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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. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pada perusahaan bank biasanya terdapat pemisahan fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan yang didelegasikan oleh pemegang saham kepada direksi. Tetapi 

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. 

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 dananya ke suatu 

perusahaan apabila perusahaan tersebut tingkat profitabilitasnya rendah. 

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 kaitannya dengan 

good corporate governance karena keduanya sama-sama berorientasi terhadap kepentingan 

para stakeholder. 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. 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). 

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). 



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. 

 

2.2. Good Corporate Governance 

Good corporate governance 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 juga 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). 

 

2.3. Corporate Social Responsibility 

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). 

 

2.4. 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).  

 

2.5. 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). 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu 

perusahaan (Kasmir dan Jakfar, 2009). 

 

2.6. 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 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: 

 

 

2.7. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah digambarkan diatas, 

maka hipotesis yang dapat dikembangkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 : Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Ha1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Ho2 : Jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 
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Performance 
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Ha2 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility. 

Ho3 : Pengungkapan corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap financial 

performance. 

Ha3 : Pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh terhadap financial 

performance. 

Ho4 : Jumlahdewan komisaris tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha4 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap financial performance. 

Ho5 : Jumlahkomite audit tidak berpengaruh terhadap financial performance. 

Ha5 : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap financial performance. 

Ho6 : Pengungkapan corporate social responsibility sebagai mediating variable tidak 

berpengaruh pada penerapan good corporate governance terhadap financial 

performance. 

Ha6 : Pengungkapan corporate social responsibility sebagai mediating variable 

berpengaruh pada penerapan good corporate governance terhadap financial 

performance. 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Sample dan Populasi 

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 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. Operasional Variabel 

3.2.1. Variabel Independen 

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). 

 

3.2.2. Variabel Dependen 

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): 



                          
                       

                
      

 

3.2.3. Variabel Mediasi (Mediating Variable/Intervening Variable) 

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: 

     
                            

             
 

 

3.3. Model Penelitian 

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda. Pengujian hipotesis ini menggunakan software statistik 

untuk meregresikan model penelitian dan asumsi klasik yaitu E-Views 7.0. Adapun model 

analisis dalam penelitian ini, yaitu:   

1. Model Penelitian I 

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 

Alat statistik yang digunakan dalam pengujian hipotesis ketiga, keempat dan kelima 

adalah regresi berganda dengan persamaan: 

FP = β0 + β1CSR + β2DK + β2KA + ε1 

Keterangan: 

β0  :  Koefesien regresi. 

FP  :  Financial Performance. 

CSR :  Corporate Social Responsibility. 

DK :  Dewan Komisaris. 

KA :  Komite Audit. 

ε1  :  Error. 

Kemudian, pengujian hipotesis keenam menggunakan analisis jalur (path analysis). 

 

 

 

 



IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum dan 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 

Terkait dengan hasil uji normalitas atas observasi yang dilakukan, menunjukan hasil 

residual yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu penulis mengeluarkan data outlier 

terhadap observasi. Outlier data merupakan data yang menyimpang jauh dari rangkaian data. 

Pada Tabel 4.2 disebutkan daftar observasi yang dijadikan outlier dalam penelitian. 

Tabel 4.2 Daftar Outlier Penelitian 

 

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. Adapun hasil 

statistik deskriptif pada masing-masing model dalam penelitian ini. 

Tabel 4.3 Statistik Deskriptif CSR 

Tabel 4.4 Statistik Deskriptif NIM 

Nilai rata-rata CSR pada penelitian ini sebesar 24,4706 (Model I dan Model II). Nilai 

sebesar 24 pada kedua model menunjukan nilai pengungkapan corporate social 

responsibility pada perusahaan bank di Indonesia cukup bagus. Untuk nilai rata-rata 



DEKOM sebesar 5,0000 dan KA sebesar 3,7843 (Model I dan Model II) menunjukan 

jumlah dewan komisaris pada perusahaan bank di Indonesia cukup tinggi dan jumlah komite 

audit pada perusahaan bank di Indonesia cukup rendah. Sedangkan untuk nilai rata-rata NIM 

sebesar 5,2814 menunjukan bahwa NIM pada perusahaan bank di Indonesia cukup tinggi 

dan cukup bagus. 

 

4.2.2. Uji Normalitas 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

Dalam tabel 4.5 menunjukan nilai probability lebih besar dari 0,05 yang menyatakan 

bahwa Ho tidak dapat ditolak yang artinya data telah berdistribusi secara normal. 

 

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. Adapun pengujian yang 

dilakukan adalah uji Multikolinieritas, uji Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi. Hasil 

dari uji asumsi klasik menyatakan bahwa kedua model tersebut tidak ada masalah 

Multikolinieritas dan Heteroskedastisitas. Namun masalah ditemukan pada uji Autokorelasi 

pada model penelitian I tetapi tidak dengan model penelitian II, kemudian peneliti 

melakukan penyembuhan terhadap model penelitian I dengan menambahkan persamaan 

ar(1). 

 

 



4.3. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.3.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1, 2 dan Pembahasan Model Penelitian I 

Tabel 4.8 Hasil Regresi Model Penelitian I 

Hasil dari tabel 4.8 diatas menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki 

pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility dan jumlah komite audit 

memiliki pengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Hasil dalam 

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

Susanti dan Riharjo (2013), Nur dan Priantinah (2012). Apabila 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. Begitu pun dengan 

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

internal semakin baik dalam penegakan penerapan good corporate governance dan 

membuat pengungkapan corporate social responsibility semakin meningkat atau semakin 

banyak. 

 

4.3.2. Hasil Pengujian Hipotesis 3, 4, 5 dab Pembahasan Model Penelitian II 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Model Penelitian II 

Hasil dari tabel 4.9 diatas menyatakan bahwa pengungkapan corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap financial performance, tetapi berbeda dengan jumlah 

dewan komisaris yang tidak memiliki pengaruh terhadap financial performance dan jumlah 

komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap financial performance. 



Hasil pengungkapan corporate social responsibility terhadap financial performance 

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. Untuk hasil jumlah dewan komisaris dan 

komite audit terhadap financial performance dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Farida et al. (2010), Dhanis (2012) dan Puteri (2013). 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. 

 

4.3.3. Hasil Pengujian Hipotesis 6 

Tabel 4.10 Indirect Effects 

Berdasarkan hasil uji path analysis pada tabel 4.10 diatas menyatakan 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). 



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 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: 

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. 

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. 
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LAMPIRAN 

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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas 

 Model I Model II 

Jarque-Bera 5,3237 3,0325 

Probability 0,0698 0,2195 

 

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 

 



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 

 

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 

 


