT yang paling umum di bank adalah 6 

sampai 10 orang, bank yang memiliki jumlah TMT paling banyak adalah 

BRI dengan jumlah TMT sebanyak 20 orang, dan jumlah TMT paling 

sedikit adalah 5 orang yang dimiliki oleh 3 bank yaitu BPD lampung, Bank 

Ina Perdana dan Rabobank. Jumlah TMT yang lebih banyak cenderung 

dimiliki oleh bank-bank besar seperti bank yang masuk dalam kategori 

BUKU 3 dan BUKU 4, Bank yang menduduki 5 besar peringkat ROA 

memiliki jumlah anggota TMT antara 5 sampai 8 orang, dan 3 di antara bank 

tersebut memiliki jumlah anggota TMT yang sama yaitu 7 orang 

b. Usia 

Gambar 4.2 Grafik usia TMT 

 

Sumber: Annual report tiap bank, data diolah(2016) 
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Usia para anggota TMT yang dijadikan sampel dalam penelitian ini cukup 

beragam, mulai dari yang terendah yaitu 40 tahun yang dapat ditemui pada 

anggota TMT beberapa bank yaitu bank BCA, Mandiri Taspen, Ina Perdana 

dan BTPN. Sampai dengan yang tertua yaitu 89 tahun yang merupakan 

anggota TMT dari Bank Bisnis Internasional. Usia rata-rata anggota TMT 

pada bank-bank yang dijadikan sampel adalah 56.34 tahun, bank dengan 

rata-rata usia anggota paling rendah adalah Bank sahabat sampoerna dengan 

rata-rata usia anggota 47.37 tahun. Dan bank dengan rata-rata usia anggota 

paling tinggi adalah Bank Bisnis Internasional dengan rata-rata usia anggota 

67 tahun. Bank yang menduduki 5 besar peringkat ROA memiliki rata-rata 

usia anggota yang tidak jauh dari rata-rata semua bank yaitu mulai dari 56.4 

yang dimiliki BPD lampung sampai 59.28 yang dimililiki BPD Kalteng 

c. Gender 

Gambar 4.3 Grafik gender TMT 

 

Sumber: Annual report tiap bank, data diolah(2016) 
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Pada bank-bank yang dijadikan sampel bisa dilihat bahwa pria masih 

mendominasi posisi TMT, dari total 654 kursi TMT hanya 98 yang di isi 

oleh wanita. Bahkan dari 70 bank yang dijadikan sampel ada 18 bank yang 

tidak memiliki anggota wanita sama sekali dalam TMT. Jumlah anggota 

wanita paling banyak dimiliki oleh Bank Maybank dan CIMB Niaga dengan 

jumlah anggota wanita sebanyak 5 orang. Bank yang menduduki 5 besar 

peringkat ROA tidak ada yang memiliki anggota TMT wanita lebih dari 1, 

bahkan 2 di antara nya yaitu BPD Sulselbar dan BPD Kalbar, tidak memiliki 

angota wanita sama sekali. Sedangkan bank-bank yang memiliki anggota 

wanita yang cenderung banyak seperti Maybank, ICBC dan CIMB Niaga, 

memiliki tingkat ROA yang rendah dimana ketiganya masuk urutan 20 

terbawah dari sampel yang dipakai.  

4.4.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat didalam penelitian. Statistik deskriptif menunjukkan informasi terkait 

dengan jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai tengah atau median, nilai 

maksimum, nilai minimum, standar deviasi pada masing-masing variabel dependen 

maupun independen. Pada halaman selanjut nya adalah tabel yang menampilkan 

statistik deskriptif dalam penelitian ini 
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Tabel 4.3 

Tabel statistik deskriptif 

 
 

Variabel Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Age Diversity 1.643 14.80 7.373 2.62 
Gender 
Diversity 

0 0.50 0.154 0.13 

Occupational 
Heterogeneity 

0 0.71 0.362 0.17 

ROA -3.73 5.17 2.02 1.58 
                   Sumber: SmartPLS 3, data diolah kembali (2016) 

 

a. Age Diversity  

Variabel age diversity merupakan variabel independen yang 

mengukur keragaman usia anggota TMT, menggunakan standar deviasi dari 

usia anggota masing-masing bank. Semakin besar nilai variable age 

diversity maka semakin besar pula keragaman usia anggota TMT bank. 

Berdasarkan hasil output pengolahan data menggunakan SmartPLS 

ditemukan bahwa variable ini memiliki nilai rata-rata sebesar 7.373 yang 

berarti bahwa tingkat keragaman usia di bank umum konvensional bernilai 

7.373.  Adapun nilai maksimum sebesar 14.80 dimiliki oleh Bank Bisnis 

Internasional yang artinya bahwa, bank tersebut memiliki tingkat 

keragaman usia anggota TMT yang paling tinggi di bandingkan bank lain. 

Sedangkan nilai minimum sebesar 1.643 diperoleh Bank Artos Indonesia 

yang berarti bahwa bank tersebut memiliki tingkat keragaman usia anggota 

TMT yang paling rendah di bandingkan bank lain, selain itu nilai standar 

deviasi variable ini yaitu 2.62 lebih rendah dari nilai rata-rata sehingga, hal 
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ini mengindikasikan bahwa pergerakan Age diversity stabil (pergerakan 

naik turunnya sangatlah kecil atau sedikit). 

b. Gender diversity  

Gender diversity merupakan variabel independen yang mengukur 

tingkat keragaman gender anggota TMT masing-masing bank yang diukur 

melalui persentase anggota TMT yang berjenis kelamin wanita. Semakin 

besar nilai variabel gender diversity berarti semakin besar pula keragaman 

gender pada anggota TMT dalam bank. Berdasarkan hasil output 

pengolahan data menggunakan SMARTPLS ditemukan bahwa, variable ini 

memiliki nilai rata-rata sebesar .154 atau 15.4% yang berarti bahwa saat ini 

kedudukan wanita dalam anggota TMT perbankan sebesar 15.4%. Nilai 

maksimum variable ini sebesar 0.50 atau 50% dimiliki oleh B. Multiarta 

Sentosa yang memiliki 4 anggota wanita dari total 8 anggota TMT. 

Sedangkan nilai minimum variable ini yaitu 0.00 yang berarti bank tidak 

memiliki anggota wanita sama sekali dalam TMT, nilai ini diperoleh oleh 

18 bank hal ini menunjukan bahwa masih minim nya gender diversity di 

TMT perbankan. Selanjut nya nilai standar deviasi yang dimiliki variable 

ini sejumlah 0.17, nilai standar deviasi variable ini lebih rendah sehingga 

hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan Age diversity stabil (pergerakan 

naik turunnya sangatlah kecil atau sedikit). 

c. Occupational Heterogeneity  

Variabel occupational heterogeneity adalah variabel independen yang 

mengukur tingkat keragaman pengalaman yang dimiliki anggota TMT 
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masing-masing bank, dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung 

persentase anggota TMT yang memiliki pengalaman non-perbankan. 

Semakin tinggi nya nilai variable ini maka berarti bank mempunyai tingkat 

keragaman pengalaman yang semakin tinggi. Berdasarkan hasil olah data 

dengan SMARTPLS ditemukan nilai rata-rata variabel ini sejumlah 0.362 

atau 36.2 % yang berarti rata-rata di antara anggota TMT bank konvensional 

36.2 % anggota nya memiliki pengalaman non-perbankan. Nilai maksimum 

variabel ini sejumlah 0.71 atau 71% dimiliki oleh Bank Danamon, yang 

berarti bank danamon memiliki 71% anggota TMT yang mempunyai 

pengalaman non-bank lebih banyak dari bank-bank lain nya. Nilai minimum 

variabel ini yaitu 0.00 yang berarti di antara anggota TMT bank tidak ada 

yang memiliki pengalaman non-bank dimiliki oleh 4 bank yaitu, Bank 

Himpunan Saudara, Bank Resona Perdania, BPD Lampung dan Bank Artos 

Indonesia. Selanjut nya nilai standar deviasi yang dimiliki variable ini 

sejumlah 0.17. nilai standar deviasi variable ini lebih rendah sehingga hal 

ini mengindikasikan bahwa pergerakan Age diversity stabil (pergerakan 

naik turunnya sangatlah kecil atau sedikit). 

d. Return On Asset (ROA) 

Return on asset merupakan variabel dependen dalam penelitian iniyang 

digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi 

ROA nya berarti semakin tinggi kinerja keuangan bank, dari hasil olah data 

di SMARTPLS ditemukan rata-rata nilai ROA Bank umum konvensional 

sebesar 2.02. Nilai maksimum ROA sebesar 5.17 di pegang oleh BPD 

Pengaruh Age Diversity..., Muhammad Ridwan Kahar, Ma.-IBS, 2016



62 
 

Indonesia Banking School 

 

Sulselbar, hal ini berarti dilihat dari ROA, BPD Sulselbar memiliki kinerja 

keuangan terbaik di antara bank umum konvensional. Nilai minimum 

variabel ROA sebesar -3.73 di tempati oleh Bank Pundi Indonesia hal ini 

berarti dilihat dari ROA, Bank Pundi Indonesia memiliki kinerja keuangan 

yang terburuk di antara bank umum konvensional. Nilai standar deviasi 

yang dimiliki variable ini sejumlah 0.166091, nilai standar deviasi variable 

ini lebih rendah dari mean sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 

pergerakan Age diversity stabil (pergerakan naik turunnya sangatlah kecil 

atau sedikit). 

4.4.3  Evaluasi Model Struktural atau Inner model  

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. 

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk 

dependen dan nilai koefisien path atau t values tiap path untuk uji signifikansi antar 

konstruk yang dipakai, suatu variabel dianggap berpengaruh signifikan bila 

memiliki T statistik sama dengan atau lebih dari 1.96. (Ghozali, 2014)   
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4.4.3.1 Evaluasi R-Square 

Tabel 4.4 

Tabel estimasi R-Square 

Construct R-Square 

ROA 0.24 

Sumber: Output SmartPLS 3 diolah kembali (2016) 

Evaluasi model struktural jenis kedua adalah hubungan antar konstruk 

eksogen dengan mengamati nilai R-Square yang dihasilkan melalui pengolahan 

data. Nilai R-Square mencerminkan sejauh mana suatu konstruk eksogen dapat 

menjelaskan konstruk eksogen lainnya. 

 Tabel 4.2 menunjukan nilai R-Square untuk variabel dependen yaitu ROA 

berjumlah 0.24. Hasil ini menggambarkan bahwa variabel independen yang dipakai 

dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang cukup rendah yaitu sebesar 24% 

kepada variabel dependen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak diungkap dalam penelitian ini 

Tabel 4.5 

Tabel nilai R-Square penelitian terdahulu 

Peneliti Judul 
Pengukuran 

Diversity 

R-

Square 

Low et al., (2015) 

Board gender 
diversity and firm 
performance: 
Empirical evidence 
from Hong Kong, 
South Korea, 
Malaysia and 
Singapore 

Gender 
Diversity 0.2506 
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Peneliti Judul Pengukuran 

Diversity 
R-

Square 

Ferrero-Ferrero et al., (2015) 

Age diversity: An 
empirical study in 
the board of 
directors 

Age 
Diversity 0.2362 

Dagsson & Larson (2011) 

How age diversity 
on the board of 
directors affects 
firm performance. 

Age 
Diversity  0.19 

Kusumastuti et al., (2007) 

Pengaruh Board 
Diversity Terhadap 
Nilai Perusahaan 
Dalam Perspektif 
Corporate 
Governance 

Gender 
Diversity 0.2501 

Bohren & Strom (2010)  

Governance and 
Politics: Regulating 
Independence and 
Diversity in the 
Board Room 

Gender 
Diversity  0.11 

Sumber Jurnal penelitian terdahulu data diolah kembali (2016) 

 Dapat diketahui dari tabel 4.6 di atas bahwa, penelitian terdahulu tentang 

pengaruh variabel diversity kepada  financial performance perusahaan, sama seperti 

yang dapat ditemukan dalam penelitian ini memiliki nilai R-Square yang rendah 

dimana nilai yang paling tinggi hanya sebesar 0.2506 atau 25.06% saja. Yang 

menunjukan bahwa memang financial performance lebih banyak dipengaruhi oleh 

faktor lain daripada variabel diversity 

4.4.3.2 Pengujian Hipotesis 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat 

berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang 
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digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path 

coeficients.  

Tabel 4.6 

Tabel Signifikansi Inner Model 

Path Original 
Sample (O) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P-Value 

Age diversity -> ROA -0.128 1.092 0.275 
Gender diversity -> ROA -0.425 4.158* 0.000* 
Occupational Heterogeneity -> ROA -0.094 0.871 0.384 

*Signifikan pada tingkat kepercayaan 95% 

Sumber: Output SmartPLS diolah kembali (2016) 

1. Pengaruh Age Diversity terhadap ROA 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hubungan Age Diversity dengan ROA adalah 

tidak signifikan dengan T-statistik berada di bawah 1,96 yaitu sebesar 1.092, nilai 

P Values lebih dari 0.005 yaitu sebesar 0.275, dan nilai original sample estimate 

adalah negatif yaitu sebesar -0,128. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa age diversity berpengaruh positif signifikan 

terhadap ROA ditolak. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa tingkat Age 

Diversity dalam TMT tidak akan berpengaruh terhadap perubahan profitabilitas 

bank. Hasil penlitian ini bertentangan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Kim & Lim (2010) dan juga Ferrero-Ferrero et al. (2012) yang menemukan 

adanya hubungan positif antara age diversity dan ROA,  

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dasar teori yang dipakai yaitu upper 

echelon theory yang menyatakan bias kognitif yang dihasilkan oleh age diversity 

yang masuk dalam faktor keragaman karakteristik TMT akan mempunyai pengaruh 
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kepada financial performance perusahaan, hasil ini menggambarkan bahwa bias 

kognitif yang dihasilkan oleh age diversity tidak membawa pengaruh yang berarti 

dalam proses kerja TMT perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak 

sesuai dengan Resource Dependency theory yang menyatakan bahwa keragaman 

usia TMT akan memberikan network bagi perusahaan untuk mendapatkan 

resources yang dibutuhkan untuk memiliki competitive advantage dan 

meningkatkan financial performance perusahaan. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa akuisisi resources dalam perbankan di Indonesia 

didapatkan dengan cara lain. 

2. Pengaruh Gender diversity terhadap ROA 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hubungan Gender diversity dengan ROA 

adalah signifikan dengan T-statistik berada di atas 1,96 yaitu sebesar 4.158, nilai P 

values dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000 dan, nilai original sample estimate adalah 

negatif yaitu sebesar -0.425, yang menunjukan hubungan antara Gender diversity 

dan ROA adalah negatif Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini yang 

menyatakan bahwa Gender diversity berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA 

diterima. Berdasarkan hasil ini disimpulkan bahwa semakin tinggi nya tingkat 

Gender diversity dalam TMT akan menurunkan tingkat profitabilitas bank. Hasil 

penelitian ini sama dengan penelitian terdahulu oleh Darmadi (2013), Sawitri (2016) 

juga Prihaningtias (2010) yang menemukan ada nya pengaruh negatif Gender 

diversity kepada ROA. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan teori yang 

dipakai yaitu upper echelon theory, yang menyatakan bias kognitif yang dihasilkan 

oleh gender diversity yang masuk dalam faktor keragaman karakteristik TMT akan 
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mempunyai pengaruh positif kepada financial performance perusahaan. Hasil ini 

menggambarkan bahwa bias kognitif dari gender diversity memiliki pengaruh yang 

negatif dalam proses kerja TMT perbankan di Indonesia. Sehingga semakin tinggi 

tingkat gender diversity maka semakin buruk tingkat financial performance 

perusahaan 

Para peneliti sebelum nya yang  melakukan penelitian tentang gender 

diversity di Indonesia seperti Darmadi (2013) dan Prihaningtias (2012) menduga 

pengaruh negatif ini dikarenakan masih minim nya, dukungan baik secara sosial 

maupun hukum terhadap wanita untuk menjabat posisi tinggi dalam perusahan yang 

menyebabkan penurunan financial performance, Menurut darmadi (2013) 

pengaruh negatif gender diversity disebabkan karena adanya, hambatan atau 

kesulitan bagi wanita untuk bisa menjabat sebagai TMT dalam perusahaan besar. 

Tingkat gender diversity yang tinggi hanya ditemukan di perusahaan-perusahaan 

yang lebih kecil atau pada perusahaan yang memiliki kinerja yang rendah. Hal yang 

sama dengan Darmadi (2013) juga dapat ditemukan dalam penelitian ini, dimana 

tingkat gender diversity yang tinggi lebih banyak ditemukan pada bank-bank yang 

termasuk kategori BUKU 1 dan BUKU 2. Demikian juga dengan dukungan hukum 

yang di duga oleh prihaningtias (2012) dimana sampai saat ini belum ada ketentuan 

hukum yang mengatur kuota TMT agar tidak di dominsai oleh pria, padahal hukum 

yang mengatur kesetaraan gender di tingkat TMT sudah ada sejak lama di negara 

maju, bahkan baru ini di setujui di negara tetangga yaitu Malaysia 
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3. Pengaruh Occupational Heterogeneity kepada ROA 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, hubungan Occupational Heterogeneity 

dengan ROA adalah tidak signifikan dengan T-statistik berada di bawah 1,96 yaitu 

sebesar 0.871, nilai P values di atas 0.05 yaitu 0.384 dan, nilai original sample 

estimate adalah negatif yaitu sebesar -0.094. Dengan demikian, hipotesis H3 dalam 

penelitian ini yang menyatakan bahwa Occupational Heterogeneity berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA ditolak. Dari hasil ini disimpulkan bahwa tingkat 

Occupational Heterogeneity dalam TMT tidak berpengaruh terhadap perubahan 

profitabilitas bank. 

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan dasar teori yang dipakai yaitu upper 

echelon theory yang menyatakan bias kognitif yang dihasilkan oleh occupational 

heterogeneity yang masuk dalam faktor keragaman karakteristik TMT akan 

mempunyai pengaruh kepada financial performance perusahaan, hasil ini 

menggambarkan bahwa bias kognitif yang dihasilkan oleh Occupational 

Heterogeneity tidak membawa pengaruh yang berarti dalam proses kerja TMT 

perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini juga tidak sesuai dengan Resource 

Dependency theory yang menyatakan bahwa occupational heterogeneity akan 

memberikan expertise yang dibutuhkan perusahaan untuk mendapatkan resources 

yang akan memberikan competitive advantage. Hasil penelitian ini 

menggambarkan bahwa expertise yang dihasilkan dari pengalaman TMT di bidang 

lain tidak berpengaruh kepada financial performance. dan yang dibutuhkan 

kemungkinan bukan lah pengalaman di bidang lain secara umum, tetapi keahlian 

yang lebih spesifik lagi dan lebih mendekati bidang usaha perbankan. 
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4.5 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh age 

diversity, gender diversity dan occupational heterogeneity. terhadap kinerja 

keuangan pada 70 bank umum periode 2015, terdapat beberapa poin penting yang 

dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Bank umum dalam pembentukan 

komposisi TMT. Hasil analisis penelitian ini menunjukan bahwa, satu dari tiga 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, gender diversity berpengaruh 

negatif signifikan. Hal ini berarti bahwa Bank yang memiliki tingkat gender 

diversity yang lebih tinggi akan memiliki tingkat kinerja keuangan yang lebih 

rendah. Hasil yang ditemukan sejalan dengan penelitian-penelitian sebelum nya di 

Indonesia yang menemukan ada nya pengaruh negatif tingkat gender diversity 

kepada tingkat financial performance perusahaan.  

Tabel 4.7 

Tabel 10 besar tingkat Gender Diversity 

No Nama Bank Gender Diversity ROA 
1 B. Multiarta Sentosa 0.5 1.19 
2 B. Rabobank 0.4 -1.02539 
3 B. Ina perdana 0.4 0.59 
4 B.windu 0.375 0.56 
5 B. ICBC 0.363636364 0.86 
6 B. Artos Indonesia 0.333333333 0.07 
7 B. Andara 0.333333333 0.16 
8 B. Maybank 0.333333333 0.72 
9 B. Bisnis Internasional 0.333333333 2.54 
10 B.cimb niaga 0.3125 0.1927 

Sumber: Annual report tiap bank, data diolah (2016) 
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Pada tabel 4.7 dapat kita lihat pada bank-bank yang memiliki tingkat gender 

diversity yang tinggi seperti pada Bank Multiarta Sentosa, yang memiliki tingkat 

gender diversity paling besar di antara sampel yang digunakan yaitu sebesar 0.5 

dimana 4 dari 8 anggota TMT merupakan wanita, memiliki tingkat kinerja 

keuangan yang rendah dengan ROA sebesar 1.19. Hal yang sama juga dapat ditemui 

Bank Rabobank dan Bank Ina Perdana, yang memiliki tingkat gender diversity 

tertinggi kedua dari sampel yang digunakan yaitu sebesar 0.4 memiliki tingkat 

kinerja keuangan yang rendah bahkan terbilang buruk dengan ROA yang negatif 

sebesar -1.025 untuk Bank Rabobank dan 0.59 untuk Bank Ina Perdana. Perolehan 

ROA terbesar Bank dengan tingkat Gender Diversity yang tinggi dimiliki oleh Bank 

Bisnis Internasional dengan ROA sebesar 2.54 

 

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu age diversity 

ditemukan tidak berpengaruh kepada financial performance, yang berarti bahwa 

tinggi atau rendah nya keberagaman usia dalam TMT suatu bank tidak akan 

berpengaruh pada tingkat financial performance bank tersebut. Maka dalam 

pembentukan TMT bank tidak perlu terlalu mengkhawatirkan apakah usia anggota 

terlalu beragam maupun terlalu sejenis karena tidak akan berpengaruh ke financial 

performance dan lebih baik berfokus kepada kriteria lain dalam pembentukan TMT. 

Lalu selanjut nya variabel terakhir dalam penelitian ini adalah occupational 

heterogeneity, hasil analisis penelitian ini menemukan bahwa occupational 

heterogeneity tidak berpengaruh pada financial performance, yang berarti bahwa 

tinggi atau rendah nya keberagaman pengalaman kerja yang dimiliki anggota TMT, 
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tidak berpengaruh kepada financial performance perusahaan. Maka dalam 

pembentukan TMT bank tidak perlu terlalu memperhatikan keberagaman 

pengalaman kerja yang dimiliki calon anggota TMT, dan lebih berfokus terhadap 

kualifikasi lain yang dimiliki oleh calon TMT. 

Jadi secara umum implikasi dari penelitian ini yang dilakukan dalam 

konteks perbankan Indonesia, adalah untuk saat ini perusahaan tidak perlu 

meningkatkan keberagaman pada, TMT yang dimiliki karena tidak akan membawa 

dampak positif kepada perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan juga bahwa penelitian 

diversity di negara-negara maju maupun berkembang, yang memiliki dukungan 

hukum dan sosial untuk meningkatkan diversity hampir semuanya menemukan 

pengaruh positif dari diversity. Maka mungkin saja seiring perkembangan nya di 

Indonesia, diversity bisa menjadi hal yang positif 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan Pada bab 

sebelum nya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Age diversity yang mengukur tingkat keragaman usia anggota TMT 

memiliki hubungan positif dan pengaruh yang bersifat tidak signifikan 

terhadap financial performance yang diproksikan oleh Return on asset 

Bank umum periode 2015. 

2. Gender diversity yang mengukur tingkat keragaman gender anggota 

TMT memiliki hubungan negatif dan pengaruh yang bersifat signifikan 

dengan tingkat kepercayaan 5 % terhadap financial performance yang 

diproksikan oleh Return on asset Bank umum periode 2015. 

3. Occupational Heterogeneity yang mengukur tingkat keragaman usia 

anggota TMT memiliki hubungan negatif dan pengaruh yang bersifat 

tidak signifikan terhadap financial performance yang diproksikan oleh 

Return on asset Bank umum periode 2015. 
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5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat diberikan penulis dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan, adalah sebagai berikut. 

1. Bagi bank umum yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebaiknya 

memperhatikan tingkat gender diversity yang ada dalam TMT jangan 

sampai terlalu tinggi karena hasil penelitian menunjukan pengaruh 

negatif tingkat gender diversity kepada financial performance. 

2. Bagi bank dengan tingkat gender diversity yang tinggi seperti Bank 

Rabobank dan Bank Multiarta Sentosa untuk mengurangi anggota 

wanita agar dapat memperbaiki tingkat kinerja keuangan 

3. Bagi bank umum yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk 

memperhatikan masalah diversity karena walaupun sekarang pengaruh 

nya masih negatif, penelitian terdahulu di berbagai negara menunjukan 

hasil yang positif seiring tingkat kemajuan suatu negara. 

4. Untuk penelitian selanjut nya untuk memasukan variabel diversity lain 

nya dalam melakukan penelitian seperti racial diversity, educational 

diversity, dan nationality diversity. Serta melakukan penelitian pada 

objek non-bank. 

5. Untuk penelitian selanjut nya, pada variabel occupational heterogeneity 

agar memspesifikasi lebih jauh pengalaman kerja, berdasarkan keahlian 

yang dibutuhkan dalam pengalam kerja terdahulu. 
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LAMPIRAN 

 

1. Profil  TMT perbankan 

Nama Bank Jumlah 
TMT 

Perempuan 

Jumlah TMT 
dengan 

pengalaman 
di luar 

industri 
perbankan 

Jumlah 
TMT 
Total 

Rata-
rata usia 

TMT 

B. Agris 1 3 7 54.14286 

B. Andara 2 1 6 55.83333 

B. Arta Graha Internasional 2 4 10 57.3 

B. Artos Indonesia 2  6 51.5 

B. Bisnis Internasional 2 2 6 67 

B. Centramata 1 2 5 64 

B. Dinar 1 4 6 59.66667 

B. Fama Internasional  2 6 59.66667 

B. Harda  3 6 56.83333 

B. Himpunan Saudara   10 58.7 

B. ICBC 4 3 11 51.81818 

B. Ina perdana 2 1 5 58.2 

B. Index Selindo  1 9 54.66667 

B. Jasa Jakarta 3 3 7 57.71429 

B. Kesejahteraan Ekonomi 1 3 7 59.57143 

B. Mandiri Taspen 1 5 12 54.5 

B. Maspion 2 2 7 59 

B. Mayapada Internasional 3 7 12 54.25 

B. Maybank 5 6 15 53.86667 

B. mayora 2 1 8 54.625 

B. Mestika Dharma  4 8 60.125 

B. MNC Internasional 1 4 7 49 

B. Multiarta Sentosa 4 1 8 53 

B. Nusantara Parahyangan 1 4 8 57.875 

B. Pundi Indonesia 2 4 7 52.14286 

B. Rabobank 2 1 5 58.6 

B. Resona Perdania 1  9 53.88889 

B. Sahabat Sampoerna 1 4 8 47.375 
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B. Sinarmas 1 6 10 52.1 

B. UOB  4 12 62.16667 

B. Victoria Internasional 1 4 7 55 

B. Yudha Bhakti 2 5 8 62 

B.cimb niaga 5 7 16 55.5 

B.Mitra  2 6 59.66667 

B.windu 3 4 8 56 

Bank Mandiri 2 10 19 54.73684 

Bank Mega 3 3 14 54.71429 

BCA 1 8 15 58.53333 

BNI 2 10 18 57.44444 

BPD Aceh  2 8 57.75 

BPD Bali 1 4 9 57.88889 

BPD Bengkulu 1 3 7 56.71429 

BPD DIY  3 7 56.71429 

BPD DKI  2 8 53.75 

BPD Jambi 1 2 8 56.125 

BPD Jateng  2 7 56.57143 

BPD Jatim  5 10 60.2 

BPD Jawa Barat Banten 3 4 11 52.27273 

BPD Kalbar  1 7 57.71429 

BPD Kalimantan Timur 1 4 8 56.25 

BPD Kalteng 1 2 7 59.28571 

BPD Lampung 1  5 56.4 

BPD Maluku dan Maluku 
Utara 1 2 6 58.33333 

BPD NTB 1 1 8 56 

BPD Nusa Tenggara Timur  3 8 54.625 

BPD Papua 1 4 8 58.875 

BPD Riau  2 9 57.66667 

BPD Sulawesi Tengah 2 2 6 64.16667 

BPD Sulawesi Tenggara 1 3 7 58 

BPD Sulawesi Utara  1 9 57.55556 

BPD Sulselbar  3 7 56.57143 

BPD Sumatera Barat  2 8 57.125 

BPD Sumatera Utara 1 2 6 50.83333 

BRI 1 7 20 57.45 

BTN 1 4 12 54.58333 

BTPN 2 7 17 53 

Danamon 3 10 14 58.35714 

OCBC 3 4 18 56 
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Panin 2 7 17 59.88235 

Permata 4 10 18 51.94444 

 

2.  Hasil olahan data dengan variabel diversity 

Nama Bank Age_Div Gender_Div Occupational ROA 

B. Agris 6.644009 0.142857143 0.428571429 0.23 

B. Andara 4.578937 0.333333333 0.166666667 0.16 

B. Arta Graha Internasional 5.229192 0.2 0.4 1.07 

B. Artos Indonesia 1.643168 0.333333333 0 0.07 

B. Bisnis Internasional 14.8054 0.333333333 0.333333333 2.54 

B. Centramata 11.22497 0.2 0.4 0.33 

B. Dinar 11.70755 0.166666667 0.666666667 0.63 

B. Fama Internasional 5.085928 0 0.333333333 3.69 

B. Harda 9.703951 0 0.5 0.57 

B. Himpunan Saudara 4.164666 0 0 2.56 

B. ICBC 6.079773 0.363636364 0.272727273 0.86 

B. Ina perdana 11.54123 0.4 0.2 0.59 

B. Index Selindo 9.407444 0 0.111111111 1.22 

B. Jasa Jakarta 9.481812 0.428571429 0.5 2.33 

B. Kesejahteraan Ekonomi 9.658453 0.142857143 0.428571429 1.06 

B. Mandiri Taspen 8.87796 0.083333333 0.416666667 2.22 

B. Maspion 9.451631 0.285714286 0.285714286 0.46 

B. Mayapada Internasional 10.68665 0.25 0.583333333 1.28818 

B. Maybank 7.818172 0.333333333 0.4 0.72 

B. mayora 8.551316 0.25 0.125 0.008 

B. Mestika Dharma 7.623975 0 0.5 3.59 

B. MNC Internasional 4.396969 0.142857143 0.571428571 0.11 

B. Multiarta Sentosa 5.8064 0.5 0.125 1.19 

B. Nusantara Parahyangan 9.65013 0.125 0.5 0.16 

B. Pundi Indonesia 9.44155 0.285714286 0.571428571 -3.73 

B. Rabobank 7.503333 0.4 0.2 -
1.02539 

B. Resona Perdania 6.411795 0.111111111 0 2.1 

B. Sahabat Sampoerna 4.657943 0.125 0.5 1.26 

B. Sinarmas 5.15213 0.1 0.6 1.1 

B. UOB 10.21437 0 0.363636364 0.64 

B. Victoria Internasional 6 0.142857143 0.571428571 0.93 

B. Yudha Bhakti 8.263517 0.25 0.625 1.24 
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B.cimb niaga 10.05319 0.3125 0.5 0.1927 

B.Mitra 5.46504 0 0.333333333 0.58 

B.windu 13.30682 0.375 0.5 0.56 

Bank Mandiri 7.077681 0.105263158 0.526315789 3.54 

Bank Mega 7.770047 0.214285714 0.214285714 2.38 

BCA 7.679906 0.066666667 0.571428571 3.48 

BNI 5.731463 0.111111111 0.555555556 3.55 

BPD Aceh 5.675763 0 0.25 3.15 

BPD Bali 8.823894 0.111111111 0.444444444 2.97 

BPD Bengkulu 5.82278 0.142857143 0.428571429 3.6 

BPD DIY 4.423961 0 0.428571429 2.76 

BPD DKI 5.994045 0 0.25 3.85683 

BPD Jambi 2.356602 0.125 0.25 2.41 

BPD Jateng 3.690399 0 0.285714286 3.21 

BPD Jatim 3.359894 0 0.5 3.38 

BPD Jawa Barat Banten 6.466698 0.272727273 0.363636364 2.53 

BPD Kalbar 6.499084 0 0.142857143 4.03 

BPD Kalimantan Timur 6.649382 0.125 0.5 2.61 

BPD Kalteng 4.92322 0.142857143 0.285714286 5.03 

BPD Lampung 5.412947 0.2 0 4.3 

BPD Maluku dan Maluku 
Utara 

4.131182 0.166666667 0.333333333 3.73203 

BPD NTB 6.279217 0.125 0.125 3.89995 

BPD Nusa Tenggara Timur 4.897157 0 0.375 3.65 

BPD Papua 6.916595 0.125 0.5 4.37 

BPD Riau 10.55936 0 0.222222222 2.35 

BPD Sulawesi Tengah 8.565434 0.333333333 0.333333333 2.85 

BPD Sulawesi Tenggara 11.69045 0.142857143 0.428571429 3.7 

BPD Sulawesi Utara 8.833333 0 0.111111111 1.95 

BPD Sulselbar 7.502381 0 0.333333333 5.17 

BPD Sumatera Barat 6.151365 0 0.25 1.94 

BPD Sumatera Utara 5.636193 0.166666667 0.333333333 2.56 

BRI 4.44232 0.05 0.35 3.99 

BTN 6.345483 0.083333333 0.333333333 1.53 

BTPN 10.48213 0.117647059 0.411764706 3.51 

Danamon 7.879937 0.214285714 0.714285714 1.57 

OCBC 10.7594 0.166666667 0.222222222 1.77 

Panin 9.867132 0.117647059 0.411764706 1.74 

Permata 6.49409 0.222222222 0.555555556 1.57 
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3. Statistik Deskriptif 

 

4. Hasil PLS Algorithm 
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5. Hasil Bootstrapping 

 

6. Path Cooficient 
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7. Hasil R-square 
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