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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the effect between the implementation of good 

corporate governance measured by the number of commissioners and the number of 

audit committees to financial performance as measured by the net interest margin (NIM) 

with the disclosure of corporate social responsibility as a mediating variable on the 

company of a bank in Indonesia from 2010 -2013. This research using purposive 

sampling method. The sample are 31 companies banks in Indonesia.  

In this research using two regression models, there are research model I and 

research model II. Panel data is used to analyze the influence of both regression models, 

there are the effect between the implementation of good corporate governance on 

corporate social responsibility disclosure as a research model I and the effect between 

the implementation of good corporate governance, corporate social responsibility 

disclosure on financial performance as a research model II.  

The results of these research show the implementation of good corporate 

governance affect corporate social responsibility disclosure as well as social 

responsibility disclosure on financial performance, but it is different with the 

implementation of corporate governance that have no effect on the financial 

performance. 

 

Keyword : good corporate governance, corporate social responsibility, financial 

performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan. Perkembangan di dunia perbankan juga sangat pesat, dikarenakan bank 

merupakan salah satu lembaga penunjang stabilitas perekonomian di Indonesia. Bank 

juga sebagai sebuah lembaga jasa keuangan serta perantara keuangan antara penghimpun 

dana dengan penerima dana. Bagi bank menjaga kepercayaan masyarakat sangatlah 

penting dikarenakan bank memiliki kegiatan utama untuk menghimpun dana dari 

masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk 

memeperoleh pendapatan.  

Seiring dengan perkembangan pengelolaan pada bank, kepercayaan menjadi 

faktor utama sesorang dalam menempatkan dana yang dimilikinya ke bank. Tetapi, 

masih terdapat bank yang menyalah gunakan kepercayaan tersebut sehingga merugikan 

nasabah yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. 

Pada tahun 2008, dunia perbankan di Indonesia dikejutkan dengan terkuaknya 

kasus Bank Century akibat penyalahgunaan dana nasabah yang digerakan oleh pemilik 

Bank Century yang meyebabkan Bank Century dinyatakan kalah kliring atau tidak dapat 

membayar dana permintaan dari nasabah oleh Bank Indonesia sehingga terjadi rush, 

kemudian pemerintah yang menyerahkan kepada Lembaga Penjamin Langsung (LPS) 

mengucurkan triliunan dana bail out untuk menutupi kerugian yang ditimbulkan 
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BankCentury. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari resiko sistemik yang 

mengancam kepercayaan masyarakat serta investor terhadap bank (tempo.co). 

Pada tahun 2013 terdapat juga kasus di dunia perbankan yang dialami oleh Bank 

Mega terkait dengan hilangnya sejumlah deposito milik Elnusa dan Pemerintah 

Kabupaten Batubara (hukumonline.com). Kemudian di tahun yang sama dialami oleh 

Bank Danamon cabang Depok, yaitu nasabah yang merasa dirugikan akibat dana pada 

tabungannya berkurang dari Rp 43 miliar menjadi Rp 6000 akibat transfer dana atau 

pemindahbukuan dari satu rekening ke rekening Bank Danamon lain menggunakan PIN 

namun nasabah yang bersangkutan mengaku tidak pernah melakukan transaksi tersebut 

(merdeka.com), dan masih banyak lagi kasus serupa di dunia perbankan. 

Dilihat dari kasus-kasus yang dijabarkan diatas, maka menunjukan masih 

lemahnya sistem di perusahaan perbankan, dikarenakan kurangnya tata kelola pada 

perusahaan perbankan atau bisa disebut good corporate governance. Good corporate 

governance atau dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan merupakan sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.  

Dalam perusahaan perbankan good corporate governance telah diatur 

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum yang menjadi dasar hukum good corporate governance 

dalam sektor perbankan, mendefinisikan good corporate governance adalah suatu tata 

kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness) (ojk.go.id). 
Pada perusahaan bank biasanya terdapat pemisahan fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan yang didelegasikan oleh pemegang saham kepada direksi. Tetapi 
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para pemegang saham harus selalu memastikan bahwa kinerja direksi sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan oleh mereka. Direksi diharapkan dapat menggunakan sumber 

daya yang ada demi kepentingan pertumbuhan perusahaan. Tetapi, kerap kali direksi 

mempunyai pemikiran yang berbeda dengan para pemegang saham, dengan tindakan 

yang mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan para pemegang saham 

dan stakeholder. 

Masalah tersebut dapat disebut agency theory, yang timbul akibat adanya 

kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan 

dengan pihak direksi sebagai agen sehingga menimbulkan conflict of interest. Para 

pemegang saham mengharapkan return yang tinggi sedangkan pihak direksi 

mementingkan perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik. Hal tersebut 

menyebabkan perusahaan menanggung agency cost, yaitu biaya yang timbul agar direksi 

bertindak sesuai dengan tujuan pemilik. 

Untuk itu perusahaan menerapkan konsep good corporate governance yang 

dipercaya dapat mengendalikan perilaku direksi yang cenderung mementingkan diri 

sendiri, contohnya direksi tidak lagi berupaya untuk memaksimumkan keuntungan 

perusahaan dan kemudian direksi berusaha mengambil keuntungan dari beban yang 

ditanggung oleh pemegang saham dalam bentuk peningkatan kekayaan dan fasilitas 

perusahaan. Hal tersebut membuat kepentingan stakeholder terabaikan dan dapat 

menambah agency cost. Apabila direksi mengabaikan kepentingan stakeholder, maka 

dapat berpengaruh dengan menurunnya harga saham perusahaan dikarenakan kecemasan 

stakeholder akan return yang didapatkan dan hal tersebut juga akan berdampak terhadap 

financial performance perusahaan. Financial performance perusahaan yang dilihat dari 

tingkat profitabilitasnya, oleh stakeholder dilihat sebagai evaluasi atas efektivitas dalam 

pengelolaan suatu perusahaan. Para stakeholders akan berfikir ulang untuk menanamkan 
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dananya ke suatu perusahaan apabila perusahaan tersebut tingkat profitabilitasnya 

rendah. 

Dalam penelitian oleh Fidonoski et al. (2013) menyatakan corporate governance 

dilihat dari ukuran dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada bank. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya banyak anggota dari 

dewan komisaris dan dewan direksi apabila terdapat pengangkatan anggota baru di 

masing-masing dewan akan menghasilkan proses pengambilan keputusan yang lebih 

kuat yang dapat meningkatkan kinerja bank. 

Penelitian Dhanis (2012) juga menyatakan pengaruh mekanisme good corporate 

governance yang terdiri dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris 

independen dan komite audit terhadap kinerja perusahahaan perbankan menunjukan 

pengaruh positif. Kepemilikan institusional dipercaya dapat mengontrol kinerja 

perusahaan dan kinerja manajemen dalam mengelola investasi yang ditanamkan agar 

lebih efisien. Proporsi dewan komisaris indepeden juga dipercaya untuk mengawasi 

kebijakan manajemen dan memberi nasihat kepada manajamen, kerja dewan komisaris 

pun dibantu oleh komite audit dalam fungsi pengawasan untuk memastikan pengendalian 

internal dan apakah manajemen telah menerapkan praktik perbankan sesuai dengan tata 

tertib dan prosedur good corporate governance.  

Pengambilan keputusan ekonomi terutama pada perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para stakeholder terutama investor untuk menginvestasikan dananya 

tidak hanya dilihat dari kinerja keuangannya saja, tetapi pada faktor non-keuangan yang 

juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pengungkapan corporate social 

responsibility merupakan faktor non-keuanagan yang menjadi bahan pertimbangan para 

stakeholder terutama investor. Pengungkapan corporate social responsibility juga erat 
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kaitannya dengan good corporate governance karena keduanya sama-sama berorientasi 

terhadap kepentingan para stakeholder. 

Di dalam perusahaan, mewujudkan corporate social responsibility adalah 

gagasan utama dari penerapan good corporate governance (Murwaningsari, 2009). 

Penerapan good corporate governance serta pengungkapan informasi corporate social 

responsibility merupakan suatu konsep yang apabila diterapkan dengan baik diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan pertumbuhan perusahaan akan terus 

meningkat seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan 

menguntungkan banyak pihak (Priantana dan Yustian, 2011). 

Pada penelitian Priantana dan Yustian (2011) menyatakan mekanisme good 

corporate governance yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Berbeda 

pada penelitian Susanti (2013) yang menyatakan mekanisme good corporate governance 

yang terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran komite audit 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility, tetapi tidak 

berpengaruh oleh kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan 

saham terkonsentrasi. 

Masyarakat sekarang lebih pintar dalam memilih produk yang akan mereka 

konsumsi, masyarakat akan lebih memilih produk yang diproduksi oleh perusahaan yang 

peduli terhadap lingkungan atau melakukan pengungkapan corporate social 

responsibility. Survei yang dilakukan oleh Booth-Harris Trust Monitor (2001) 

menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen akan meninggalkan suatu produk yang 

mempunyai image buruk. Banyak manfaat yang diperoleh perusahaan dengan melakukan 

pengungkapan corporate social responsibility, antara lain produk semakin disukai oleh 
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konsumen dan perusahaan diminati investor. Dengan demikian corporate social 

responsibility dapat digunakan sebagai alat marketing bagi perusahaan (Sutopoyudo, 

2009). 

Pada suatu perusahaan untuk melaksanakan corporate social responsibility, 

perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya. Biaya pada akhirnya akan menjadi 

beban yang mengurangi pendapatan sehingga tingkat profit perusahaan akan turun. Akan 

tetapi dengan melaksanakan corporate social responsibility, image perusahaan akan 

semakin baik sehingga loyalitas konsumen makin tinggi. Sehingga dengan meningkatnya 

loyalitas konsumen, maka penjualan perusahaan akan semakin baik, dan pada akhirnya 

dengan pelaksanaan corporate social responsibility diharapkan tingkat profitabilitas 

perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005 dalam Octavia dan Hermi, 2014). 

Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Syahnaz (2013) dan Hendra (2013) yang 

menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan semakin banyak pengungkapan 

aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan akan 

semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Corporate social responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen 

yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, 

melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan 

atau mengungkapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan 

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

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



7 
 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (bapepam.go.id). Dengan 

adanya ini, perusahaan khususnya yang bergerak di bidang manufaktur yang berkaitan 

dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada 

masyarakat. 

Sanksi pidana mengenai pelanggaran corporate social responsibility pun terdapat 

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum 

dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) 

menyatakan: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratusjuta rupiah” 

(Sutopoyudo, 2009). 

Perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari pengungkapan dan 

melakukan corporate social responsibility apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, 

diantaranya adalah dapat mempererat komunikasi dengan stakeholders, meluruskan visi, 

misi, dan prinsip perusahaan terkait dengan aktivitas bisnis internal perusahaan, 

mendorong perbaikan perusahaan secara berkesinambungan sebagai wujud manajemen 

risiko dan untuk melindungi reputasi, serta untuk meraih competitive advantage dalam 

hal modal, tenaga kerja, supplier, dan pangsa pasar (Darwin, 2004 dalam Rakhiemah dan 

Agustia, 2009). 
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Berdasarkan dari latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah 

diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan good corporate 

governance pada perusahaan perbankan serta pengungkapan corporate social 

responsibility pada perusahaan perbankan dan meneliti pengaruhnya terhadap financial 

performance pada perusahaan perbankan. Pada penelitian ini, mekanisme good 

corporate governance yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris. Pada variabel 

financial performance, pengukuran yang dipilih adalah profitabilitas dengan proksi Net 

Interest Margin (NIM). 

Selanjutnya, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Good Corporate Governance terhadap Financial Performancedan 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Mediating Variable pada 

Beberapa Perusahaan Bank di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Bank 

Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2013)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang sudah diungkapkan sebelumnya dan guna 

memberikan arahan untuk penelitian ini, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu 

permasalahan yang ada. Sesuai dengan masalah yang dipilih untuk diteliti, maka penulis 

ingin mengetahui: 

1. Apakah penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility? 

2. Apakah pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

financial performance? 

3. Apakah penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap financial 

performance? 
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4. Apakah pengungkapan corporate social responsibility dapat menjadi mediating 

variable pada penerapan good corporate governance terhadap financial 

performance? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian 

ini terdapat pembatasan masalah karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan 

peneliti dan agar penelitian dapat lebih terfokus. Pembatasan masalah dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Objek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

2. Sample penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini hanya 31 perusahaan bank 

disesuaikan dengan purposive sampling yang telah ditentukan oleh peneliti.  

3. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan 

yang telah di audit pada tahun 2010-2013. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari penerapan good corporate 

governance pada pengungkapan corporate social responsibility. 

2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari pengungkapan corporate social 

responsibility pada financial performance. 

3. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari penerapan good corporate 

governance pada financial performance. 
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4. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh dari pengungkapan corporate social 

responsibility yang dapat menjadi mediating variable pada penerapan good 

corporate governance terhadap financial performance. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini: 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang memberikan 

informasi tambahan mengenai penerapan good corporate governance dan 

pengungkapan corporate social responsibility pada suatu perusahaan perbankan. 

2. Diharapkan juga dengan penelitian ini perusahaan dapat menjadikan referensi dalam 

mengambil sebuah kebijakan untuk upaya meningkatkan financial performance 

pada perusahaan perbankan. 

3. Sebagai pembuktian atas teori yang telah diperoleh dengan praktek akuntansi yang 

sesungguhnya. 

4. Sebagai pelengkap penelitian serupa terdahulu. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada Bab I dibahas secara umum mengenai gambaran umum penelitian yang 

berkaitan dengan good corporate governance dan corporate social responsibility yang 

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 

Pada Bab II berisi pemaparan teori-teori yang terkait dengan good corporate 

governance dan corporate social responsibility pada penelitian ini, serta dijelaskan 

penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan. 
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Pada Bab III dibahas tentang metodologi penelitian seperti waktu dan tempat 

penelitian, pemaparan mengenai obyek penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. 

Pada Bab IV merupakan analisis dan pembahasan masalah yang terkait dengan 

good corporate governance dan corporate social responsibility pada penelitian yang 

mencangkup gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang 

dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu kesesuaian dengan landasan teori, argumentasi 

penelitian dan perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya. 

Pada Bab V berisi mengenai kesimpulan yang merupakan ringkasan dari bab-bab 

terdahulu dan jawaban atas perumusan masalah yang terkait dengan good corporate 

governance dan corporate social responsibility. Serta saran dan keterbatasan penelitian 

bagi penelitian selanjutnya. Selain itu memberikan implikasi terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory yang dikembangkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa 

manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak 

dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang baik 

dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam 

stewardship model (Daniri, 2006: h.5). 

Selanjutnya, pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan 

bertumpu pada agency theory dimana pengelolaaan perusahaan harus diawasi dan 

dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan 

kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa 

yang disebut sebagai agency costs, menurut Jensen dan Meckling (1986) biaya yang 

harus dibayarkan tersebut merupakan biaya untuk mengontrol tindakan oportunis 

manajerial yang memiliki kedudukan dewan independen CEO dan menggunakan insentif 

untuk mengikat bunga CEO untuk para pemegang saham (Daniri, 2006: h.6). 

Agency costs ini mencakup biaya-biaya untuk pengawasan oleh pemegang 

saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang 

transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya 

yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk 

bonding expenditures yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai 
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manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham 

(Daniri, 2006: h.6). 

Oleh sebab itu, dibutuhkan good corporate governance sebagai tata kelola 

perusahaan yang merupakan sistem umtuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

dan dapat mengurangi adanya agency costs. 

 

2.1.2. Good Corporate Governance 

2.1.2.1. Definisi Good Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance (FCGI, 2002) dalam publikasi yang 

pertamanya mempergunakan definisi Cadbury Committee yaitu, good corporate 

governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan (Arafat, 2008). 

 Good corporate governance juga merupakan suatu sistem, proses, dan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang 

saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi (Arafat, 

2008).  

Good corporate governance didefinisikan sebagai suatu pola hubungan, sistem, 

dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) 

guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 2006: h.8). 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



14 
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa good corporate 

governance merupakan suatu struktur yang mengatur hubungan antara peran dewan 

komisaris, dewan direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya untuk 

meningkatkan petumbuhan perusahaan agar kesejahteraan stakeholder terjamin. 

Penerapan good corporate governance juga dapat meningkatkan financial performance 

perusahaan karena menghindarkan para dewan komisaris membuat keputusan yang 

menguntungkan diri sendiri yang akan berdampak dengan kepercayaan investor. 

Good corporate governance memberikan kepastian perlindungan yang efektif 

kepada para pemegang saham dan pihak kreditur sehingga mereka bisa meyakinkan 

dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi dan pada 

akhirnya akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap sektor usaha 

agar efesien dan sustainability dengan berpedoman pada prinsip-prinsip good corporate 

governance. 

 

2.1.2.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip good corporate governance sebagaimana yang diuraikan oleh 

Forum for Corporate Governance (FCGI, 2002) yaitu: Transparansi (Transparancy), 

Akuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Kemandirian 

(Independency), dan Kesetaraan (Fairness) (Arafat, 2008). 

1. Transparansi (Transparancy) 

Transparansi dapat diartikan sebagai pemberian hak-hak para pemegang saham, 

yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat waktunya mengenai perusahaan-

perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai 

perubahan-perubahan mendasar atas perusahaan. Prinsip ini diwujudkan antara lain 

dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan 
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best practice yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang 

berkualitas; mengembangkan information technology (IT) dan management 

information systems (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang 

memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh manajemen yang 

memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur dan dapat 

dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong serta 

terbuka.  

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas adalah tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif 

berdasarkan balance of power anatara manajer, pemegang saham, dewan komisaris 

dan auditor. Hal ini merupakan bentuk pertanggung jawaban manajemen kepada 

perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan 

menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, 

mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi audit internal sebagai 

mitra bisnis stratejik berdasarkan best practices. Transformasi menjadi risk-base 

audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani 

pertentangan; penegakan hokum; menggunakan external auditor yang memenuhi 

syarat. 

3. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Pertanggung jawaban perusahaan adalah dimana peranan pemegang saham harus 

diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama aktif antara perusahaan 

serta para pemegang kepentingan dalm menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan 

perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Prinsip ini diwujudkan dengan 

kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya 

wewenang menyadari akan adanya tanggung jawab social; menghindari 
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penyalahgunaan kekuasaan; menjadi professional dan menjunjung etika; 

memelihara lingkungan bisnis yang sehat. 

4. Kemandirian (Independency) 

Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola 

secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan. Apabila tidak ada independensi dalam proses pengambilan 

keputusan, maka akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan 

tersebut. Prinsip ini diwujudkan dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan 

hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktik ditingkat 

corporate board, terutama di tingkat dewan komisaris dan direksi yang oleh 

undang-undang diberikan wewenang untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-

baiknya. 

5. Kesetaraan (Fairness) 

Kesetaraan dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang sama terhadap pemegang 

saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, 

dengan keterbukaan informasi, yang penting serta melarang pembagian untuk pihak 

sendiri dan pemegang saham oleh orang dalam (insider trading). Prinsip ini 

diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi 

kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-

kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-

dealing, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan 

Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk system remunerasi; menyajikan 

informasi; mengungkapkan equal job opportunity. 
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Good corporate governance memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Berbagai sumber meyebutkan bahwa terdapat 

sejumlah manfaat yang sangat besar ketika prinsip-prinsip good corporate governance 

dapat diterapkan dengan baik didalam suatu perekonomian. 

 

2.1.2.3. Manfaat Good Corporate Governance 

Manfaat penerapan implementasi good corporate governance pada dasarnya 

dapat dikelompokan menjadi empat manfaat besar (Arafat, 2008), yaitu: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, 

2. Meningkatkan corporate value, praktik good corporate governance dapat 

meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan 

mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-

keputusan yang menguntungkan diri sendiri, 

3. Meningkatkan kepercayaan investor, para investor tersebut cenderung menghindari 

perusahaan-perusahaan yang buruk dalam penerapan good corporate governance 

dan good corporate governance dipandang sebagai kriteria kualitatif penentu, 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholder’s value dan deviden. 

Penerapan good corporate governance juga menjadi pilar utama pendukung 

tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. 

Karena good corporate governance juga dapat melakukan hal yang menguntungkan 

bagi perusahaan (Daniri, 2006: h.16), yaitu: 

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang ditanggung pemegang saham akibat 

pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa 
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kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalah gunaan wewenang 

(wrong-doing), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah 

terjadinya hal tersebut, 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan 

perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya 

yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat resiko 

perusahaan, 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan di mata publik dalam jangka panjang, 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan tersebut 

terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh 

perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga 

mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam 

menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 

Manfaat good corporate governance ini bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi 

juga untuk jangka panjang. Good corporate governance pada dasarnya memberikan 

arahan kepada pengurus perusahaan atau manajemen agar dalam mengejar keuntungan 

dan mengembangkan usahanya, perusahaan juga harus dikelola secara etis dan 

bertanggung jawab, dan tidak semata-mata mengejar keuntungan finansial saja. Prinsip-

prinsip dan praktik good corporate governance menginginkan adanya suatu upaya untuk 

melindungi dan menyeimbangkan kepentingan antara pemegang saham dan para 

stakeholders lainnya. Perlindungan tersebut membutuhkan beberapa komponen good 

corporate governance, seperti dewan komisaris, komite audit, sistem pengendalian 

internal, manajemen risiko dan lain sebagainya (Daniri, 2006: h.182). Pada penelitian ini 
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hanya berfokus pada dewan komisaris dan komite audit sebagai komponen good 

corporate governance yang dipilih oleh peneliti. 

 

2.1.2.4. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi 

tindakan direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan 

perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris juga berhak memberi nasehat 

kepada direksi jika sewaktu-waktu diperlukan dan memantau efektifitas penerapan good 

corporate governance yang dilaksanakan perusahaan (Daniri, 2006: h.141). 

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-45/PM/2004 dalam rangka 

melaksanakan prinsip good corporate governance dan untuk menyempurnakan Peraturan 

Bapepam Nomor IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik 

disebutkan bahwa anggota direksi dan komisaris dilarang baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material 

ataupun tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak 

menyesatkan keadaan emiten ataupun perusahaan publik, yang terjadi pada saat 

pernyataan dibuat. 

Dewan komisaris diharapkan untuk bertindak independen dan kritis antara satu 

sama lain, maupun terhadap direksi. Dewan komisaris juga harus mampu untuk 

memberikan pandangan yang bersifat independen terhadap direksi. Maka terdapat 

kualifikasi ideal bagi anggota dewan komisaris, sebagai berikut (Daniri, 2006: h.141): 

1. Memiliki integritas dan dedikasi, 

2. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan, 

3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, 

4. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, 
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5. Mampu memahami dan peduli terhadap kepentingan pemegang saham dan seluruh 

stakeholder perusahaan, 

6. Mampu membuat keputusan yang didasarkan pada penalaran yang baik, 

7. Memiliki pendidikan, pengalaman profesional, hubungan yang luas dan yang 

bermanfaat bagi perusahaan, 

8. Mampu menerjemahkan pengetahuan dan pengalaman mereka ke dalam solusi yang 

dapat diterapkan oleh perusahaan.  

Pengangkatan dewan komisaris sebaiknya tidak bersamaan waktunya dengan 

pengangkatan anggota direksi, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu 

pendirian perusahaan. Untuk menjaga independensi, antara anggota komisaris dan 

direksi tidak boleh ada hubungan darah. Dewan komisaris juga sebaiknya tidak 

memangku jabatan rangkap sebagai direksi atau jabatan lainnya di perusahaan lain yang 

terafiliasi dengan perusahaan untuk menghindari benturan kepentingan (Daniri, 2006: 

h.141). 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang 

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan 

Good Corporate Governance bagi bank umum yang menjadi dasar hukum good 

corporate governance dalam sektor perbankan, menyatakan bahwa komisaris 

independen minimal 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Jumlah serta komposisi dewan komisaris harus cukup ideal sehingga anggotanya 

dapat bertindak independen dan kritis.Jumlah anggota dewan komisaris sebaiknya ganjil 

untuk menghindari kebuntuan dalam pemungutan suara dan untuk memungkinkan 

pengambilan keputusan berjalan efektif, benar, dan cepat. Idealnya, mayoritas dari 

anggota dewan komisaris haruslah berasal dari kalangan luar (Daniri, 2006: h.142). 
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2.1.2.5. Komite Audit 

Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur good corporate 

governance pada perusahaan publik. Komite audit berfungsi sebagai pengawas proses 

pembuatan laporan keuangan dan pengawas internal. BEJ dan BES, mengharuskan 

semua emiten untuk membentuk dan memiliki komite audit yang dipimpin oleh 

komisaris indepnden. Komite audit biasanya terdiri dari 2 hingga 3 orang anggota, 

dipimpin oleh seorang komisaris independen. Komite audit yang beranggota sedikit 

cenderung dapat bertindak lebih efesien, tetapi komite audit yang beranggota terlalu 

sedikit dapat menyimpan kelemahan karena minimnya ragam pengalaman anggota. 

Anggota komite audit memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan 

keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal (Daniri, 2006: h.198). 

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 dalam rangka 

melaksanakan prinsip good corporate governance dan untuk menyempurnakan Peraturan 

Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari 

tiga orang, dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari komisaris independen 

dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

Agar komite audit dapat bekerja secara efektif, maka dibantu oleh staf 

perusahaan dan auditor eksternal. Komite audit juga harus memiliki akses langsung 

kepada staf dan penasehat perusahaan seperti penasehat keuangan dan penasehat hukum 

untuk membantu anggota komite. Diantaranya adalah untuk mendefinisikan peran dan 

tanggung jawab komite, tempat berkonsultasi menyangkut audit khusus atau isu lain 

yang mungkin muncul ketika komite melaksanakan tugas, dan melakukan pencarian 

fakta, pengkajian atau pengujian secara independen (Daniri, 2006: h.199). 
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Fungsi utama dan tugas komite audit memiliki beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, berikut ini diambil dari bagian yang substansial dalam pedoman 

corporate governance dan Etika Korporasi BUMN Indonesia (khususnya surat 

keputusan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN No. KEP-133/M-PBUMN/1999 

tanggal 8 Maret 1999) (Daniri, 2006: h.199): 

1. Merekomendasikan suatu akuntan publik untuk terlibat sebagai auditor eksternal 

perusahaan dan untuk mengakhiri hubungan tersebut, 

2. Meninjau kompensasi auditor eksternal, persyaratan yang diusulkannya, baik yang 

menyangkut keterlibatannya maupun kebebasannya, 

3. Meninjau penunjukan dan penggantian audit internal, jika ada, 

4. Berfungsi sebagai sebuah saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan 

komisaris dan antara auditor internal, jika ada, dengan dewan komisaris, 

5. Meninjau hasil setiap audit eksternal, 

6. Meninjau laporan keuangan tahunan dan perselisihan antara manajemen dan auditor 

eksternal yang timbul dalam mempersiapkan laporan keuangan tersebut, 

7. Melakukan pengawasan dengan berkonsultasi pada auditor eksternal dan auditor 

internal, 

8. Mempertimbangkan perubahan berikut masalah besar yang mungkin muncul akibat 

pilihan prinsip serta praktik audit dan akuntansi yang semestinya diikuti ketika 

mempersiapkan laporan keuangan, 

9. Meninjau prosedur yang digunakan perusahaan dalam menyiapkan laporan 

keuangan serta tanggapan manajemen yang bersangkutan, 

10. Mengadakan pertemuan secara berkala dengan manajemen untuk meninjau exposure 

atas segala resiko keuangan perusahaan. 
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2.1.2.6. Implementasi Good Corporate Governance 

Implementasi good corporate governance merupakan kegiatan yang dilakukan 

sejalan dengan pedoman good corporate governance yang ada, berdasarkan roadmap 

yang telah disusun. Implementasi harus bersifat top-down approach yang melibatkan 

dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi harusnya mencakup juga upaya 

manajemen perubahan (change managemenet) guna mengawal proses perubahan yang 

ditimbulkan oleh implementasi good corporate governance (Daniri, 2006: h.128). 

Dalam implementasi good corporate governance juga dibutuhkan prinsip-prinsip 

good corporate governance dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan yang 

telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan.Dalam Surat Keputusan 

Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan 

Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan 

kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan good corporate governance secara konsisten 

dan atau menjadikan prinsip-prinsip good corporate governance sebagai landasan 

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha 

dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Daniri, 2006: h.69). 

Dalam perusahaan perbankan good corporate governance juga telah 

diaturberdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang perubahan 

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi bank umum yang menjadi dasar hukum good corporate 

governance dalam sektor perbankan, mendefinisikan good corporate governance adalah 

suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 
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akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). 
Salah satu dampak implementasi prinsip-prinsip good corporate governance 

adalah perusahaan tidak dapat hanya memikirkan kinerja finansial saja, tetapi juga 

bagaimana perusahaan menjaga reputasinya dimata stakeholder dan masyarakat dengan 

melakukan corporate social responsibility sebagai penilaian atas kinerja sosial. 

 

2.1.3. Corporate Social Responsibility 

2.1.3.1. Definisi Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility adalah sebuah komitmen untuk mengembangkan 

kesejahteraan masyarakat melalui praktek bisnis mengikuti pertimbangan sendiri dan 

kontribusi sumber-sumber perusahaan (Kotler, 2005: h.3). Corporate social 

responsibility juga sebagai cermin dari komitmen korporasi karena merupakan elaborasi 

dari visi dan misi korporasi, sekaligus pengakuan dan akomodasi dari kebutuhan 

masyarakat (Prayogo, 2011: h.23). 

Corporate social responsibility dapat disimpulkan, bahwa bagaimanapun 

perusahaan tetap punya tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab moral akibat 

aktivitas operasional perusahaan yang diwakili secara formal oleh staf manajemen, 

karena seluruh keputusan dan kegiatan bisnis perusahaan ada di tangan para manajer. 

Seluruh karyawan juga memikul tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab moral 

dari perusahaan dimana mereka bekerja. Selama mereka menjalankan pekerjaan dan 

kegiatan bisnis apa pun sebagai karyawan perusahaan yang bersangkutan, mereka 

dituntut untuk mempunyai tanggung jawab sosial atas nama perusahaan mereka (Keraf, 

2006: h.121). 
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2.1.3.2. Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility 

Tanggung jawab sosial erat kaitannya dengan kepentingan pemangku 

kepentingan (stakeholder). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman mengenai 

tanggung jawab sosial, banyak ahli mencoba menggaris bawahi prinsip dasar yang 

terkandung dalam tanggung jawab sosial. Crowter David (2008) mengurai prinsip-

prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu sustainability, accountability dan 

transparency (Hadi, 2011: h.59). 

1. Sustainability 

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap 

memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga 

memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap 

memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. 

2. Accountability 

Upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah 

dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan 

dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi 

perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. 

3. Transparency 

Prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan 

aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi 

berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya 

informasi dan pertanggung jawaban berbagai dampak dari lingkungan. 

 

 

 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



26 
 

2.1.3.3. Lingkup Corporate Social Responsibility 

Konsep tanggung jawab sosial dan moral perusahaan dikatakan bahwa suatu 

perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang 

mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan dimana 

perusahaan itu beroperasi. Maka, secara negatif itu berarti suatu perusahaan harus 

menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga tidak sampai merugikan 

pihak-pihak tertentu dalam masyarakat. Secara positif itu berarti suatu perusahaan harus 

menjalankan kegiatan bisnisnya sedemikian rupa sehingga pada akhirnya akan dapat ikut 

menciptakan suatu masyarakat yang baik dan sejahtera, tidak hanya semata-mata 

didasarkan pada perhitungan keuntungan melainkan demi kemajuan dan kesejahteraan 

masyarakat (Keraf, 2006: h.122). 

Dari konsep diatas muncul gagasan mengenai lingkup tanggung jawab sosial 

perusahaan. Terdapat empat bidang yang dianggap dan diterima sebagai termasuk dalam 

apa yang disebut sebagai corporate social responsibility (Keraf, 2006: h.123). 

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi 

kepentingan masyarakat luas. Perusahaan dalam hal ini diharapkan untuk tidak 

hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut 

memikirkan kebaikan, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat, dengan ikut 

melakukan berbagai kegiatan sosial  yang berguna bagi masyarakat dan ikut dalam 

memecahkan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi. 

2. Keuntungan ekonomis. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial 

untuk mengejar keuntungan ekonomi karena hanya dengan itu perusahaan itu dapat 

dipertahankan dan juga hanya dengan itu semua karyawan dan semua pihak lain 

yang terkait bisa dipenuhi hak dan kepentingannya. Dengan adanya keterlibatan 

corporate social responsibility akan muncul citra yang lebih positif mengenai 
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perusahaan di mata masyarakat dan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran 

dan produk perusahaan tersebut. 

3. Lingkup corporate social responsibility yang tidak kalah pentingnya adalah 

memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik yang 

menyangkut kegiatan bisnis maupun yang menyangkut kehidupan sosial pada 

umumnya. Perusahaan punya kewajiban dan juga kepentingan untuk menjaga 

ketertiban dan keteraturan sosial dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku. 

Perusahaan juga punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga agar bisnis 

berjalan secara baik dan teratur agar kegiatan bisnis dan iklim bisnis tidak kacau 

dengan cara memenuhi aturan main yang ada antar perusahaan. 

4. Hormat pada hak dan kepentingan stakeholders atau pihak-pihak terkait yang punya 

kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. 

Dalam kegiatan bisnisnya, suatu perusahaan secara moral dituntut dan menuntut diri 

untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak tersebut: konsumen, 

buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah, dan 

seterusnya demi terciptanya suatu kehidupan sosial yang baik maupun demi 

kelangsungan dan keberhasilan kegiatan bisnis perusahaan tersebut. 

 

2.1.3.4. Implementasi Corporate Social Responsibility 

Corporate social responsibility saat ini bukan lagi bersifat sukarela/komitmen 

yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggung jawabkan kegiatan perusahaannya, 

melainkan bersifat wajib/menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan 

atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 

Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan 
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kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan 

kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai 

sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya ini, 

perusahaan khususnya yang bergerak di bidang manufaktur yang berkaitan dengan 

sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. 

Sanksi pidana mengenai pelanggaran corporate social responsibility pun terdapat 

didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH) Pasal 41 ayat (1) yang menyatakan: “Barangsiapa yang melawan hukum 

dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau 

perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 

dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah”. Selanjutnya, Pasal 42 ayat (1) 

menyatakan: “Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan 

pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak seratusjuta rupiah”. 

Supaya tanggung jawab sosial dan moral itu benar-benar terlaksana, dibutuhkan 

kondisi internal tertentu dalam perusahaan yang memungkinkan terwujudnya tanggung 

jawab sosial dan moral. Struktur suatu organisasi didasarkan dan ditentukan oleh strategi 

dari organisasi atau perusahaan tersebut. Maka, harus dirumuskan terlebih dahulu 

strategi dari perusahaan. Strategi didasarkan pada tujuan serta misi yang diemban oleh 

suatu perusahaan, tujuan dan misi inilah yang membedakan satu perusahaan dari 

perusahaan lainnya. Tujuan dan misi suatu perusahaan mengikuti dan ditentukan oleh 

nilai yang dianut dalam perusahaan itu, seperti etos bisnis atau budaya perusahaan. 
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Apabila tanggung jawab sosial juga dianggap sebagai sebuah nilai yang harus dipegang 

teguh oleh perusahaan, maka pada akhirnya akan menentukan strategi dan struktur 

organisasi perusahaan tersebut (Keraf, 2006: h.134). 

Strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi demi mencapai tujuan dan 

misi perusahaan, kemudian dievaluasi secara periodik sebagai bentuk evaluasi yang 

mencakup nilai-nilai sosial dan moral, termasuk mengenai tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah apa yang dikenal sebagai social audits. Audit sosial bertujuan untuk 

menilai dan mengukur kinerja perusahaan dalam kaitannya dengan berbagai masalah 

sosial yang ingin ikut diatasi oleh suatu perusahaan, apakah pelaksanaan tanggung jawab 

sosial perusahaan dalam berbagai aspek telah dianggap perusahaan sebagai suatu hal 

yang penting (Keraf, 2006: h.135).  

Dengan audit sosial bisa dinilai apakah tujuan dan misi perusahaan yang 

berkaitan dengan dan didasarkan pada nilai tertentu, termasuk tanggung jawab moral dan 

sosial perusahaan telah diimplementasikan. Model dan gaya kepemimpinan penting 

dalam kaitan dengan etos bisnis, karena perusahaan yang punya etos bisnis atau budaya 

perusahaan selalu menekankan pentingnya audit sosial sebagai penilaian keberhasilan 

perusahaan apabila nilai yang dianut serta tujuan dan misi yang ingin dicapai memang 

terwujud. Model dan gaya kepemimpinan juga penting untuk menentukan struktur 

organisasi dan implementasi serta pencapaian tujuan dan misi yang ingin dicapai 

perusahaan (Keraf, 2006: h.136). 

Pengungkapan corporate social responsibility erat kaitannya dengan good 

corporate governance karena keduanya sama-sama berorientasi kepada para stakeholder. 
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2.1.4. Stakeholder 

Stakeholder adalah semua pihak baik internal maupun eksternal, seperti 

pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga 

di luar perusahaan (LSM dan sejenisnya), lembaga pemerhati lingkungan, para pekerja 

perusahaan, kaum minoritas dan lain sebagainya yang memiliki hubungan baik bersifat 

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh 

perusahaan (Hadi, 2011: h.93).  

Stakeholder juga dapat diartikan sebagai semua pihak yang mempunyai 

kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis dan terlibat di dalamnya karena ingin 

memperoleh keuntungan, maka hak dan kepentingan mereka harus diperhatikan dan 

dijamin. Karena, kalau salah satu saja dari pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat 

di dalamnya dirugikan, pihak tersebut tidak akan mau lagi menjalin bisnis dengan 

perusahaan tersebut. Bahkan pihak lain yang belum menjalin bisnis dengannya juga akan 

menganggap perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang harus diwaspadai dalam relasi 

bisnis selanjutnya, kalau perlu sebisa mungkin dihindari (Keraf, 2006: h.89). 

Menurut Greenley dan Foxall (1998) menyatakan bahwa terkait keberadaan 

perusahaan yang tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan stakeholder, serta daya 

dukungnya terhadap upaya meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial perusahaan, 

terdapat empat klasifikasi stakeholder perusahaan, yaitu customer orientation, 

competitor orientation, employee orientation, dan shareholder orientation (Hadi, 2011: 

h.103). 

1. Customer orientation 

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan seharusnya menjalin hubungan dengan 

para konsumennya. Hal itu dipandang sangat penting karena going-concern 
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(keberlanjutan atau hancurnya) perusahaan sangat tergantung pada komitmen dna 

legitimasi konsumen dalam menjalin hubungan dengan perusahaan. 

2. Competitor orientation 

Terkait dengan tipologi dis-competitive advantage perusahaan terhadap 

kompetitornya. Hal tersebut muncul sebagai upaya menjaga competitive advantage, 

dimana seharusnya perusahaan tertutup orientasi strategi terhadap kompetitornya, 

karena hal tersebut dapat melemahkan posisinya. Perusahaan seharusnya memiliki 

strategi di atas kompetitornya terkait dengan penciptaan pelanggan setia. 

3. Employee orientation 

Terkait dengan bagaimana seharusnya perusahaan memperhatikan kepentingan 

karyawan dan meningkatkan kepuasan kebutuhannya. Perusahaan yang memiliki 

komitmen terhadap karyawan, mereka selalu berusaha meningkatkan keterbukaan, 

menciptakan rasa aman dalam pekerjaan (job in security), dan meningkatkan 

kepuasan kerja. Hal tersebut berpengaruh terhadap kinerja baik secara individual 

maupun kelompok. 

4. Shareholder orientation 

Terkait dengan bagaimana manajemen menjaga keterbukaan dengan kepentingan 

shareholder. Legitimasi shareholder dapat ditingkatkan dengan cara menjaga 

kepentingan shareholder dalam perusahaan, seperti upaya menciptakan rasa aman 

dalam berinvestasi dan meningkatkan kesejahteraan shareholder. 

Menurut David Wheeler dan Maria Sinlanpaa, stakeholder dibagi menjadi dua 

kategori berdasarkan prioritasnya, yaitu primary stakeholder dan secondary stakeholder 

(Daniri, 2006: h.50). 
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1. Stakeholder primer (primary stakeholder) 

Stakeholder primer adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan 

langsung terhadap organisasi dan keberhasilan sebuah perusahaan. Elemen pada 

stakeholder primer yaitu para pemegang saham, investor, karyawan dan manajer, 

supplier dan rekan bisnis serta masyarakat setempat. 

2. Stakeholder sekunder (secondary stakeholder) 

Stakeholder sekunder dapat didefinisikan sebagai individu atau pihak-pihak tertentu 

yang memiliki kepentingan publik atau masyarakat dalam sebuah perusahaan. 

Elemen pada stakeholder sekunder yaitu pemerintah, institusi (asosiasi) bisnis, 

kelompok sosial kemasyarakatan, media, akademisi dan pesaing. 

Secara lebih mendetail stakeholder dalam kegiatan bisnis dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu stakeholder inti, stakeholder strategis serta stakeholder lingkungan (Daniri, 

2006: h.50). 

1. Stakeholder inti (core stakeholder) adalah pihak-pihak yang berperan sangat penting 

untuk menunjang keberhasilan sebuah perusahaan. 

2. Stakeholder strategis (strategic stakeholder) adalah stakeholder yang dinilai vital 

bagi kehidupan organisasi yang berperan menilai ancaman dan peluang bagi 

perusahaan. 

3. Stakeholder lingkungan adalah pihak-pihak lain yang berada dalam lingkungan 

organisasi. 

Stakeholder juga harus didorong untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan demi kelangsungan perusahaan. Untuk 

meningkatkan kinerja keuangan, membutuhkan pengukuran profitabilitas yang dianggap 

peneliti efektif dalam menghitung pengembalian atas investasi modal yang merupakan 

ukuran kinerja keuangan. 
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2.1.5. Profitabilitas 

2.1.5.1. Definisi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan pengukuran laba operasi terhadap penjualan dan laba 

operasi terhadap asset yang dapat diidentifikasi berdasarkan segmen, berguna dalam 

menganalisis profitabilitas (Subramanyam dan Wild, 2012: h.173). 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen 

suatu perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2009). 

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian profitabilitas adalah alat 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan, sebagai hasil dari penggunaan sejumlah modal, aktiva dan penjualan, yang 

dinyatakan dalam persentase ( % ). 

 

2.1.5.2. Rasio Profitabilitas sebagai Alat Pengukuran Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan dapat dianalisis dengan berbagai cara, seperti pertumbuhan 

pendapatan laba bersih, dan asset yang merupakan ukuran kinerja yang biasa digunakan. 

Tetapi ukuran-ukuran tersebut tidak dapat digunakan secara terpisah, dikarenakan 

adanya saling keterkaitan antarukuran dan keterkaitan antaraktivitas usaha agar kita 

dapat menilai suatu ukuran relatif terhadap ukuran lainnya. Misalnya, peningkatan 

pendapatan hanya diinginkan jika dapat meningkatkan laba, begitu juga untuk 

peningkatan volume penjualan dan untuk menilai laba bersih harus dikaitkan dengan 

investasi modal (Subramanyam dan Wild, 2012: h.142). 

Hubungan antara laba dan investasi modal disebut sebagai pengembalian atas 

investasi modal (return on invested capital – ROIC). Pengembalian atas investasi modal 

merupakan indikator penting bagi kekuatan perusahaan dalam jangka panjang, karena 
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menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi (laba) dan neraca 

(pendanaan) untuk menilai profitabilitas. Ukuran profitabilitas ini memiliki keunggulan 

dibandingkan ukuran kekuatan keuangan jangka panjang lainnya atau solvabilitas yang 

hanya mengandalkan pos neraca. Angka pada pengukuran profitabilitas dapat 

mengungkapkan pengembalian atas investasi modal secara efektif dari berbagai 

perspektif contributor pendanaan yang berbeda (kreditor dan pemegang saham) 

(Subramanyam dan Wild, 2012: h.143). 

Maka dapat disimpulkan, bahwa profitabilitas suatu perusahaan dapat menjadi 

pertimbangan penting bagi investor untuk menanamkan dana yang dimilikinya, karena 

apabila suatu perusahaan dengan tingkat profitabiltas yang rendah pada suatu perusahaan 

dapat diartikan tingkat pengembalian atas investasinya (ROIC) juga rendah. Profitabilitas 

juga merupakan kekuatan bagi suatu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan 

jangka panjang, karena tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukan prospek yang baik 

di masa yang akan datang. 

Terdapat beberapa rasio profitabilitas yang dapat digunakan oleh suatu perusahan 

untuk menilai dan mengukur posisi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode 

tertentu. Pada penelitian ini, rasio profitabilitas yang digunakan yaitu Net Interest 

Margin (NIM). 

 

2.1.5.3. Net Interest Margin (NIM) 

Net Interest Margin (NIM) merupakan pengukuran profitabilitas. Net Interest 

Margin (NIM) dimaksudkan untuk mengukur kemampuan Earning Asset dalam 

menghasilkan laba operasional bersih atau Net Interest Income (NII) pada perusahaan 

(Kuncoro dan Suhardjono, 2011). Net Interest Margin (NIM) juga merupakan 

perbandingan antara pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata aktiva produktifnya. 
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Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan  bunga 

bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini 

maka pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank meningkat sehingga 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Hendra, 2013). 

Rumus yang digunakan adalah NIM dengan rincian rumus sebagai berikut: 

                        
                     

               
      

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan beberapa penelitian sebelumnya mengenai penerapan good 

corporate governance, pengungkapan corporate social responsibility, dan financial 

performance, yaitu yang dilakukan oleh: 

Tabel 2.1 

Daftar Literature Review 

No 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Variable 

Independen 

Metode 

Dependen 

Hasil 

Penelitian 

1 Priantana dan 

Yustian (2011) 

Struktur good 

corporate 

governance yaitu 

ukuran Dewan 

Komisaris. 

Pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap 

pengungkapan corporate 

social responsibility.  

2 Djuitaningsih dan 

Marsyah (2012) 

Mekanisme good 

corporate 

governance yaitu 

ukuran dewan 

komisaris dan komite 

audit. 

Pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Ukuran dewan komisaris 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

pengungkapan corporate 

social responsibility dan 

ukuran komite audit tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

pengungkapan corporate 

social responsibility.  

3 Susanti dan Riharjo 

(2013) 

Mekanisme good 

corporate 

governance yaitu 

ukuran komite audit. 

Pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Ukuran komite audit 

berpengaruh positif 

terhadap pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 
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4 Fitri (2013) Mekanisme 

corporate 

governance yaitu 

ukuran komite audit. 

Pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

Ukuran komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan 

corporate social 

responsibility. 

5 Syahnaz (2013) Corporate social 

responsibility. 

Kinerja keuangan 

yang diukur dengan 

ROA, ROE dan 

CAR. 

Corporate social 

responsibility berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA 

dan ROE, sedangkan tidak 

terdapat pengaruh dengan 

menggunakan proksi CAR.  

6 Hendra (2013) Corporate social 

responsibility. 

Financial 

performance yang 

diukur dengan ROA, 

ROE dan NIM. 

Corporate social 

responsibility berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan 

yang diproksikan dengan 

ROA, ROE dan NIM. 

7 Kurnianto dan 

Prastiwi (2010) 

Pengungkapan 

aktivitas corporate 

social responsibility. 

Kinerja keuangan 

yang diukur dengan 

ROE dan CAR. 

Pengungkapan aktivitas 

corporate tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap ROE dan CAR. 

8 Farida, Prasetyo 

dan Herwiyanti 

(2010) 

Penerapan good 

corporate 

governance yang 

terdiri dari ukuran 

dewan komisaris. 

Kinerja Keuangan 

yang dinilai dari 

earnings 

management. 

Tidak terdapat hubungan 

antara penerapan corporate 

governance terhadap kinerja 

keuangan yang dimediasi 

oleh earnings management. 

9 Fidanoski, Mateska 

dan Simeonovski 

(2013) 

Mekanisme 

corporate 

governance yaitu 

ukuran dewan 

komisaris. 

Kinerja Keuangan 

yang diukur dengan 

ROA dan ROE. 

Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan 

dengan ROA, tetapi 

berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diproksikan 

dengan ROE. 

10 Dhanis (2012) Mekanisme good 

corporate 

governance yaitu 

proporsi komite 

audit. 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan yang 

diukur dengan ROA. 

Proporsi komite audit 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

11 Puteri (2013) Karakteristikgood 

corporate 

governance yaitu 

jumlah komite audit. 

Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan 

yang diukur dengan 

Tobins-Q. 

Jumlah komite audit tidak 

berpengaruh pada kinerja 

perusahaan. 

 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

Peneliti ingin membahas mengenai pengaruh penerapan good corporate 

governance dengan mekanisme good corporate governance yang telah dipilih peneliti 

yaitu jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit pada perusahaan bank dan 
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pengungkapan corporate social responsibility sebagai mediating variable terhadap 

financial performance yang ditunjukan dari profitabilitas perusahaan dengan Net Interst 

Margin (NIM) sebagai pengukurannya pada perusahaan perbankan  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. Berdasarkan penjelasan diatas dibentuklah 

kerangka konseptual yang dapat digambarkan di bawah ini: 

Gambar 2.1 

Framework 

 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Penerapan Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi 

tindakan direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan 

perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris juga berhak memberi nasehat 

kepada direksi jika sewaktu-waktu diperlukan dan memantau efektifitas penerapan good 

corporate governance yang dilaksanakan perusahaan (Daniri, 2006). 

Corporate 
Social 

Responsibility 
Disclosure 

(mediating 
variable) 

Financial 
Performance 

(Y) 

Good 
Corporate 

Governance 

(X) 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



38 
 

Menurut Coller dan Gregory (1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah 

anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan 

monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Sembiring, 2005). Hal tersebut juga 

dinyatakan oleh Gray et al. (1988) bahwa dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya 

pengungkapan tanggung jawab sosial, dikarenakan dewan komisaris merupakan 

pelaksana tertinggi di dalam entitas yang memiliki wewenang dan pengaruh kuat untuk 

menekan manajemen agar mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial lebih 

banyak (Nur dan Priantinah, 2012). Maka apabila semakin besar jumlah anggota dewan 

komisaris, tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkan 

tanggung jawab sosial perusahaan. 

Priantana dan Yustian (2011) juga sependapat, bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan corporate social responsibility, 

dikarenakan semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan, 

maka pengungkapan corporate social responsibility perusahaan akan semakin luas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian 

ini adalah: 

Ho1 : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. 

Ha1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 dalam rangka 

melaksanakan prinsip good corporate governance dan untuk menyempurnakan Peraturan 

Bapepam Nomor IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite 

Audit disebutkan bahwa komite audit yang dimiliki oleh perusahaan minimal terdiri dari 

tiga orang, dimana sekurang-kurangnya satu orang berasal dari komisaris independen 
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dan dua orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Jumlah 

anggota komite audit juga harus disesuaikan dengan kompleksitas dan besar kecilnya 

suatu organisasi dan tanggung jawab agar dapat bertindak lebih efesien dan efektif dalam 

pengambilan keputusan. 

Nasir dan Abdullah (2004) menyatakan bahwa keberadaan komite audit 

membantu menjamin pengungkapan dan sistem pengendalian akan berjalan dengan baik. 

Dengan demikian, diharapkan dengan ukuran komite audit yang semakin besar, maka 

pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi 

sosial yang dilakukan perusahaan semakin meningkat atau semakin luas (Waryanto, 

2010). 

Sembiring (2006) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara ukuran komite audit dengan pengungkapan corporate social responsibility. 

Apabila semakin besar ukuran komite audit, maka pengungkapan corporate social 

responsibility perusahaan semakin luas, dikarenakan semakin besar ukuran komite audit 

maka peran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak akan 

semakin efektif (Natalylova, 2013). 

Susanti (2013) juga menyatakan adanya pengaruh komite audit terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility, dikarenakan besarnya ukuran komite 

audit dapat meningkatkan pengawasan dalam pengungkapan corporate social 

responsibility. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah:  

Ho2 : Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Ha2 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 
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2.4.2. Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Financial Performance 

Berkembang pesatnya pertumbuhan ekonomi menuntut perusahaan untuk tidak 

hanya memperhatikan besarnya keuntungan yang didapat saja, melainkan perusahaan 

harus turut serta memperhatikan dengan seksama mengenai tanggung jawab sosial 

perusahaan atau corporate social responsibility. Corporate social responsibility tidak 

lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berdasarkan pada single bottom line, yaitu 

nilai perusahaan yang dicerminkan dalam kondisi keuangannya saja. Akan tetapi, 

tanggung jawab perusahaan harus berdasarkan pada triple bottom lines, yaitu selain 

finansial juga ada sosial dan lingkungan karena kondisi keuangan saja tidak cukup 

menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) (Wilman, 2011). 

Menurut Wardhani (2007) pengungkapan corporate social responsibility 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut menunjukan bahwa 

perusahaan yang melaksanakan corporate social responsibility dan mengungkapkannya 

akan mendapat keuntungan seperti kesetiaan pelanggan dan kepercayaan dari kreditor 

dan investor. Hal tersebut pula yang memicu keuangan perusahaan menjadi lebih baik 

sehingga laba perusahaan akan meningkat (Octavia dan Hermi, 2014). 

Begitupun menurut Syahnaz (2013) dan Hendra (2013) yang menyatakan bahwa 

corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, dikarenakan semakin banyak pengungkapan aktifitas tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan maka akan semakin meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang akan 

diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho3 : Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

financial performance. 
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Ha3 : Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap financial 

performance. 

 

2.4.3. Penerapan Good Corporate Governance dan Financial Performance 

Dewan Komisaris dalam pernyataan KNKG (2013) merupakan organ perusahaan 

bagi bank yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 

pada umumnya, baik mengenai bank maupun usaha bank, dan memberikan nasehat 

kepada direksi. Dewan komisaris juga bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif, 

dengan demikian keputusan dewan komisaris merupakan keputusan bersama dari dewan 

komisaris. Pembagian tugas diantara dewan komisaris bukan dimaksudkan untuk 

mengambil keputusan tetapi untuk memperdalam hal-hal yang perlu diputuskan oleh 

dewan komisaris (knkg-indonesia.com). 

Jumlah serta komposisi dewan komisaris harus cukup ideal sehingga anggotanya 

dapat bertindak independen dan kritis.Jumlah anggota dewan komisaris sebaiknya ganjil 

untuk menghindari kebuntuan dalam pemungutan suara dan untuk memungkinkan 

pengambilan keputusan berjalan efektif, benar, dan cepat (Daniri, 2006). 

Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin 

rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan, dikarenakan 

ukuran dewan komisaris akan memberikan dampak jangka pendek maupun dampak 

jangka panjang terhadap kondisi keuangan perusahaan. Dengan semakin besar ukuran 

dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan 

dengan lebih baik, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan atau 

kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan keuangan akan semakin menurun 

(Wardhani, 2007). 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



42 
 

Menurut Fidanoski et al. (2013) bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai 

hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, ukuran dewan 

komisaris yang besar juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dalam membangun 

hubungan dengan lingkungan eksternal, menyediakan sumber daya untuk operasional 

perusahaan. Semakin besar kebutuhan untuk efektivitas hubungan eksternal, maka 

semakin besar ukuran dewan komisaris yang diperlukan. Berdasarkan penjelasan di atas, 

maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah: 

Ho4 : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha4 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap financial performance. 

Suatu perusahaan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan nilai perusahaan 

melalui kesejahteraan stakeholder, namun terkadang pihak direksi pada perusahaan 

sering mempunyai tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan utama tersebut dan 

menimbulkan conflict of interest. Hal tersebut merupakan masalah keagenan yang dapat 

diatasi dengan penerapan good corporate governance. 

Menurut Sharma et al. (2009) menyatakan bahwa komite audit dalam mekanisme 

good corporate governance dengan hasil bahwa frekuensi rapat yang dilakukan oleh 

komite audit berhubungan dengan besarnya jumlah anggota komite audit dan kinerja 

perusahaan. Apabila frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit lebih banyak, 

diharapkan tingkat pengawasan mengenai permasalahan yang terjadi pada suatu 

perusahaan dapat langsung diselesaikan sehingga peran komite audit lebih efektif 

(Dhanis, 2012). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis kelima yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

Ho5 : Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha5 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap financial performance. 
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2.4.4. Penerapan Good Corporate Governance, Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dan Financial Performance 

Hipotesis yang dilandaskan pada agency theory yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu terdapat konflik kepentingan antara pihak stakeholder dengan pihak direksi 

sehingga perusahaan harus menanggung agency cost untuk menghindari timbulnya 

tindakan direksi yang tidak sesuai dengan tujuan stakeholder. Apabila tindakan direksi 

menyimpang dari tujuan dan harapan para stakeholder, dikhawatirkan akan mengurangi 

tingkat kepercayaan stakeholder terhadap return yang didapatkan sehingga akan 

berdampak terhadap financial performance perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan 

menerapkan konsep good corporate governance untuk menghindari sikap menyimpang 

dari pihak direksi dan juga dapat mengurangi agency cost. 

Dalam penerapan good corporate governance, erat kaitannya dengan 

mewujudkan corporate social responsibility. Hal tersebut dikarenakan keduanya sama-

sama berorientasi terhadap kepentingan para stakeholder. Corporate social responsibility 

juga berpengaruh terhadap financial performance, dikarenakan perusahaan yang 

mengungkapkan corporate social responsibility pada laporan keuangan perusahaannya 

akan menimbulkan image baik di kalangan masyarakat yang secara tidak langsung dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka akan 

meningkatkan kepercayaan para stakeholder dan meningkatkan investasi dari para 

investor yang diharapkan dapat juga meningkatkan financial performance pada 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis keenam yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

Ho6 : Pengungkapan corporate social responsibility sebagai mediating variable tidak 

berpengaruh pada penerapan good corporate governance terhadap financial 

performance. 
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Ha6 : Pengungkapan corporate social responsibility sebagai mediating variable 

berpengaruh pada penerapan good corporate governance terhadap financial 

performance. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah penerapan good 

corporate governance yang dilihat dari jumlah dewan komisaris dan jumlah komite 

audit,pengungkapan corporate social responsibility dapat mempengaruhi financial 

performance pada suatu bank.Oleh karena itu objek penelitian ini adalahperusahaan bank 

yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan annual reports pada tahun 

2010-2013. 

 

3.2. Metode Pengambilan Data 

3.2.1. Populasi dan Sample 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, kejadian atau hal-hal menarik 

yang peneliti ingin teliti dan membuat kesimpulan (berdasarkan sample 

statistics)(Sakaran, 2011). Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

bank yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan, sampel merupakan 

sebagian dari populasi.Sampel harus dapat mewakili beberapa karakteristik dan unsur 

dari seluruh populasi. 

Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2013.Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling atau dengan berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 
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kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang sudah go public terdaftar di BEI dan mempublikasikan 

laporan keuangan yang telah di audit selama periode 2010-2013. 

2. Data yang tersedia lengkap dan konsisten (data secara keseluruhan tersedia pada 

publikasi periode 2010-2013) 

3. Tersedia data mengenai corporate governance, corporate social responsibility, 

financial performance maupun data yang diperlukan berkaitan dengan variabel-

variabel yang digunakan peneliti untuk mendeteksi. 

 

3.2.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder pada 

laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

http://www.idx.co.id, serta data-data tambahan yang tersedia di situs resmi perusahaan 

perbankan yang terkait. 

 

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengumpulkan laporan tahunan perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian. Sedangkan metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari berbagai literatur dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.3. Operasional Variabel 

3.3.1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, maka 

perubahan dalam variabel independen menyebabkan perubahan dalam varibel dependen 

atau variabel lainnya (Sakaran, 2011).Variabel independennya adalah good corporate 

governance, dengan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit sebagai komponen 

good corporate governance yang dipilih pada penelitian ini. Variabel jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit dihitung dengan menggunakan jumlah anggota dewan 

komisaris dan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan yang terdapat pada profil 

perusahaan dalam laporan tahunan (Sembiring, 2005). 

 

3.3.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama bagi peneliti yang 

bertujuan untuk memahami dan menjelaskan variabel dependen atau untuk menjelaskan 

variabilitasnya melalui analisis varibel dependen yang dipengaruhi oleh variabel lain 

yang mempengaruhi variabel ini (Sakaran, 2011). Sebagai variabel dependen pada 

penelitian ini adalah financial performance yang diukur dengan menggunakan Net 

Interest Margin (NIM) sebagai pengukuran profitabilitas. Rumus yang digunakan adalah 

NIM dengan rincian rumus sebagai berikut (Hendra, 2013): 

                          
                       

                
      

 

3.3.3. Variabel Mediasi (Mediating Variable/Intervening Variable) 

Variabel mediasi adalah varibel yang berfungsi untuk membantu membuat 

konsep dan menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
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(Sakaran, 2011). Dalam penelitian ini pengungkapan corporate social responsibility 

digunakan sebagai variabel mediasi yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan 

yang akan dinilai dengan membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan 

perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang di syaratkan GRI. Jumlah item 

pengungkapan corporate social responsibility menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari 

ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak asasi 

manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Rumus 

yang digunakan adalah Perhitungan Corporate Social Responsibility Index (CSRI) 

(Djuitaningsih dan Marsyah, 2012) dengan rincian rumus sebagai berikut: 

     
                            

             
 

 

Tabel 3.1 

Pengukuran Variabel 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

Good Corporate 

Governance 

Diproksikan dengan jumlah 

dewan komisaris dan jumlah 

komite audit. 

                            

                         

Nominal 

Financial 

Performance 

Diproksikan dengan NIM 

sebagai pengukuran 

profitabilitas. 

                         

 
                       

                
      

Rasio 

Corporate Social 

Responsibility 

Diproksikan dengan CSDI, 

yaitu jumlah item yang 

diungkapkan dibandingkan 

dengan 79 item yang telah 

ditentukan oleh GRI. 

     
                            

             
 Nominal 
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3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, dan minimum (Ghozali, 2011).Analisis statistik deskriptif dilakukan terlebih 

dahulu sebelum dilakukannya regresi data. 

 

3.4.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui variabel 

bebas (X) dan variabel (Y) berdistribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan 

dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal.Menurut Gujarati (2006) terdapat beberapa pengujian, yaitu histogram residu, 

gambar probabilitas normal (GPN), dan uji Jarque-Bera.Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Jarque-Bera (JB).Jarque-Bera adalah uji statistik untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal.Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera test 

adalah sebagai berikut (Winarno, 2011): 

1. Ho : Data terdistribusi normal, 

2. Ha : Data tidak terdistribusi normal, 

3. Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima Ho 

yang artinya residual data berdistribusi normal. 

Pada penelitian ini hanya dilihat dari nilai probability, apabila lebih besar dari 

0,05 maka dinyatakan Ho ditolak yang artinya data telah berdistribusi secara normal. 
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3.4.3. Uji Asumsi Klasik 

3.4.3.1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas menurut Widarjono (2009) adalah keadaan dimana terjadi 

hubungan antar variabel independen dalam suatu model regresi.Hubungan linear antar 

variabel independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna (perfect) 

dan hubungan linear kurang sempurna (imperfect).Tujuan uji multikoliniearitas adalah 

untuk mengetahui hubungan linier antar variabel independen (Winarno, 2011). 

Multikolinearitas dapat dilihat dengan menghitung koefisien korelasi masing-

masing variabel independen. Jika koefisien korelasi diatas 0,8, maka patut diduga adanya 

masalah multikolinearitas adlam model dan seebaliknya, apabila koefisien korelasi 

dibawah 0,8, maka tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model (Gujarati, 

2006). 

 

3.4.3.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah di dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas, artinya yang homoskedastis. 

Terdapat beberapa pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, yaitu uji Park, uji Glejser, uji White, dan uji lain yang termasuk uji 

Spearman, uji Goldfeld-Quandt, uji Bartlett, uji Peak, uji Breusch-Pagan, dan uji 

CUSUMSQ (Gujarati, 2006).  
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3.4.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara residual satu 

observasi dengan residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Uji yang paling terkenal 

untuk pendeteksian otokorelasi menurut Gujarati (2006) adalah uji yang dikembangkan 

oleh Durbin dan Watson yang populer dikenal sebagai statistik dDurbin-Watson, yang 

didefinisikan sebagai: 

  
           

 
   

   
  

   

 

Jika nilai d berada antara 1,54 dan 2,46 maka tidak ada otokorelasi, dan apabila 

nilai d diantara – dan 1,10 makan terdapat otokorelasi positif. 

 

3.4.4. Analisis Data Panel 

Tipe data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel.Data panel 

diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950, yaitu data seksi silang (cross section) dan 

sekaligus terdiri atas beberapa waktu (time series) (Winarno, 2011). Analisis data panel 

memiliki tiga macam model, yaitu: 

1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada, menunjukan kondisi yang sesungguhnya.Hasil 

analisis regresi berlaku pada semua objek pada semua waktu (Winarno, 

2011).Model ini menggabungkan seluruh data time series dengan cross section, 

selanjutnya dilakukan estimasi model dengan menggunakan OLS (Ordinary Least 

Square). Model ini mengganggap bahwa intersep dan slop dari variabel sama untuk 

setiap obyek observasi. 
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2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model merupakan model yang dapat menunjukkan perbedaan 

antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama (Winarno, 2011). Fixed 

effect model dimaksudkan bahwa satu objek memiliki konstanta yang tetap besarnya 

untuk berbagai periode waktu.Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap 

besarnya dari waktu ke waktu (time variant).Untuk membedakan satu objek dengan 

objek lainnya digunakan variabel dummy.Model ini sering juga disebut dengan 

Least Squares Dummy Variables (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random effect model digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed 

effect model yang menggunakan variabel dummy, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel dummy, random effect model 

menggunakan residual yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek 

(Winarno, 2011). 

Terdapat dua uji yang dilakukan dalam menetapkan model yang digunakan dalam 

analisis data panel menurut Widarjono (2009), yaitu: 

1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled data 

antara model common effect atau fixed effect. Uji  Chow  dilakukan dengan cara 

menghitung uji statistik F, dengan rumus: 

  
                 

               
 

Keterangan: 

RSS1 :  Nilai Residual Sum Squares (Common). 

RSS2 :  Nilai Residual Sum Squares (Fixed). 
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n  :  Banyak observasi. 

nT  :  Jumlah seluruh sampel (observasi x periode). 

k  :  Jumlah variabel independen. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model common effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai statistik F hitung > F tabel, maka Ho ditolak (model fixed effect), 

Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel, maka Ho diterima (model common effect). 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi pooled 

data antara model fixed effect dan random effect. Uji Hausmann dapat langsung 

diolah dengan menggunakan EViews. Statistik uji Hausman mengikuti statistik  Chi 

Square. 

Hipotesa yang diajukan: 

Ho : model random effect 

Ha : model fixed effect 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

Jika nilai prob. χ
2
> nilai kritis Chi-Squares, maka Ho diterima (model random), 

Jika nilai prob. χ
2
 ≤ nilai kritis Chi-Squares, maka Ho ditolak (model fixed). 

 

3.4.5. Uji Hipotesis 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

adalah metode regresi linear berganda.Metode regresi linear berganda, yakni regresi di 
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mana lebih dari satu variabel penjelas, atau variabel bebas, digunakan untuk menjelaskan 

variabel tak bebas (Gujarati, 2006). 

1. Model Penelitian I 

Pengujian hipotesis pertama dan kedua, yaitugood corporate 

governanceyang terdiri dari jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Alat statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan kedua adalah regresi berganda 

dengan persamaan: 

CSR = β0 + DK1X1 + KA2X2 + ε1 

Keterangan: 

β0  :  Koefesien regresi. 

CSR :  Corporate Social Responsibility. 

DK :  Dewan Komisaris. 

KA :  Komite Audit. 

ε1  :  Error. 

2. Model Penelitian II 

Pengujian hipotesis ketiga, yaitu pengungkapan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap financial performance.Pengujian hipotesis 

keempat dan kelima, yaitu good corporate governanceyang terdiri dari jumlah 

dewan komisaris dan jumlah komite audit berpengaruh terhadap financial 

performance.Alat statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis ketiga, 

keempat dan kelima adalah regresi berganda. Persamaan statistik untuk pengujian 

hipotesis ketiga, keempat dan kelima adalah sebagai berikut: 

FP = β0 + β1CSR + β2DK + β2KA + ε1 
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Keterangan: 

β0  :  Koefesien regresi. 

FP :  Financial Performance. 

CSR :  Corporate Social Responsibility. 

DK :  Dewan Komisaris. 

KA :  Komite Audit. 

ε1  :  Error. 

Kemudian, pengujian hipotesis keenam, yaitu good corporate governanceyang 

terdiri dari jumlah dewan komisaris dan jumlah komite auditberpengaruh terhadap 

financial performance melalui pengungkapan corporate social responsibility sebagai 

mediating variable.Pengujian hipotesis ini menggunakan analisis jalur (path analysis). 

 

3.4.6. Pengujian Hipotesis 

3.4.6.1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis menggunakan metode Structural 

Equation Modeling (SEM) yang diolah menggunakan AMOS.SEM merupakan suatu 

teknik analisis multivariate generasi kedua yang menggabungkan antara analisis faktor 

(factor analysis) dan analisis jalur (path analysis) sehingga memungkinkan peneliti 

untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antar variabel serta dapat 

menguji model dengan efek mediator maupun moderator (Latan, 2013). 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikan 

0,05.Dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas t > 0.05, 

2. Ho ditolak dan Ha diterima jika probabilitas t ≤ 0.05. 
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3.4.6.2. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa kuat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% atau 

tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas t > 0.05, 

2. Ho ditolak dan Ha diterima jika probabilitas t ≤ 0.05. 

 

3.4.6.3. Uji Koefesien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau R² menunjukan kemampuan model untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Winarno, 2011). Nilai R² 

akan selalu berada di antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel 

dependen.Sedangkan, jika nilai R² mendekati 0, berarti kemampuan variabel independen 

untuk menjelaskan pengaruhnya kepada variabel dependen sangat terbatas. R² dapat 

dihitung dengan rumus: 

   
   

   
   

   

   
 

Keterangan: 

R² :  Koefisien Determinasi. 

ESS :  Explained Sum of Squares atau jumlah kuadrat yang dijelaskan. 

TSS :  Total Sum of Squares atau total jumlah kuadrat. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan bank yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode observasi selama empat tahun dari 

tahun 2010-2013.Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian ini 

berjumlah 102 observasi. 

Tabel 4.1 

Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank umum yang terdaftar di BEI hingga tahun 2012 37 

Bank yang tidak terdaftar di BEI sejak tahun 2010 (6) 

Periode Pengamatan 4 

Jumlah Pengamatan Awal 124 

Outlier terkait normalitas 22 

Jumlah pengamatan 102 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut, dari total populasi sebanyak 37 

perusahaan, terdapat 6 sample yang tidak memenuhi kriteria, sehingga didapatkan 31 

perusahaan yang menyediakan data dan informasi secara lengkap serta sesuai dengan 

kriteria sampel penelitian. Rincian daftar nama perusahaan objek pengamatan terdapat 

pada lampiran 1. 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas observasi yang dilakukan, menunjukan 

hasil residual yang tidak berdistribusi normal.Oleh karena itu penulis mengeluarkan 

dataoutlier terhadap observasi.Outlier data merupakan data yang menyimpang jauh dari 
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rangkaian data.Pada Tabel 4.2 berikut ini disebutkan daftar observasi yang dijadikan 

outlier dalam penelitian, yaitu: 

Tabel 4.2 

Daftar Outlier Penelitian 

No Kode Perusahaan Tahun Observasi 

1 BBNI 2012 

2 BBRI 2010 

3 BBRI 2011 

4 BCIC 2010 

5 BCIC 2011 

6 BCIC 2013 

7 BDMN 2010 

8 BDMN 2011 

9 BDMN 2012 

10 BDMN 2013 

11 BEKS 2011 

12 BEKS 2012 

13 BEKS 2013 

14 BTPN 2010 

15 BTPN 2011 

16 BTPN 2012 

17 BTPN 2013 

18 BVIC 2010 

19 BVIC 2011 

20 SDRA 2010 

21 SDRA 2011 

22 SDRA 2012 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata (Mean), nilai 

tengah (Median), nilai maksimal, nilai minimal dan standar deviasi dalam 

penelitian.Statistik deskriptif meliputi frekuensi, rata-rata dan standar deviasi yang 

memberikan informasi deskriptif tentang suatu data (Sekaran dan Bougie, 2011). 
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4.2.1.1. Model Penelitian I 

Table 4.3 dibawah ini menunjukan perhitungan statistik deskriptif data penelitian 

mengenai pengaruh GCG terhadap CSR pada perusahaan bank.Adapun variabel 

dependen yaitu Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan variabel independen 

yaitu good corporate governancedengan jumlah dewan komisaris (DEKOM) dan jumlah 

komite audit (KA) yang dipilih oleh peneliti sebagai komponen good corporate 

governance. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif CSR 

 CSR DEKOM KA 

 Mean  24.47059  5.000000  3.784314 
 Median  24.50000  5.000000  3.000000 
 Maximum  42.00000  9.000000  8.000000 
 Minimum  8.000000  2.000000  2.000000 
 Std. Dev.  6.936353  1.834758  1.131261 
 Observations  102  102  102 

Sumber : Output E-Views 

Berdasarkan hasil tabel deskriptif diatas, jumlah observasi pada perusahaan bank 

adalah 102dengan periode pengamatan 2010-2013, diketahui bahwa: 

1. Nilai rata-rata CSR pada perusahaan bankadalah 24,4706 atau 2447,06% dengan 

standar deviasi 6,9364 atau 693,64%. CSR tertinggi sebesar 42 yaitu pada Bank 

OCBC NISP, Tbk. pada tahun 2013 dan CSR terendah sebesar 8 yaitu Bank Bumi 

Artha, Tbk pada tahun 2010. Rentang ini tidak jauh dengan nilai tengah 24,5000 

atau 2450,00% dan distribusi data negatif (mean < median). 

2. Nilai rata-rata DEKOM pada perusahaan bank adalah 5,0000dengan standar deviasi 

1,8348. DEKOM tertinggi sebesar 9yaitu Bank Permata, Tbk tahun 2010-2012 dan 

DEKOM terendah sebesar 2yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (2010), 

Bank Bumiputera Indonesia, Tbk (2013), Bank Ekonomi Raharja, Tbk (2013), Bank 
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Pundi Indonesia, Tbk (2010), Bank Bumi Artha, Tbk (2010) dan Bank Sinarmas, 

Tbk (2012). Rentang ini sama dengan nilai tengah 5,0000 dan distribusi data 

ditengah-tengah atau merata (mean = median). 

3. Nilai rata-rata KA pada perusahaan bank adalah 3,7843atau 378,43% dengan 

standar deviasi 1,1313 atau 113,13%. KA tertinggi sebesar 8 yaitu Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbktahun 2012 dan 2013 dan KAterendah sebesar 2 yaituBank 

Kesawan, Tbk (2010) dan Bank Windu Kentjana International, Tbk (2011). Rentang 

nilai ini tidak cukup jauh dengan nilai tengah 3,0000 atau 300,00% dan distribusi 

data positif (mean > median). 

 

4.2.1.2. Model Penelitian II 

Table 4.4 dibawah ini menunjukan perhitungan statistik deskriptif data penelitian 

mengenai pengaruh GCG dan CSR terhadap NIM pada perusahaan bank.Adapun 

variabel dependen yaitu Net Interest Margin (NIM), sedangkan variabel independen 

yaitu Good Corporate Governance(GCG) dengan jumlah dewan komisaris (DEKOM) 

dan jumlah komite audit (KA) yang dipilih oleh peneliti sebagai komponen good 

corporate governancedan variabel mediasi yaitu pengungkapanCorporate Social 

Responsibility (CSR). 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif NIM 

 NIM DEKOM KA CSR 

 Mean  5.281373  5.000000  3.784314  24.47059 
 Median  5.325000  5.000000  3.000000  24.50000 
 Maximum  8.550000  9.000000  8.000000  42.00000 
 Minimum  2.820000  2.000000  2.000000  8.000000 
 Std. Dev.  1.066375  1.834758  1.131261  6.936353 
 Observations  102  102  102  102 

Sumber : Output E-Views 
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Berdasarkan hasil tabel deskriptif diatas, jumlah observasi pada perusahaan bank 

adalah 102 dengan periode pengamatan 2010-2013, diketahui bahwa: 

1. Nilai rata-rata NIM pada perusahaan bankadalah 5,2814 atau 528,14% dengan 

standar deviasi 1,0664 atau 106,64%. NIM tertinggi sebesar 8,55%  yaitu pada Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tahun 2013 dan NIM terendah sebesar 2,82% yaitu 

Bank Kesawan, Tbkpada tahun 2013. Rentang ini tidak jauh dengan nilai tengah 

5,3250 atau 532,50% dan distribusi data negatif (mean < median).  

2. Nilai rata-rata DEKOM pada perusahaan bank adalah 5,0000dengan standar deviasi 

1,8348. DEKOM tertinggi sebesar 9yaitu Bank Permata, Tbk tahun 2010-2012 dan 

DEKOM terendah sebesar 2yaitu Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk (2010), 

Bank Bumiputera Indonesia, Tbk (2013), Bank Ekonomi Raharja, Tbk (2013), Bank 

Pundi Indonesia, Tbk (2010), Bank Bumi Artha, Tbk (2010) dan Bank Sinarmas, 

Tbk (2012). Rentang ini tidak cukup jauh dengan nilai tengah  5dan distribusi data 

positif (mean > median). 

3. Nilai rata-rata KA pada perusahaan bank adalah 3,7843atau 378,43% dengan 

standar deviasi 1,1313 atau 113,13%. KA tertinggi sebesar 8 yaitu Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbktahun 2012 dan 2013 dan KAterendah sebesar 2 yaituBank 

Kesawan, Tbk (2010) dan Bank Windu Kentjana International, Tbk (2011). Rentang 

nilai ini tidak cukup jauh dengan nilai tengah 3,0000 atau 300,00% dan distribusi 

data positif (mean > median). 

4. Nilai rata-rata CSR pada perusahaan bankadalah 24,4706 atau 2447,06% dengan 

standar deviasi 6,9364 atau 693,64%. CSR tertinggi sebesar 42 yaitu pada Bank 

OCBC NISP, Tbk. pada tahun 2013 dan CSR terendah sebesar 8 yaitu Bank Bumi 

Artha, Tbk pada tahun 2010.Rentang ini tidak jauh dengan nilai tengah 24,5000 atau 

2450,00% dan distribusi data negatif (mean < median). 
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4.2.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian valid 

atau tidak dengan menggunakan pengujian Jarque-Bera.Jarque-Bera adalah uji 

statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, dimana uji ini mengukur 

perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan dengan apabila datanya 

bersifat normal.Adapun hipotesis dari uji Jarque-Bera sebagai berikut (Winarno, 

2011): 

1. Ho : Residual data berdistribusi normal, 

2. Ha : Residual data tidak berdistribusi normal. 

Apabila data terdistribusi normal jika angka Jarque-Bera di bawah 2 atau 

probabilitas lebih dari 5% maka ho tidak dapat ditolak.Hasil keseluruhan uji normalitas 

secara lengkap disajikan dalam lampiran 2. Adapun rangkuman hasil uji normalitas 

pada seluruh model sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

 Model I Model II 

Jarque-Bera 5,3237 3,0325 

Probability 0,0698 0,2195 

Sumber : Output E-Views, diolah penulis 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa semua model telah berdistribusi 

normal.Kesimpulan tersebut dilihat dari nilaiprobability lebih besar dari 0,05 yang 

menyatakan bahwa Ho tidak dapat ditolak yang artinya data telah berdistribusi secara 

normal. 
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4.2.3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar memenuhi syarat sebagai model yang 

memiliki sifat Best Linier Unbias Estimator (BLUE) atau tidak, maka perlu dilakukan 

pengujian asumsi klasik pada model regresi yang digunakan. Model yang telah mencapai 

BLUE merupakan model yang telah bersifat non multikolinieritas, non 

heteroskedastisitas, dan non autokorelasi sehingga model dapat digunakan sebagai alat 

estimasi yang baik dan tidak memiliki variabel independen yang bias (Winarno, 

2011).Hasil lengkap pengujian asumsi klasik terdapat dalam lampiran 3, 4 dan 5. 

Tabel 4.6 

Uji Asumsi Klasik Model Penelitian 

Uji Hasil Pengujian Kesimpulan 

Multikolinieritas Koefesien korelasi < 0,80 Bebas multikolinieritas 

Heteroskedasitas Obs*R-squared> α=5% Bebas heteroskedasitas 

Autokorelasi Probability> α=5% Bebas autokorelasi 

Sumber : Data diolah oleh penulis 

4.2.3.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antarvariabel 

independen. Tujuan uji multikolinieritas adalah untuk mengetahui adanya hubungan 

linier antar variabel independen (Winarno, 2011).Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. 

Jika koefisien korelasi diatas 0,8 maka patut diduga adanya masalah multikolinearitas 

dalam model, dan sebaliknya (Gujarati, 2006). Hasil lengkap pengujian multikolinieritas 

(lampiran 3) menunjukan bahwa tidak ada nilai variabel independen yang memiliki nilai 

koefisien korelasi diatas 0,8. Dalam model penelitian ini yaitu model penelitian I dan 

model penelitian II, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas 

pada perusahaan bank di Indonesia. Hasil lengkap dapat dilihat pada lampiran 3. 
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4.2.3.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

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

Dalam penelitian ini digunakan Uji White.Uji White menggunakan residual kuadrat 

sebagai variabel dependen. Jika nilai probabilitas yang dihasilkan dari nilai Obs*R-

squared lebih kecil dari α=5%. 

Hasil dalam model penelitian I dan model penelitian IIpada perusahaan bank di 

Indonesia menunjukan hasil Obs*R-squaredmemiliki nilai diatas 5% (0,05). Hal ini 

menunjukan bahwa data tidak bersifat heteroskedastisitas.Hasil lengkap dapat dilihat 

pada lampiran 4. 

 

4.2.3.3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat korelasi antara variabel gangguan satu observasi dengan 

observasi lain yang berlainan waktu (Winarno, 2011).Dalam penelitian ini, uji 

autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson(D-W).Dasar ketentuan 

pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watsonyaitu dengan melihat nilai Durbin-

Watson stat. Apabila nilai tersebut diantara 1,54 sampai dengan 2,46 maka tidak ada 

masalah autokorelasi. namun jika nilai Durbin-Watson stat kurang dari 1,54 terdapat 

masalah korelasi positif atau jika lebih dari 2,46 ada korelasi negatif. 

Hasil dalam model penelitian I menunjukan nilai 1,53 dimana hasil ini kurang 

dari 1,54 yang menunjukan bahwa terdapat masalah autokorelasi positif. Namun peneliti 

melakukan treatment dengan menggunakan autoregressive. Menurut Gujarati 2006, 

untuk mengatasi masalah autokorelasi dilakukan treatment dengan menambahkan ar(1) 
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pada estimasi persamaan regresi pada tiap model. Adapun penulisannya dalam estimasi 

tersebut sebagai berikut: 

Model Penelitian I “csr c dekom ka ar(1)” 

Berdasarkan estimasi diatas, hasil probability Chi-Squaremenunjukan angka 

0,57. Hal ini menyatakan bahwa model tersebut sudah tidak mengandung masalah 

autokorelasi karena nilai probability Chi-Squarelebih besar dari 5% (0,05). Hasil 

lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 5. 

Hasil dalam model penelitian II menunjukan nilai 2,28 dimana hasil ini diantara 

1,54 sampai dengan 2,46. Hal ini menunjukan bahwa model penelitian II tidak terdapat 

masalah autokorelasi(lampiran 5). 

 

4.3. Analisis Data Panel 

Dalam penelitian ini menggunakan model regresi yang menggabungkan data time 

series dan cross section atau disebut juga data panel. Data panel memiliki tiga model 

regresi pengujian yang berbeda yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random 

Effect.Untuk memilih model yang tepat, hal pertama yang dilakukan adalah uji Chow.Uji 

ini dilakukan untuk memilih model regresi antara Common Effect atau Fixed 

Effect.Sedangkan uji Hausman dilakukan untuk memilih model regresi antara Fixed 

Effect atau Random Effect. 

4.3.1. Penentuan Model Data Panel 

Dalam menetapkan model yang digunakan dalam analisis data panel, langkah 

pertama yang harus dilakukan adalah uji Chow Uji Chow digunakan untuk menentukan 

model mana yang akan digunakan, baik model common effet atau fixed effect. Apabila 

probabilitas dari Cross-section F lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang 
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artinya menggunakan model Common Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow 

saja.  

Namun, apabila Ho ditolak maka selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk 

memutuskan penggunaan model fixed effect atau random effect. Apabila probabilitas dari 

Cross-section Random lebih besar dari 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak yang artinya 

model regresi yang digunakan adalah Random Effect, sedangkan jika kurang dari 0,05 

maka Ho ditolak yang artinya model regresi yang digunakan adalah Fixed Effect 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Chow dan Hausman 

 Model I Model II 

Chow 0,0000 0,0000 

Hausman 0,2059 0,0084 

Sumber : Output E-Views, diolah penulis 

Tabel 4.7 menunjukan hasil uji Chow dan uji Hausmanpada semua model.Dalam 

tabel tersebut, menunjukan bahwa model penelitian I menggunakan model Random 

Effectdan model penelitian II menggunakan model Fixed Effect. 

 

4.3.2. Hasil Persamaan Data Panel 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara suatu variabel 

dependen dengan variabel independen (Winarno, 2011).  Pada saat pengolah data yang 

dilakukan dengan menggunakan program EViews 7.0, telah dijelaskan pendekatan model 

regresi apa yang digunakan dalam penelitian ini dari masing-masing model penelitian 

Penjelasan pemilihan model regresi sudah dijelaskan pada bab sebelumnya dari masing-

masing model dan tabel pengujian regresi data panel yang disajikan secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran 6. 
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4.3.2.1. Model Penelitian I 

Regresi data panel model penelitian I menggunakan metode Random Effect. 

Adapun hasil regresi pada tabel 4.8,sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Model Penelitian I 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 9.263987 2.458368 3.768349 0.0003 
DEKOM 1.771552 0.438585 4.039243 0.0001 

KA 1.726137 0.658529 2.621202 0.0107 
Sumber : Output E-Views 

Berdasarkan tabel diatas, maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

CSR = 9,2640 + 1,7716 DEKOM + 1,7261 KA 

Dengan persamaan tersebut maka interpretasi model penelitian sebagai berikut: 

1. Koefisien konstantapada perusahaan bank menunjukan nilai 9,2640 yang 

memberikan indikasi bahwa jika nilai variabel independen DEKOM dan KA 

bernilai konstan, maka nilai CSR akan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 

9,2640.  

2. Koefisien regresi yang dimiliki oleh DEKOM pada perusahaan bank menghasilkan 

nilai sebesar 1,7716. Hal ini memiliki arti bahwa DEKOM memiliki hubungan 

positif dengan CSR. Hubungan ini mengindikasikan bahwa jika nilai 

DEKOMmengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka rata-rata nilai CSR akan 

mengalami kenaikan 1,7716 dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

3. Koefisien regresi KA pada perusahaan bank sebesar 1,7261. Hal ini memiliki arti 

bahwa KA memiliki hubungan positif terhadap CSR. Hubungan ini 

mengindikasikan bahwa jika nilai CSR mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, 
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maka rata-rata nilai CSR akan mengalami kenaikan 1,7261 dengan asumsi variabel 

lain dinyatakan konstan. 

 

4.3.2.2. Model Penelitian II 

Regresi data panel model penelitian II menggunakan metode Fixed Effect. 

Adapun hasil regresi pada tabel 4.9,sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Regresi Model Penelitian II 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 6.044403 0.572423 10.55934 0.0000 
DEKOM -0.055551 0.080315 -0.691665 0.4914 

KA 0.102292 0.119699 0.854578 0.3957 
CSR -0.035650 0.017528 -2.033891 0.0458 

Sumber : Output E-Views 

Berdasarkan tabel diatas, maka bentuk persamaan regresi data panel yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

NIM = 6,0444 – 0,0556 DEKOM + 0,1023 KA – 0,0357 CSR 

Dengan persamaan tersebut maka interpretasi model penelitian sebagai berikut: 

1. Koefisien konstanta menunjukan nilai yang positif 6,0444.Hal ini mengindikasikan 

bahwa jika variabel independen dan mediasi dalam penelitian inimemiliki nilai yang 

konstan, maka nilai NIM akan mengalami peningkatan sebesar 6,0444.  

2. Nilai koefisien variabel DEKOMpada perusahaan bankadalah -0,0556. Hal ini 

memiliki arti bahwa DEKOM memiliki hubungan negatif terhadap NIM. Hal ini 

mengindikasikan bahwa nilai DEKOMmengalami peningkatan sebesar 1 satuan, 

maka rata-rata nilai NIM akan mengalami penurunansebesar 0,0556 dengan asumsi 

variabel lain dinyatakan konstan. 
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3. Koefisien nilai variabel KA memiliki nilai yang positif. Hal ini menyatakan bahwa 

KA memiliki hubungan yang positif terhadap NIM padaperusahaan bank dengan 

nilai 0,1023. Maka apabila KA mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, nilai CSR 

mengalami peningkatan 0,1023 dengan asumsi semua variabel lain dinyatakan 

konstan. 

4. Koefisien nilai variabel CSR adalah -0,0357. Hal ini menunjukan bahwa hubungan 

CSR dengan NIM negatif. Jika nilai CSR meningkat 1 satuan, maka nilai rata-rata 

CSR akan menurun sebesar 0,0357 dengan asumsi variabel lain konstan. 

 

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis 

4.4.1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Pada penelitian ini analisis jalur digunakanuntuk melihat apakah pengungkapan 

corporate social responsibilitydapat menjadi variabel mediasi untuk menguji hubungan 

tidak langsung (indirect effect) antar variabel dalam model. Untuk melihat pengungkapan 

corporate social responsibility sebagai variabel mediasi dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Indirect Effects 

 GCG CSR 

CSR 0,000 0,000 

NIM -0,642 0,000 

KA 0,000 0,000 

DEKOM 0,000 0,000 

Sumber : Output AMOS 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai probabilitas 

(P) masing-masing koefisien regresi dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat 

signifikan0,05. Bila nilai probabilitas (P)koefisien kurang dari tingkat signifikan 5% 
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(0,05) maka Ho ditolak, sedangkan apabila nilai probabilitas (P) koefisien lebih dari 0,05 

maka Ho diterima. 

Pengaruh indirect effect dapat dilihat dari nilai probabilitas (P)CSR sebesar 0,000 

yang berarti signifikan (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan 

corporate social responsibility merupakan variabel mediasi. 

 

4.4.2. Uji Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji T dilakukan dengan melihat 

nilai probabilitas masing-masing koefisien regresi dengan tingkat kepercayaan. Tingkat 

kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau tingkat 

signifikan0,05. Bila nilai probabilitas koefisien kurang dari tingkat signifikan 5% (0,05) 

maka Ho ditolak, sedangkan apabila nilai probabilitas koefisien lebih dari 0,05 makan 

Ho diterima.  

4.4.2.1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Model penelitian I merupakan hipotesis pertama dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis pertama sebagai berikut: 

Ho1 : Jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

social responsibility. 

Ha1 : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.8, variabel DEKOM terhadap CSR memiliki 

nilai t-statistik 4,0392. Nilai positif mengindifikasikan bahwa DEKOM memiliki 

pengaruh yang positif. Sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,0001 lebih kecil dari 

tingkat signifikan 5% (0,0001<0,05) yang berarti Ho1 ditolak. Ini membuktikan bahwa 
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jumlah dewan komisaris secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility. 

 

4.4.2.2. Pengujian Hipotesis Kedua 

Model penelitian I merupakan hipotesis kedua dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis kedua sebagai berikut: 

Ho2 : Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Ha2 : Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.8, variabel KA terhadap CSR memiliki nilai t-

statistik 2,6212. Nilai positif mengindifikasikan bahwa KA memiliki pengaruh yang 

positif. Sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,0107 lebih kecil dari tingkat signifikan 

5% (0,0107<0,05) yang berarti Ho2 ditolak. Ini membuktikan bahwa jumlah komite 

audit secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

 

4.4.2.3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Model penelitian II merupakan hipotesis ketiga dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis ketiga sebagai berikut: 

Ho3 : Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

financial performance. 

Ha3 : Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap financial 

performance. 
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Dari hasil uji parsial pada tabel 4.9, variabel CSRterhadap NIM memiliki nilai t-

statistik -2,0339. Nilai negatif mengindifikasikan bahwa CSR memiliki pengaruh yang 

negatif. Sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,0458 lebih kecil dari tingkat signifikan 

5% (0,0458<0,05) yang berarti Ho3 ditolak. Ini membuktikan bahwa pengungkapan 

corporate social responsibilityberpengaruh namun negatif terhadap profitabilitas yang 

diukur dengan NIM. 

 

4.4.2.4. Pengujian Hipotesis Keempat 

Model penelitian II merupakan hipotesis keempat dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis keempat sebagai berikut: 

Ho4 : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha4 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap financial performance. 

Dari hasil uji parsial pada tabel 4.9, variabel DEKOMterhadap NIM memiliki 

nilai t-statistik -0,6917. Nilai negatif mengindifikasikan bahwa DEKOM memiliki 

pengaruh yang negatif. Sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,4914 lebih besar dari 

tingkat signifikan 5% (0,4914>0,05) yang berarti Ho4 diterima. Ini membuktikan bahwa 

jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur 

dengan NIM. 

 

4.4.2.5. Pengujian Hipotesis Kelima 

Model penelitian II merupakan hipotesis kelima dalam penelitian ini. Adapun 

hipotesis kelima sebagai berikut: 

Ho5 : Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha5 : Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap financial performance. 
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Dari hasil uji parsial pada tabel 4.9, variabel KAterhadap NIM memiliki nilai t-

statistik 0,8546. Nilai positif mengindifikasikan bahwa KA memiliki pengaruh yang 

positif. Sedangkan nilai profitabilitas sebesar 0,3957 lebih besar dari tingkat signifikan 

5% (0,3957>0,05) yang berarti Ho5 diterima. Ini membuktikan bahwa jumlah komite 

audit tidak berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan NIM. 

 

4.4.2.6. Pengujian Hipotesis Keenam 

Untuk melihat pengaruh variabel mediasi pada hipotesis keenam dalam penelitian 

ini. Adapun hipotesis keenam sebagai berikut: 

Ho6 : Penerapan Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap financial 

performance melalui pengungkapan corporate social responsibility sebagai 

mediating variable. 

Ha6 : Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap financial 

performance melalui pengungkapan corporate social responsibility sebagai 

mediating variable. 

Dari hasil uji path analysis pada tabel 4.10, pengaruh indirect effect dapat dilihat 

dari nilai probabilitas (P) CSR sebesar 0,000 yang berarti signifikan (0,000 < 0,05). 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility 

merupakan variabel mediasi atau terdapat pengaruh mediasi pengungkapan corporate 

social responsibility (CSR) dalam hubungan penerapan good corporate governance 

(DEKOM dan KA) dengan financial performance (NIM). Hal ini menunjukan bahwa 

Ho6 ditolak. 
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4.4.3. Koefesien Determinasi R
2
 

Model yang sudah dianalisis, lalu diperiksa apakah kualitasnya sudah baik atau 

belum. Salah satunya adalah dengan melakukan uji Goodness of fit  dari model yang kita 

buat dengan menghitung koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R
2
(Winarno, 

2011). 

Tabel 4.11 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model I Model II 

0,5600 0,7980 

Sumber : Output E-Views, diolah penulis 

Tabel diatas merupakan hasil Adjusted R
2
 pada perusahaan bank di Indonesia. 

Pada model penelitian I nilai R
2
56%. Ini mengindikasikan bahwa variabel independen 

DEKOM dan KA menjelaskan variabel CSR. Sisanya sebesar 44% dijelaskan oleh 

variabel lain. Pada model penelitian I pada perusahaan bank menunjukan nilai korelasi 

yang kuat. 

Koefisien determinasi model penelitian II pada perusahaan bank di Indonesia 

menunjukan nilai yang besar yaitu 79,80%. Hal ini menunjukan bahwa variabel 

independen DEKOM, KA dan variabel mediasi CSR sangat baik atau memiliki korelasi 

yang sangat kuat dalam menjelaskan variabel dependennya yaitu NIM. Sedangkan 

sisanya sebesar 20,2% dijelaskan oleh variabel yang lain. 

 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Pengungkapan 

Corporate Social Responsibility 

Didalam suatu perusahaan bank pentingnya diterapkan good corporate 

governance untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan ke arah peningkatan 
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pertumbuhan tetapi tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya, sesuai 

dengan agency theory dan teori stakeholder. Penerapan good corporate governance 

dalam penelitian ini diukur menggunakan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite 

audit sebagai bagian dari mekanisme good corporate governance. 

Dari hasil uji analisis model penelitian I menunjukan bahwa jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility. Hal tersebut dapat dilihat dari uji parsial pada tabel 4.8 

yang menunjukan nilai signifikansi dibawah 0,05, yaitu jumlah dewan komisaris 

(DEKOM) sebesar 0,0001 dan jumlah komite audit (KA) sebesar 0,0107. Hasil dalam 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Priantana dan Yustian (2011), 

Susanti dan Riharjo (2013), Nur dan Priantinah (2012) yang menunjukan adanya 

hubungan antara jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit dengan 

pengungkapan corporate social responsibility. 

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi 

tindakan direksi dalam hal melaksanakan tugas sebaik-baiknya demi kepentingan 

perusahaan dan pemegang saham (Daniri, 2006).Oleh karena itu bila jumlah dewan 

komisaris semakin besar, maka semakin efektif dalam mengawasi dan menekan direksi 

untuk mengungkapkan informasi corporate social responsibility lebih banyak karena 

demi menjaga kepentingan dan kepercayaan stakeholder terhadap bank. 

Komite audit yang merupakan bentukan dari dewan komisaris dan terdiri dari 

dewan komisaris yang terpilih juga mempunyai peranan penting yang mempunyai 

tanggung jawab seperti membantu pengawasan internal dewan komisaris dan untuk 

meningkatkan kualitas keterbukaan keuangan dan pelaporan (Daniri, 2006). Jadi, apabila 

jumlah komite audit semakin besar, maka dapat menjamin sistem pengendalian internal 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



76 
 

semakin baik dalam penegakan penerapan good corporate governance dan membuat 

pengungkapan corporate social responsibility semakin meningkat atau semakin banyak. 

 

4.5.2. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Financial 

Performance 

Dari hasil uji analisis model penelitian II menunjukan bahwa pengungkapan 

corporate social responsibility berpengaruh signifikan terhadap financial performance 

yang diukur oleh Net Interset Margin (NIM). Hal tersebut dapat dilihat dari uji parsial 

pada tabel 4.9 yang menunjukan nilai signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,0458. 

Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahnaz (2013) 

dan Hendra (2013) yang menyatakan bahwa corporate social responsibility berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan semakin banyak pengungkapan 

aktifitas tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan maka akan 

semakin meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Corporate social responsibility merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar akibat adanya aktivitas operasional perusahaan, corporate 

social responsibility penting dilakukan oleh perusahaan karena dilihat dari konsep triple 

botton line yang dikemukakan oleh John Eklington (1997) bahwa jika perusahaan ingin 

sustain maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya profit yang dicapai, namun 

juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people) dan ikut aktif 

dalam menjaga kelestarian lingkungan (planet) (Hadi,2011). 

Suatu perusahaan memang tetap harus sesuai dengan tujuan utamanya yaitu 

mencari keuntungan untuk tetap menjamin dan mempertahankan going concern, tetapi 

dalam mencapai suatu tujuan tersebut perusahaan tidak boleh melupakan kepentingan 

stakeholder.Salah satunya masyarakat, sebagai konsumen suatu perusahaan untuk 
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mendapatkan suatu keuntungan. Apabila perusahaan melakukan pengungkapan 

corporate social responsibility maka perusahaan akan mendapatkan respon baik dari 

masyarakat, image tersebut akan berdampak pada loyalitas masyarakat selaku konsumen 

bagi perusahaan tersebut yang berdampak pada peningkatan penjualan. Dengan 

meningkatnya penjualan maka akan berdampak pada financial performance perusahaan, 

financial performance yang baik pula yang akan mendorong investor untuk berinvestasi. 

 

4.5.3. Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Financial 

Performance 

Penerapan good corporate governance pada penelitian ini diukur oleh jumlah 

dewan komisaris dan jumlah komite audit. Penerapan good corporate governance pada 

suatu perusahaan sangat dibutuhkan karena untuk menghindari penyimpangan yang akan 

dilakukan oleh pihak direksi dalam bentuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Hal 

tersebut membuat kepentingan stakeholder terabaikan dan meningkatkan agency cost 

pada perusahaan. Apabila kepentingan stakeholder terabaikan maka dapat berpengaruh 

dengan menurunnya harga saham perusahaan akibat kecemasan akanreturn yang akan di 

dapatkan oleh stakeholder yang juga akan berdampak terhadap financial performance 

perusahaan. 

Dewan komisaris sendiri dipilih dan bertanggung jawab kepada RUPS 

(stakeholder) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi tindakan 

direksi serta berhak dalam memberi nasehat kepada direksi jika sewaktu-waktu 

diperlukan. Dewan komisaris pun mempunyai tugas wajib dalam mengawasi dengan 

baik pelaksanaan penerapan good corporate governance dan menyampaikan hasil-hasil 

penerapan tersebut kepada RUPS (Daniri, 2006).  
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Begitu juga komite audit yang dipimpin oleh seorang komisaris independen yang 

bertugas membantu pengawasan internal perusahaan. Komite audit yang dibantu oleh 

auditor eksternal akan meninjau laporan keuangan tahunan dan perselisihan antara 

direksi dan auditor eksternal yang timbul dalam mempersiapkan laporan keuangan 

tersebut. Komite audit juga berfungsi sebagai perantara komunikasi antara auditor 

eksternal dengan dewan komisaris (Daniri, 2006). 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan good corporate governance 

yang didalamnya terdapat dewan komisaris dan komite audit sebagai bagian dari 

mekanisme good corporate governance dapat menghindari penyimpangan direksi dan 

melindungi kepentingan stakeholder sehingga akan berdampak baik terhadap financial 

performance perusahaan. Tetapi, berdasarkan hasil uji parsial model penelitian II 

mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit terhadap financial 

performance yang diukur dengan Net Interest Margin (NIM) yang terdapat pada tabel 

4.9 menunjukan nilai tidak signifikan, karena lebih besar dari 0,05 yaitu jumlah dewan 

komisaris (DEKOM) sebesar 0,4914 dan jumlah komite audit (KA) sebesar 0,3957. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris dan jumlah komite 

audit tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Hal ini dikarenakan, semakin besar jumlah dewan komisaris dan jumlah komite 

audit pada suatu perusahaan bank, maka akan meningkatkan beban dalam bentuk gaji 

yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bank itu sendiri. Pengangkatan dewan komisaris 

dan komite audit pada perusahaan bank mungkin hanya dilakukan untuk memenuhi 

peraturan regulator mengenai penegakan penerapan good corporate governance tanpa 

memaksimalkan fungsi dari dewan komisaris dan komite audit itu sendiri. Hasil tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida et al. (2010), Dhanis (2012) dan 

Puteri (2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dewan komisaris dan 
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jumlah komite audit pada perusahaan bank tidak sejalan dengan prediksi berdasarkan 

teori yang ada. Variabel jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit ternyata 

bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi financial performance perusahaan 

bank. 

 

4.5.4. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Mediating 

Variable pada Penerapan Good Corporate Governance terhadap Financial 

Performance 

Pada analisis ini, peneliti ingin melihat apakah pengungkapan corporate social 

responsibility dapat memediasi hubungan antara penerapan good corporate governance 

terhadap financial performance.Berdasarkan dari hasil uji path analysis menunjukan 

bahwa secara tidak langsung pengungkapan corporate social responsibility dapat 

mempengaruhi hubungan antara penerapan good corporate governance terhadap 

financial performance. Hal ini dapat dilihat dari hasil path analysis yang diolah AMOS 

sebesar 0,0000 yang menunjukan nilai signifikansi dibawah 0,05. 

Corporate social responsibility mempunyai 3 prinsip yang dikemukakan oleh 

Crowther David (2008), yaitu sustainability yang berkaitan dengan bagaimana 

perusahaan dalam melakukan aktivitas tetapi tetap memperhitungkan keberlanjutan 

sumberdaya di masa depan, accountability yang merupakan upaya perusahaan untuk 

terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan dan transparency 

yang merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal karena bersinggungan dengan 

pelaporan aktivitas perusahaan beserta dampak terhadap pihak eksternal (Hadi, 2011). 

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility dapat dijadikan mediasi antara penerapan good corporate governance 

terhadap financial performance dikarenakan corporate social responsibility merupakan 
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bagian dari good corporate governance, bukan hanya karena sama-sama berorientasi 

terhadap stakeholder tetapi juga menggunakan sebagian prinsip-prinsip good corporate 

governance yaitu sustainability, accountabilitydan transparency. 

Pengungkapan corporate social responsibility juga berhubungan dengan financial 

performance, yang dapat dilihat dari prinsip-prinsip corporate social responsibility yang 

telah dijelaskan diatas. Apabila suatu perusahaan melakukan pengungkapan corporate 

social responsibility, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan image baik di mata 

masyarakat yang akan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada perusahaan selaku 

konsumen kemudian akan meningkatkan penjualan dan berdampak kepada financial 

performance perusahaan (accountability). Hal tersebut akan dilihat oleh pihak investor 

yang akan meningkatkan investasi pada perusahaan, dikarenakan bagi investor 

pengungkapan corporate social responsibility merupakan investasi jangka panjang yang 

akan membawa manfaat untuk perusahaan (transparency). Dengan demikian 

pengungkapan corporate social responsibility bukan hanya akan berdampak pada 

financial performance tetapi juga berdampak pada kelangsungan perusahaan 

(sustainability). 

 

4.6. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian terbukti bahwa penerapan good corporate 

governance yang diukur menggunakan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite 

audit, keduanya berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility dan begitu juga pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap financial performance perusahaan yang diukur menggunakan Net 

Interest Margin (NIM). Hal ini menyatakan bahwa perusahaan bank di Indonesia harus 

menerapkan good corporate governance, karena secara tidak langsung perusahaan juga 
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harus melakukan pengungkapan corporate social responsibility karena keduanya erat 

kaitannya dan sama-sama berorientasi untuk melindungi kepentingan stakeholder. 

Apabila kepentingan stakeholder seperti shareholder, masyarakat, investor, dll 

terlindungi maka akan berdampak terhadap financial performance perusahaan. 

Lain halnya dengan hubungan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit 

terhadap financial performance, keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial performance. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit pada perusahaan bank maka akan menambah beban 

perusahaan itu sendiri, mungkin hal tersebut juga dikarenakan perusahaan bank 

melakukan pengangkatan dewan komisaris dan komite audit hanya untuk memenuhi 

peraturan regulator tanpa memaksimalkan fungsi dewan komisaris dan komite audit itu 

sendiri dan variabel jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit bukanlah satu-

satunya faktor yang mempengaruhi financial performance perusahaan bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian empiris yang telah dilakukan, didapatkan hasil 

analisis sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial penerapan good corporate 

governance yang di ukur dengan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada 

perusahaan bank di Indonesia. 

2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap financial performance pada perusahaan bank di 

Indonesia. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial pada penerapan good 

corporate governance yang diukur oleh jumlah dewan komisaris dan komite audit 

terhadap financial performance pada perusahaan bank di Indonesia menunjukan 

hasil tidak berpengaruh. 

4. Hasil penelitian ini membuktikan pengungkapan corporate social responsibility 

sebagai mediating variable pada penerapan good corporate governance terhadap 

financial performance menunjukan hasil bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility dapat mempengaruhi atau dapat dijadikan sebagai variabel mediasi. 

Dari hasil analisis terhadap pengujian empiris diatas dapat disimpulkan bahwa 

variabel jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit yang digunakan dalam 
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mengukur penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap adanya 

pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan bank. Begitupun 

pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap financial 

performance pada perusahaan bank. Dikarenakan, semakin besar jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit pada perusahaan bank dan tidak terlepas dari fungsi 

mereka maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. 

Hal tersebut akan meningkatkan image baik dimata masyarakat yang juga akan 

meningkatkan nilai perusahaan, dan kemudian akan berdampak kepada peningkatan 

financial performance pada perusahaan bank dalam bentuk profitabilitas. 

Akan tetapi, hasil analisis terhadap uji empiris pada variabel jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit terhadap financial performance perusahaan bank 

pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh. Dikarenakan, semakin besar jumlah dewan 

komisaris dan jumlah komite audit pada perusahaan bank, maka akan menambah beban 

perusahaan itu sendiri. Hal tersebut juga mungkin dikarenakan perusahaan bank 

melakukan pengangkatan dewan komisaris dan komite audit hanya untuk memenuhi 

peraturan regulator tanpa memaksimalkan fungsi dewan komisaris dan komite audit itu 

sendiri. Variabel jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit juga bukan 

merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi financial performance suatu 

perusahaan bank. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, terdapat keterbatasan dalam penelitian ini dan 

juga adapun saran untuk beberapa pihak, yaitu: 

1. Bagi penelitian selanjutnya: 
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a. Peneliti hanya menggunakan jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit 

sebagai komponen good corporate governance. Peneliti selanjutnya disarankan 

dapat menambah komponen good corporate governance lainnya, seperti 

direksi. Karena direksi berperan dalam menentukan financial performance 

suatu perusahaan. 

b. Peneliti hanya menggunakan NIM sebagai pengukuran profitabiltas untuk 

melihat financial performance suatu perusahaan. Peneliti selanjutnya 

disarankan bisa menambahkan pengukuran profitabilitas lainnya atau dapat 

menambah pengukuran lain selain profitabilitas seperti pengukuran likuiditas 

dan solvabilitas. 

c. Peneliti hanya menggunakan sampel perusahaan bank di Indonesia. Peneliti 

selanjutnya disarankan menambah atau mengganti sampel lain, atau mungkin 

membandingkan dengan perusahaan bank di Negara lain. 

d. Peneliti hanya menggunakan periode pengamatan dari tahun 2010-2013. 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode pengamatan yang 

lebih panjang dan berbeda agar lebih up to date. 

2. Bagi objek penelitian: 

a. Bank seharusnya mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh regulator dan 

pemerintah, antara lain tetap ada kontribusi dari masing-masing fungsi pada 

dewan komisaris, komite audit maupun direksi. 

b. Bank harus melaksanakan kebijakan dalam hal pengungkapan corporate social 

responsibility secara berkelanjutan agar penilaian masyarakat baik yang 

kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan bank dan berdampak terhadap 

financial performance perusahan bank. 
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3. Bagi pemerintah: 

a. Diharapkan perusahaan mengupayakan peningkatan laba yang sebesar-besarnya 

agar pajak yang diberikan kepada pemerintah juga meningkat. 

b. Pemerintah harus tegas dan selalu mengawasi adanya pengungkapan corporate 

social responsibility pada suatu perusahaan bank agar lingkungan di sekitar 

perusahaan bank selalu terjaga. 

4. Bagi Akademisi: 

a. Perlu ditambah variasi pada penelitian yang ada terutama penggunaan 

mediating variable pada penelitian. 

b. Perlu ditambah orang yang ahli di bidang perbankan di lingkungan kampus. 

c. Perlu diperbanyak lagi topik penelitian yang berkaitan dengan perbankan dan di 

bimbing oleh orang yang ahli pada perbankan. 

 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



DAFTAR PUSTAKA 

 

Arafat, Wilson. 2008. How to Implement GCG (Good Corporate Governance) 

Effectively : mengungkap horizon 8 langkah membumikan sistem dan budaya 

GCG. Jakarta : Skyrocketing Publisher. 

 

Daniri, Mas Achmad. 2006. Good Corporate Governance: Konsep dan penerapannya 

 dalam konteks Indonesia. Jakarta : PT Ray Indonesia. 

 

Dhanis. 2012. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. 

Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Djuitaningsih, Tita & Marsyah, Wahdatul A. 2012. Pengaruh Manajemen Laba dan 

Mekanisme Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility 

Disclosure. Media Riset Akuntansi. Volume 2, Nomor 2. Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Bakrie. 

 

Farida, Yusriati N., Prasetyo, Yuli & Herwiyanti, Eliada. 2010. Pengaruh Penerapan 

Corporate Governance terhadap Timbulnya Earnings Management dalam Menilai 

Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Jurnal Bisnis dan 

Akuntansi. Volume 12, Nomor 2, Agustus 2010. Halaman 69-80. Universitas 

Jendral Soedirman. 

 

Fidanoski, F., Mateska, V., & Simeonovski, K. 2013. Corporate Governance and Bank 

Performance: Evidence from Macedonia. Munich Personal RePEc Archieve 

(MPRA). Volume 6, Nomor 46773, Mei 2013. Universitas Muenchen. 

 

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. 

Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Gujarati, Damodar N. 2006. Ekonometrika Dasar. Jakarta : Penerbit Erlangga. 

 

Hadi, Nor. 2011. Corporate Social Responsibility. Edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu. 

 

Hendra, Krisphus C. 2013. Effect of Corporate Social Responsibility to Financial 

Performance of Banking Companies. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Volume 1, 

Nomor 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Jakfar, & Kasmir. 2009. Studi Kelayakan Bisnis. Edisi 2. Cetakan Keenam. Jakarta : 

Kencana. 

 

Keraf, A. Sonny. 2006. Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya. Cetakan Kesembilan. 

Yogyakarta : Kanisius. 

 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



Kotler, Philip dan Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility. Amerika : John 

Wiley & Sons, Inc. 

 

Kuncoro, Mudrajad & Suhardjono. 2011. Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi. 

Edisi 2. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM – 

BPFE. 

 

 Kurnianto, Eko A. & Prastiwi, Andri. 2010. Pengaruh Corporate Social Responsibility 

terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008). Jurnal 

Universitas Dipenogoro. Fakultas Ekonomi Universitas Dipenogoro. 

 

Natalylova, Kartina. 2013. Pengaruh Corporate Governance terhadap Corporate Social 

Responsibility dan Kinerja Perusahaan yang Mendapatkan Indonesia 

Sustainability Reporting Awards. Jurnal Media Bisnis. Volume 5, Nomor 3, 

November 2013, Halaman 162-182. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti. 

 

Nur, Marzully & Priantinah, Denies. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris pada 

Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia). 

Jurnal Nominal. Volume 1, Nomor 1, Universitas Negeri Yogyakarta. 

 

Octavia, Helen & Hermi. 2014. Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap 

Kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di 

Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2010 dan 2011). Jurnal Akuntansi. Volume 1, 

Nomor 1, Februari 2014. Fakultas Ekonomi Trisakti. Jakarta. 

 

Prayogo, Dody. 2011. Social Responsible Corporation : Peta Masalah, Tanggung Jawab 

Sosial dan Pembangunan Komunitas pada Industri Tambang dan Migas. Jakarta 

: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press). 

 

Priantina, Riha D. & Yustian, Ade. 2011. Pengaruh Struktur Good Corporate 

Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 

Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Telaah & 

Riset Akuntansi. Volume 4, Nomor 1, Januari 2011, Halaman 65-78. Fakultas 

Ekonomi Universitas Syiah Kuala. 

 

Puteri, Putu Ayu Winda Adi. 2013. Karakteristik Good Corporate Governance dan 

Kinerja Perusahaan Manufaktur. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 

Volume 2, Nomor 3, Maret 2013. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Bali. 

 

Rakhiemah, Aldilla N. & Agustia, Dian. 2009. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap 

Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure dan Kinerja Finansial 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Simposium 

Nasional Akuntansi XII. November 4-6. Palembang. 

 

Sekaran, Uma & Bougie, Roger. 2013. Research Methods for Business: a skill-building 

approach. United Kingdom : John Wiley & Sons Ltd. 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



 

Sembiring, Eddy Rismanda. 2005. Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan 

Tanggung Jawab Sosial : Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa 

Efek Jakarta. SNA VIII Solo. 15-16 September 2005. Universitas Katolik St. 

Thomas Sumatera Utara. 

 

Subramanyam, K. R. & Wild, John J. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Edisi 10. 

Jakarta : Salemba Empat. 

 

Susanti, Susi & Riharjo, I. B. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. 

Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 1, Nomor 1, Januari 2013. Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA). Surabaya. 

 

Sutopoyudo. 2009. Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap 

Profitabilitas Perusahaan. September 21. 

http://sutopoyudo.wordpress.com/2009/09/21/pengaruh-penerapan-corporate-

social-responsibility-csr-terhadap-profitabilitas-perusahaan/. 

 

Syahnaz, Melisa. 2013. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Perbankan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB. Volume 1, 

Nomor 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang. 

 

Wardhani, Ratna. 2007. Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang 

Mengalami Permasalahan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. 

Volume 4, Nomor 1, Juni 2007, Halaman 95-114. Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia. 

 

Waryanto. 2010. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. 

 

Wilman, Angga Pradana. 2011. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan 

Industri Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010). Jurnal 

Academia. Sekolah Administrasi Bisnis dan Keuangan Institusi Manajemen 

Telkom. Bandung. 

 

Winarno, Wing Wahyu. 2011. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. 

Edisi 3. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. 

 

Website : 

Ada Nasabah Rekeningnya Rp 46 Miliar, Tiba-Tiba Tinggal Rp 6.000. 

http://www.merdeka.com/uang/ada-nasabah-rekeningnya-rp-46-miliar-tiba-tiba-

tinggal-rp-6000.html 
 

BI Sebut Empat Bank Tak Terapkan GCG. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-

tak-terapkan-gcg 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014

http://sutopoyudo.wordpress.com/2009/09/21/pengaruh-penerapan-corporate-social-responsibility-csr-terhadap-profitabilitas-perusahaan/
http://sutopoyudo.wordpress.com/2009/09/21/pengaruh-penerapan-corporate-social-responsibility-csr-terhadap-profitabilitas-perusahaan/
http://www.merdeka.com/uang/ada-nasabah-rekeningnya-rp-46-miliar-tiba-tiba-tinggal-rp-6000.html
http://www.merdeka.com/uang/ada-nasabah-rekeningnya-rp-46-miliar-tiba-tiba-tinggal-rp-6000.html
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-tak-terapkan-gcg
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51c7fdb93a6c2/bi-sebut-empat-bank-tak-terapkan-gcg


 

Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik. 

 http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/IX/IX.I.6.pdf 

 

Kronologi Aliran Rp 6,7 Triliun ke Bank Century. 

http://www.tempo.co/read/news/2009/11/14/063208353/Kronologi-Aliran-Rp-

67-Triliun-ke-Bank-Century 
 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 

 http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/IX/IX.I.5.pdf 
 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi Bank Umum. http://www.ojk.go.id/dl.php?i=1563 
 

Prinsip Dasar Pedoman Good Corporate Governance Perbakan Indonesia (Draft Tanggal 

9 Januari 2013). 

http://www.knkgindonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Draft%20Pedoman%20G

CG%20Perbankan%20(singkatan)%209%20Jan%202013.pdf 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 

http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perser

oan%20Terbatas.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014

http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/IX/IX.I.6.pdf
http://www.tempo.co/read/news/2009/11/14/063208353/Kronologi-Aliran-Rp-67-Triliun-ke-Bank-Century
http://www.tempo.co/read/news/2009/11/14/063208353/Kronologi-Aliran-Rp-67-Triliun-ke-Bank-Century
http://bapepam.go.id/pasar_modal/regulasi_pm/peraturan_pm/IX/IX.I.5.pdf
http://www.ojk.go.id/dl.php?i=1563
http://www.knkgindonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Draft%20Pedoman%20GCG%20Perbankan%20(singkatan)%209%20Jan%202013.pdf
http://www.knkgindonesia.com/KNKGDOWNLOADS/Draft%20Pedoman%20GCG%20Perbankan%20(singkatan)%209%20Jan%202013.pdf
http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf
http://aria.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU%2040%202007%20Perseroan%20Terbatas.pdf


LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 – Daftar Nama Perusahaan Bank sebagai Objek Pengamatan 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

2 BABP Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 

3 BACA Bank Capital Indonesia, Tbk 

4 BAEK Bank Ekonomi Raharja, Tbk 

5 BBCA Bank Central Asia, Tbk 

6 BBKP Bank Bukopin, Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia, Tbk 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

10 BBTN Bank Tabungan Negara, Tbk 

11 BCIC Bank Mutiara, Tbk 

12 BDMN Bank Danamon Indonesia, Tbk 

13 BEKS Bank Pundi Indonesia, Tbk 

14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 

15 BKSW Bank Kesawan, Tbk 

16 BMRI Bank Mandiri (Persero), Tbk 

17 BNBA Bank Bumi Artha, Tbk 

18 BNGA Bank CIMB Niaga, Tbk 

19 BNII Bank Internasional Indonesia, Tbk 

20 BNLI Bank Permata, Tbk 

21 BSIM Bank Sinarmas, Tbk 

22 BSWD Bank Of India Indonesia, Tbk 

23 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 

24 BVIC Bank Victoria International, Tbk 

25 INPC Bank Artha Graha Internasional 

26 MAYA Bank Mayapada, Tbk 

27 MCOR Bank Windu Kentjana International, Tbk 

28 MEGA Bank Mega, Tbk 

29 NISP Bank OCBC NISP, Tbk 

30 PNBN Bank Pan Indonesia, Tbk 

31 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 
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Lampiran 2 – Hasil Uji Normalitas 

1. Metode Penelitian I 

 

 

2. Metode Penelitian II 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 102

Mean      -0.069646
Median   0.699343
Maximum  12.33597
Minimum -14.00830
Std. Dev.   5.073325
Skewness  -0.470246
Kurtosis   3.606712

Jarque-Bera  5.323656
Probability  0.069820
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Series: Standardized Residuals
Sample 2010 2013
Observations 102

Mean      -5.42e-18
Median   0.004769
Maximum  0.937972
Minimum -1.385446
Std. Dev.   0.398959
Skewness  -0.199202
Kurtosis   3.744857

Jarque-Bera  3.032539
Probability  0.219529
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Lampiran 3 – Hasil Uji Multikolinieritas 

1. Model Penelitian I 

 CSR DEKOM KA 

    
    CSR  1.000000  0.672175  0.508944 

DEKOM  0.672175  1.000000  0.548574 

KA  0.508944  0.548574  1.000000 

 

2. Model Penelitian II 

 NIM DEKOM KA CSR 

     
     NIM  1.000000  0.184150  0.360142 -0.092475 

DEKOM  0.184150  1.000000  0.548574  0.672175 

KA  0.360142  0.548574  1.000000  0.508944 

CSR -0.092475  0.672175  0.508944  1.000000 
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Lampiran 4 – Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji White) 

1. Model Penelitian I 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.911648     Prob. F(5,77) 0.1020 

Obs*R-squared 9.165318     Prob. Chi-Square(5) 0.1026 
Scaled explained SS 9.515050     Prob. Chi-Square(5) 0.0902 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 08/17/14   Time: 15:12  
Sample: 1 102   
Included observations: 83   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 102.9950 50.69392 2.031704 0.0456 

DEKOM -10.74721 13.57167 -0.791886 0.4309 
DEKOM^2 -0.661366 1.082524 -0.610948 0.5430 

DEKOM*KA 3.902421 3.016885 1.293526 0.1997 
KA -16.57523 19.79721 -0.837251 0.4050 

KA^2 -1.397260 2.930805 -0.476750 0.6349 
     
     R-squared 0.110426     Mean dependent var 23.51308 

Adjusted R-squared 0.052661     S.D. dependent var 35.36523 
S.E. of regression 34.42145     Akaike info criterion 9.984780 
Sum squared resid 91232.40     Schwarz criterion 10.15964 
Log likelihood -408.3684     Hannan-Quinn criter. 10.05503 
F-statistic 1.911648     Durbin-Watson stat 1.274789 
Prob(F-statistic) 0.102005    

     
     

 

2. Model Penelitian II 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.624967     Prob. F(9,73) 0.1241 

Obs*R-squared 13.85283     Prob. Chi-Square(9) 0.1277 
Scaled explained SS 8.825695     Prob. Chi-Square(9) 0.4535 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
Date: 08/17/14   Time: 15:14  
Sample: 1 102   
Included observations: 83   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -3.756300 2.125024 -1.767650 0.0813 

DEKOM -0.322911 0.535391 -0.603131 0.5483 
DEKOM^2 -0.124338 0.049284 -2.522888 0.0138 

DEKOM*KA 0.027692 0.104775 0.264295 0.7923 
DEKOM*CSR 0.055956 0.026681 2.097220 0.0394 

KA 1.532098 0.838147 1.827958 0.0716 
KA^2 0.181329 0.092326 1.964008 0.0533 
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KA*CSR -0.116107 0.042853 -2.709434 0.0084 
CSR 0.203438 0.121031 1.680879 0.0971 

CSR^2 -0.000829 0.003428 -0.241950 0.8095 
     
     R-squared 0.166902     Mean dependent var 0.856366 

Adjusted R-squared 0.064191     S.D. dependent var 1.021793 
S.E. of regression 0.988454     Akaike info criterion 2.927234 
Sum squared resid 71.32404     Schwarz criterion 3.218660 
Log likelihood -111.4802     Hannan-Quinn criter. 3.044313 
F-statistic 1.624967     Durbin-Watson stat 1.711427 
Prob(F-statistic) 0.124051    
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Lampiran 5 – Hasil Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) 

1. Model Penelitian I 

     
     R-squared 0.289676     Mean dependent var 9.572132 

Adjusted R-squared 0.275326     S.D. dependent var 3.976496 
S.E. of regression 3.248106     Sum squared resid 1044.469 
F-statistic 20.18655     Durbin-Watson stat 1.524672 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Penyembuhan autokorelasi dengan autoregressive 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     

F-statistic 
0.528

665     Prob. F(2,70) 
0.59

17 

Obs*R-squared 
1.130

877 
    Prob. Chi-
Square(2) 

0.56
81 

     
     

 

2. Model Penelitian II 

     
     R-squared 0.860029     Mean dependent var 5.281373 

Adjusted R-squared 0.798042     S.D. dependent var 1.066375 
S.E. of regression 0.479226     Akaike info criterion 1.617685 
Sum squared resid 16.07603     Schwarz criterion 2.441206 
Log likelihood -50.50192     Hannan-Quinn criter. 1.951156 
F-statistic 13.87434     Durbin-Watson stat 2.281984 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 6 – Pemilihan Data Panel dan Analisis Regresi 

1. Model Penelitian I 

a. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 6.037130 (28,71) 0.0000 

Cross-section Chi-square 124.248664 28 0.0000 
     
      

b. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 3.160741 2 0.2059 

     
      

c. Model Regresi – Random Effect 

Dependent Variable: CSR   
Method: Least Squares   
Date: 08/20/14   Time: 16:44  
Sample (adjusted): 2 102   
Included observations: 76 after adjustments 
Convergence achieved after 6 iterations  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 9.263987 2.458368 3.768349 0.0003 

DEKOM 1.771552 0.438585 4.039243 0.0001 

KA 1.726137 0.658529 2.621202 0.0107 

AR(1) 0.439121 0.105419 4.165474 0.0001 
     
     R-squared 0.577558     Mean dependent var 24.97368 

Adjusted R-squared 0.559956     S.D. dependent var 6.738889 
S.E. of regression 4.470296     Akaike info criterion 5.883982 
Sum squared resid 1438.815     Schwarz criterion 6.006652 
Log likelihood -219.5913     Hannan-Quinn criter. 5.933007 
F-statistic 32.81254     Durbin-Watson stat 1.920053 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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2. Model Penelitian II 

a. Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 10.568790 (28,70) 0.0000 

Cross-section Chi-square 168.701493 28 0.0000 
     
      

b. Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 11.716179 3 0.0084 

     
      

c. Model Regresi – Fixed Effect 

Dependent Variable: NIM   
Method: Panel Least Squares  
Date: 08/17/14   Time: 14:31  
Sample: 2010 2013   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 29  
Total panel (unbalanced) observations: 102 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 6.044403 0.572423 10.55934 0.0000 

DEKOM -0.055551 0.080315 -0.691665 0.4914 
KA 0.102292 0.119699 0.854578 0.3957 

CSR -0.035650 0.017528 -2.033891 0.0458 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.860029     Mean dependent var 5.281373 

Adjusted R-squared 0.798042     S.D. dependent var 1.066375 
S.E. of regression 0.479226     Akaike info criterion 1.617685 
Sum squared resid 16.07603     Schwarz criterion 2.441206 
Log likelihood -50.50192     Hannan-Quinn criter. 1.951156 
F-statistic 13.87434     Durbin-Watson stat 2.281984 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 7 – Data Angka Variabel Setiap Perusahaan 

Tahun Bank DeKom KA CSR NIM 

2010 

AGRO 

2 3 16 5.72 

2011 4 3 23 4.54 

2012 4 3 23 6 

2013 5 3 23 5.31 

2010 

BABP 

6 3 30 5.15 

2011 5 3 21 5.43 

2012 4 3 24 5.44 

2013 2 3 20 4.84 

2010 

BACA 

3 3 16 3.95 

2011 3 3 23 3.62 

2012 3 3 20 4.66 

2013 3 3 21 4.67 

2010 

BAEK 

4 4 23 4.09 

2011 4 4 24 4.38 

2012 3 3 23 3.77 

2013 2 3 27 3.6 

2010 

BBCA 

5 4 26 5.3 

2011 5 3 26 5.7 

2012 5 3 28 5.6 

2013 5 3 32 6.2 

2010 

BBKP 

4 3 32 4.75 

2011 5 3 26 4.55 

2012 5 4 22 4.56 

2013 5 4 26 3.82 

2010 

BBNI 

7 4 32 5.8 

2011 7 4 33 6 

2012 7 4 51 5.9 

2013 7 3 31 6.1 

2010 

BBNP 

5 3 13 4.91 

2011 5 3 20 4.99 

2012 4 3 20 5.56 

2013 4 3 19 5.16 

2010 

BBRI 

7 6 25 10.77 

2011 6 6 27 9.58 

2012 8 8 33 8.42 

2013 8 8 32 8.55 

2010 

BBTN 

5 4 31 5.99 

2011 6 4 28 5.76 

2012 6 4 35 5.83 

2013 6 5 35 5.44 
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Tahun Bank DeKom KA CSR NIM 

2010 

BCIC 

3 3 18 1.02 

2011 4 5 17 1.64 

2012 3 4 20 3.13 

2013 3 4 18 1.67 

2010 

BDMN 

7 6 28 11.3 

2011 8 6 31 9.9 

2012 8 6 50 10.1 

2013 8 6 44 9.6 

2010 

BEKS 

2 3 17 3.51 

2011 3 3 22 8.2 

2012 4 3 20 16.64 

2013 3 3 23 13.04 

2010 

BJBR 

5 4 14 7.32 

2011 5 4 26 6.89 

2012 6 6 27 6.44 

2013 6 6 30 7.96 

2010 

BKSW 

3 2 17 5.13 

2011 6 3 22 5.34 

2012 6 3 22 4.63 

2013 6 3 30 2.82 

2010 

BMRI 

7 5 27 5.39 

2011 7 5 24 5.29 

2012 7 6 28 5.58 

2013 7 6 31 5.68 

2010 

BNBA 

2 3 8 6.1 

2011 3 3 10 6.56 

2012 3 3 9 7.13 

2013 3 3 9 6.61 

2010 

BNGA 

8 6 29 6.46 

2011 8 6 33 5.63 

2012 8 6 35 5.87 

2013 8 6 36 5.34 

2010 

BNII 

7 4 28 5.86 

2011 7 5 28 5.22 

2012 7 5 34 5.73 

2013 6 4 33 5.2 

2010 

BNLI 

9 3 29 5.34 

2011 9 4 31 5.13 

2012 9 4 30 5.39 

2013 8 4 32 4.22 
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Tahun Bank DeKom KA CSR NIM 

2010 

BSIM 

3 4 21 6.19 

2011 3 4 23 5.65 

2012 2 5 23 5.72 

2013 3 4 23 5.23 

2010 

BSWD 

5 3 17 5.82 

2011 4 3 24 6.39 

2012 5 3 25 5.12 

2013 5 3 26 5.92 

2010 

BTPN 

6 5 17 14 

2011 6 5 23 13 

2012 6 5 33 13.1 

2013 6 5 43 12.7 

2010 

BVIC 

3 3 16 1.77 

2011 3 3 20 1.86 

2012 4 3 28 3.12 

2013 4 3 32 3.38 

2010 

INPC 

6 4 24 3.97 

2011 6 4 29 3.55 

2012 5 5 28 4.22 

2013 5 6 28 5.31 

2010 

MAYA 

4 3 10 6.25 

2011 3 3 10 5.84 

2012 6 3 11 6 

2013 5 3 13 5.75 

2010 

MCOR 

4 4 18 4.61 

2011 3 2 19 4.62 

2012 4 3 18 5.18 

2013 3 3 22 4.87 

2010 

MEGA 

4 3 21 4.88 

2011 3 3 21 5.4 

2012 3 3 19 6.45 

2013 4 3 20 5.38 

2010 

NISP 

7 3 25 5.04 

2011 7 4 35 4.8 

2012 8 4 35 4.17 

2013 8 4 42 4.11 

2010 

PNBN 

4 4 24 4.59 

2011 4 4 25 4.64 

2012 4 4 25 4.19 

2013 4 4 25 4.09 

2010 

SDRA 

2 4 15 10.24 

2011 4 3 19 9.14 

2012 3 3 18 8.28 

2013 3 3 21 7.19 
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Lampiran 8 – Indikator GRI 

Indikator 

Kinerja 
ASPEK 

EKONOMI 

Aspek: Kinerja Ekonomi 

EC1 Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi 
pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan 
investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada 
penyandang dana serta pemerintah. 

EC2  Implikasi  finansial  dan  risiko  lainnya  akibat  perubahan  
iklim  serta peluangnya bagi aktivitas organisasi. 

EC3 Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti. 

EC4 Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah. 

Aspek : Kehadiran Pasar 

EC5 Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah 
minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan. 

EC6 Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok 
lokal pada lokasi operasi yang signifikan. 

EC7 Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen 
senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan. 

Aspek: Dampak Ekonomi Tidak Langsung 

EC8 Pembangunan dan  dampak dari investasi infrastruktur serta 
jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, 
natura, atau pro bono. 

EC9  Pemahaman  dan  penjelasan  dampak  ekonomi  tidak  
langsung  yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya. 

 

LINGKUNGAN 

Aspek: Material 

EN1 Penggunaan bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume. 

EN2 Persentase penggunaan bahan daur ulang. 

Aspek: Energi 

EN3 Penggunaan energi langsung dari sumberdaya energi primer. 

EN4 Pemakaian energi tidak langsung berdasarkan sumber primer. 

EN5 Penghematan energi melalui konservasi dan peningkatan 
efisiensi. 

EN6 Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi 
efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan 
persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut. 

EN7   Inisiatif   untuk   mengurangi   konsumsi   energi   tidak   
langsung   dan pengurangan yang dicapai. 
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LINGKUNGAN 

Aspek: Air 

EN8 Total pengambilan air per sumber. 

EN9 Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat 
.pengambilan air. 

EN10 Persentase dan total volume air yang digunakan kembali 
dan didaur ulang. 

Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) 

EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh 
organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan 
dengan daerah yang diproteksi  (dilindungi)  atau  daerah-daerah  
yang  memiliki  nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar 
daerah yang diproteksi. 

EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan 
oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap 
keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi  (dilindungi)  dan  
di daerah  yang memiliki  keanekaragaman hayati bernilai tinggi di 
luar daerah yang diproteksi (dilindungi). 

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat. 

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk 
mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati. 

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang 
masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang 
masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-
daerah yang terkena dampak operasi. 

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung 
maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat. 

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 
berdasarkan berat. 

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
pencapaiannya. 

EN19  Emisi  bahan  kimia  yang  merusak  lapisan  ozon  (ozone-
depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat. 

EN20   NOx,   SOx   dan   emisi   udara   signifikan   lainnya   yang   
diperinci berdasarkan jenis dan berat. 

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. 

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. 

EN24  Berat  limbah  yang  diangkut,  diimpor,  diekspor,  atau  
diolah  yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel 
I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara 
internasional. 

EN25 Identitas,ukuran,status proteksi dan nilai keanekaragaman 
hayati badan air serta habitat terkait yng secara siginifikan 
dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor. 
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LINGKUNGAN 

Aspek Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) 

EN11 Lokasi dan ukuran tanah yang dimiliki, disewa, dikelola oleh 
organisasi pelapor yang berlokasi di dalam, atau yang berdekatan 
dengan daerah yang diproteksi  (dilindungi)  atau  daerah-daerah  
yang  memiliki  nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar 
daerah yang diproteksi. 

EN12 Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan 
oleh aktivitas, produk, dan jasa organisasi pelapor terhadap 
keanekaragaman hayati di daerah yang diproteksi  (dilindungi)  dan  
di daerah  yang memiliki  keanekaragaman hayati bernilai tinggi di 
luar daerah yang diproteksi (dilindungi). 

EN13 Perlindungan dan Pemulihan Habitat. 

EN14 Strategi, tindakan, dan rencana mendatang untuk 
mengelola dampak terhadap keanekaragaman hayati. 

EN15 Jumlah spesies berdasarkan tingkat risiko kepunahan yang 
masuk dalam Daftar Merah IUCN (IUCN Red List Species) dan yang 
masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah-
daerah yang terkena dampak operasi. 

Aspek: Emisi, Efluen dan Limbah 

EN16 Jumlah emisi gas rumah kaca yang sifatnya langsung 
maupun tidak langsung dirinci berdasarkan berat. 

EN17 Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci 
berdasarkan berat. 

EN18 Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan 
pencapaiannya. 

EN19  Emisi  bahan  kimia  yang  merusak  lapisan  ozon  (ozone-
depleting substances/ODS) diperinci berdasarkan berat. 

EN20   NOx,   SOx   dan   emisi   udara   signifikan   lainnya   yang   
diperinci berdasarkan jenis dan berat. 

EN21 Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan. 

EN22 Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan. 

EN23 Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan. 

EN24  Berat  limbah  yang  diangkut,  diimpor,  diekspor,  atau  
diolah  yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel 
I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara 
internasional. 

EN25 Identitas,ukuran,status proteksi dan nilai keanekaragaman 
hayati badan air serta habitat terkait yng secara siginifikan 
dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air organisasi pelapor. 

Aspek: Produk dan Jasa 

EN26 Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan  produk dan 
jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut. 

EN27 Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik 
menurut kategori. 
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LINGKUNGAN 

Aspek: Kepatuhan 

EN28 Nilai Moneter Denda yang signifikan dan jumlah sanksi 
nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi 
lingkungan. 

Aspek: Pengangkutan/Transportasi 

EN29  Dampak  lingkungan  yang  signifikan  akibat  pemindahan  
produk  dan barang-barang  lain  serta  material  yang  digunakan  
yang  digunakan  untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang 
memindahkan. 

Aspek: Menyeluruh 

EN30 Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan 
menurut jenis. 

 

TENAGA 

KERJA 

Aspek: Pekerjaan 

LA1 Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak 
pekerjaan, dan wilayah. 
wilayah. 
LA2 Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok 
usia, jenis kelamin, dan wilayah. 

LA3 Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) 
yang tidak disediakan  bagi  karyawan  tidak  tetap   (paruh  
waktu)  menurut  kegiatan pokoknya. 

Aspek: Tenaga kerja / Hubungan Manajemen 

LA4 Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-
menawar kolektif tersebut. 

LA5  Masa  pemberitahuan  minimal  tentang  perubahan  kegiatan  
penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif 
tersebut. 

Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Jabatan 

LA6  Persentase  jumlah  angkatan  kerja  yang  resmi  diwakili  
dalam  panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan 
pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk 
program keselamatan dan kesehatan jabatan. 

LA7 Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari 
yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena 
pekerjaan menurut wilayah. 

LA8  Program  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan/  bimbingan,  
pencegahan, pengendalian  risiko  setempat  untuk  membantu  para  
karyawan, anggota keluarga dan anggota masyarakat, mengenai 
penyakit berat/berbahaya. 

LA9 Masalah kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam 
perjanjian resmi dengan serikat karyawan. 
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TENAGA 

KERJA 

Aspek: Pelatihan dan Pendidikan 

LA10    Rata-rata    jam    pelatihan    tiap    tahun    tiap    karyawan    
menurut kategori/kelompok karyawan. 

LA11 Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran 
sepanjang hayat  yang  menujang  kelangsungan  pekerjaan  
karyawan  akhir  karier  dan membantu mereka dalam mengatur akhir 
karier. 

LA12   Persentase   karyawan    yang   menerima   peninjauan   
kinerja dan pengembangan karier secara teratur. 

LA13  Komposisi  badan  pengelola/penguasa  dan  perincian  
karyawan  tiap kategori/kelompok   menurut   jenis   kelamin,   
kelompok   usia,   keanggotaan kelompok minoritas, dan 
keanekaragaman indikator lain. 

LA14    Perbandingan/rasio    gaji    dasar    pria    terhadap    wanita    
menurut kelompok/kategori karyawan. 

 

HAK ASASI 
MANUSIA 

Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan 

HR1  Persentase  dan  jumlah  perjanjian  investasi  signifikan  yang  
memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi 
terkait dengan aspek hak asasi manusia 

HR2  Persentase  pemasok  dan  kontraktor  signifikan  yang  telah  
menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM 

HR3 Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal mengenai 
kebijakan dan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang 
relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan 
yang telah menjalani pelatihan 

Aspek: Nondiskriminasi 

HR4    Jumlah    kasus    diskriminasi    yang    terjadi    dan    
tindakan yang diambil/dilakukan. 

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berunding Bersama 

Berkumpul HR5 Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang 
diteridentifikasi dapat menimbulkan  risiko  yang  signifikan  serta  
tindakan  yang  diambil  untuk mendukung hak-hak tersebut. 

Aspek: Pekerja Anak 

HR6  Kegiatan  yang  identifikasi  mengandung  risiko  yang  
signifikan  dapat menimbulkan  terjadinya  kasus  pekerja  anak,  
dan  langkah-langkah  yang diambil untuk mendukung upaya 
penghapusan pekerja anak. 

Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib 

HR7 Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko yang 
signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, 
dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mendukung upaya 
penghapusan kerja paksa atau kerja wajib. 
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Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan 

HR8 Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal 
kebijakan dan  prosedur  organisasi  terkait  dengan  aspek  HAM  
yang  relevan  dengan kegiatan organisasi. 

Aspek: Hak Penduduk Asli 

HR9 Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk 
asli dan langkah- langkah yang diambil. 

 

MASYARAKAT 
 

Aspek: Komunitas 

S01 Sifat dasar, ruang lingkup, dan keefektifan setiap program 
dan praktek yang  dilakukan  untuk  menilai  dan  mengelola  
dampak  operasi  terhadap. 

masyarakat,  baik  pada  saat  memulai,  pada  saat  beroperasi,  dan  
pada  saat mengakhiri. 

Aspek: Korupsi 

S02 Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap 
korupsi. 

S03 Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur 
antikorupsi. 

S04 Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi. 

Aspek: Kebijakan Publik 

S05  Kedudukan  kebijakan  publik  dan  partisipasi  dalam  proses 
melobi  dan pembuatan kebijakan publik. 

S06 Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, 
politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan 
beroperasi. 

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing 

S07 Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan 
antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya. 

Aspek: Kepatuhan 

S08 Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi 
nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan. 

 

PRODUK 

Aspek: Kesehatan dan Keamanan Pelanggan 

PR1 Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang 
menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk 
penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang 
penting yang harus mengikuti prosedur tersebut. 

PR2  Jumlah  pelanggaran  terhadap  peraturan  dan  etika  mengenai  
dampak kesehatan  dan  keselamatan  suatu  produk  dan  jasa  selama  
daur  hidup,  per produk. 
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PRODUK 

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa 

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh 
prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait 
dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut. 

PR4 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai 
penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per 
produk. 

PR5 Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk 
hasil survey yang mengukur kepuasaan pelanggan. 

Aspek: Komunikasi Pemasaran 

PR6  Program-program  untuk  ketaatan  pada  hukum,  standar  dan  
voluntary codes  yang  terkait  dengan  komunikasi  pemasaran,  
termasuk  periklanan, promosi, dan sponsorship. 

PR7 Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela 
mengenai komunikasi   pemasaran   termasuk   periklanan,   promosi,   
dan   sponsorship, menurut produknya. 

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan 

PR8 Jumlah  keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai 
pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya 
data pelanggan. 

Aspek: Kepatuhan 

PR9 Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan 
mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa. 

Sumber : https://www.globalreporting.org/ 
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PERSONAL DATA 

 

Name   :  Runia Putri Dinatea 

Place, Date of Birth :  Ternate, June 5
th

 1992 

Gender   :  Female 

Address  :  Komp. Dep. Keu, Jl. Singgalang IV No. 24 

 Karang Tengah – Tangerang (15157) 

Phone   :  087808224300 

Email   :  runiapd@yahoo.com 

Religion  :  Islam 

Nationality  :  Indonesian 

Interest  :  Sports, Music, Nature 

 

EDUCATION 

 

Formal 

 1998 – 2004 :  SD Negeri Karang Tengah 06 

 2004 – 2007 :  SMP Budi Luhur Karang Tengah 

 2007 – 2010  :  SMA Negeri 112 Jakarta 

 2010 – 2014  :  Indonesian Banking School (Accounting Major) 
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Informal 

 2003 – 2008  :  ILP (English Course) 

 2010  :  Pusat Bimbingan Belajar Ganesha Operation 

 2010 – 2012  :  GMU (English Course) 

 

TRAINING & JOB EXPERIENCE 

 

 Service Excellent Training (2011) 

 Internship at PT. BPR Eka Dana Utama, Malang (2011) 

 Customer Service Training (2011) 

 Internship at Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya (2012) 

 Credit Analysis Training (2013) 

 Basic Treasury & Valuta Asing Training (2014) 

 Trade Finance Training (2014) 

 

ACTIVITIES BY CERTIFICATED 

 

 Participant of Program Orientasi Mahasiswa STIE Indonesia Banking School (2010) 

 Participant of National Banking Forum – Fashion & Beauty Division STIE Indonesia 

Banking School (2010) 

 Participant of Accounting Goes To STIE Indonesia Banking School (2011, 2012) 

 Participant of Company Visit STIE Indonesia Banking School (2012) 

 Consumption Division - Program Orientasi Mahasiswa STIE Indonesia Banking 

School (2012)  

 Treasurer Division - Best Student STIE Indonesia Banking School (2012) 

 Pengaruh Penerapan..., Runia Putri Dinatea, Ak.-Ibs, 2014



 Head of Consumption Division – National Banking Forum STIE Indonesia Banking 

School (2012) 

 Participant of Open Dialog about OJK hosted by Research and Regulation Departmen 

- Bank Indonesia (2014) 

 

MAIN OBJECTIVES 

 

Honest, Friendly, Cooperative, Reliable, ability to work as individual or as a team 

 

SKILLS 

 

Computer skills :  Familiar with Ms. Office, Internet Literate 

Languages  :  English 
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