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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 reseach are age, gender and occupational 
heterogeneity and age diversity have no effect on financial performance and gender diversity have 
Significantly negative impact on financial performance 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 
 
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 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 sisi demografis gender diversity adalah salah satu topik yang paling populer, 

gender diversity mengukur tingkat diversity gender anggota TMT meskipun penelitian tentang 
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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 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 
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 

 
 

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 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 
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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: 
 
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.  

 
2 LANDASAN TEORI 
2.1 Tinjauan Pustaka 
2.1.1 Upper Echelon Theory 

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) 

 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-
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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. 

 
 

2.1.2  Peran TMT  
Sebagai tim yang memiliki posisi paling tinggi dalam perusahaan TMT mempunyai 

peran yang vital dalam perusahaan. Menurut Wiersema & Bantel (1992) TMT mempunyai 
tugas untuk memonitor dan menganalisa opportunities dan threat, yang ada di lingkungan 
eksternal dan internal perusahaan, lalu 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. Dan 
terakhir dalam decisional roles TMT berperan mengambil keputusan dan menentukan strategi 
yang akan dijalankan oleh perusahaan. 

 
 

2.1.3 Definisi Diversity 
 
Diversity secara umum di definisikan sebagai jumlah perbedaan yang dimiliki oleh para 
anggota dalam suatu unit social. Banyak istilah yang digunakan 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. 
 
 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

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 
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menyimpulkan bahwa anggota TMT yang 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 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. 

 

 

2.1.5 Kinerja Kerja Karyawan 

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, 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 
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OH=% TMT yang memiliki pengalaman non perbankan 

 
2.1.5 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)    

 
2.2 Kerangka Konseptual 

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 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 

 

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 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 
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keuangan seperti penelitian yang dilakukan oleh Low et al., 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 diukur Dengan 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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

2.3 Model Penelitian 
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Sumber: Jurnal Penelitian Tedahulu  (2016) 

 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif 
menurut Rumaysha (2014) adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk 
memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif baik bersifat alamiah 
atau rekayasa dan dikembangkan dengan tujuan untuk menguji variabel-variabel yang digunakan 
dalam penelitian tersebut. Metode peneltian yang digunakan adalah Cross sectional design yang 
diambil satu kali dalam satu periode. 

3.2 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 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 

3.4 Populasi dan Sampel 

 

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 

 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 
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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 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

4.1 Profil Sampel 

 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 Hasil Analisis Data  

Hasil analisis data mennujukan bahwa salah satu variabel yang dipakai yaitu, gender diversity 
mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap financial performance bank yang dijadikan 
sampel  

4.3 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. Hal ini 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, yang memiliki 
tingkat gender diversity tertinggi ketiga dari sampel yang digunakan yaitu sebesar 40% memiliki 
tingkat kinerja keuangan yang rendah dengan ROA yang negatif sebesar -1.025 yang merupakan 
perolehan terendah kedua dari semua sampel yang digunakan. Maka dalam pembentukan TMT 
perusahaan lebih baik tidak terlalu banyak memasukan anggota perempuan, atau bahkan tidak 
sama sekali agar tingkat financial performance tidak menurun.  

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, 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. 
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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 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
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. 

 
 

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. 
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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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