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SARI 

 

Distha, Kania Amanda. 2011. “Pengaruh Praktek Good Corporate Governance 

(GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009” . 

Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I : Drs. Tarsis Tarmudji, M.M. Pembimbing II : Trisni Suryarini, 

S.E, M.Si, Akt. 

Kata Kunci: Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

 

Peranan manajemen dalam mengelola perusahaan berkaitan dengan 

pengungkapan CSR. Perusahaan perlu mangembangkan sejumlah kebijakan untuk 

menentukan pelaksanaan CSR. Hal tersebut tidak akan terlaksana dengan baik 

bila perusahaan tidak menerapkan GCG. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui praktek pengungkapan CSR yang dilakukan oleh bank-bank di 

Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh elemen-elemen GCG terhadap 

pengungkapan CSR bank. Elemen-elemen tersebut yaitu struktur kepemilikan 

terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan go public yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2007-2009. Sampel berjumlah 36 yang diambil 

secara purposive sampling. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Metode analisis data yang digunakan adalah 

analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009 menunjukkan bahwa secara 

parsial hanya variabel ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. Analisis regresi secara simultan menunjukkan 

struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009, dapat 

disimpulkan bahwa analisis regresi secara simultan menunjukan struktur 

kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan  

secara parsial  hanya ukuran dewan komisaris yang berpengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan CSR. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah 

variabel yang belum diteliti dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh 

terhadap pengungkapan CSR. 
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ABSTRACT 

 

Distha, Kania Amanda. 2011. “Effect the Practice of Good Corporate 

Governance (GCG) on the  Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on 

the Banks Listed on Stock Exchanges in Indonesia 2007-2009” . Thesis 

Department of Accounting, Faculty of Economics. Supervisor I : Drs. Tarsis 

Tarmudji, M.M. Supervisor II : Trisni Suryarini, S.E, M.Si, Akt. 

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Good Corporate 

Governance (GCG) 

 

The role of management in managing corporate disclosure related to CSR. 

Companies need work out number of policies to determine the implementation of 

CSR. It will not be performing well if the company did not implement good 

corporate governance. This study aims to determine the practice of CSR 

disclosures made by banks in Indonesia and to investigate the effect of the 

elements of good corporate governance of banks CSR disclosure. These elements 

are concentrated ownership structure, composition of the board of 

commissioners., and size of the board of commissioners. 

The population in this study are publicly traded banking company listed on 

the Stock Exchange during the years 2007-2009. Totaling 36 samples taken by 

purposive sampling. The data in this study are secondary data obtained from the 

Indonesia Stock Exchange. Data analysis methods used were descriptive statistical 

analysis and multiple linear regression analysis. 

Results of research has been done on the banking companies listed in 

Indonesia Stock Exchange in 2007-2009 showed that only partially measure the 

variables that significantly influence the board of commissioners on the disclosure 

of CSR. Simultaneous regression analysis shows the concentrated ownership 

structure,  composition the board of commissioners, and size the board of 

commissioners jointly significant effect on disclosure of CSR. 

Based on the results of research that has been done on the banking 

companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2007-2009, it can be concluded 

that the simultaneous regression analysis shows the concentrated ownership 

structure, composition the board of commissioners, and size of the board of 

commissioners jointly significant effect on disclosure of CSR, while the only 

partially measure the board of commissioners who have a significant effect on the 

disclosure of CSR. For further research is expected to add a variable that has not 

been investigated in this study who have an influence on CSR disclosure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan menghendaki kelancaran operasional dengan upaya 

peningkatan produktifitas dan keuntungan. Reputasi perusahaan saat ini tidak lagi 

semata-mata dihasilkan oleh good market performance, melainkan juga good 

corporate social responsibility (CSR). Perusahaan yang melaksanakan CSRnya 

dengan baik akan mendapatkan keunggulan kompetitif karena inovasi, cara 

berpikir jangka panjang, hubungan yang strategis dengan stakeholder (pemangku 

kepentingan), keterbukaan serta penciptaan sebuah organisasi belajar. 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal sebagai CSR menjadi isu yang 

mengemuka akhir-akhir ini. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat 

akan pengaruh lingkungan dalam kehidupan, maka semakin tinggi pula tuntutan 

terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan dituntut untuk 

mengintegrasikan isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam proses bisnis 

perusahaan. Penerapan CSR diharapkan mendorong peningkatan etika bisnis yang 

menjadi pegangan bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis dan lebih jauh 

mendorong terciptanya sustainability perusahaan. Dengan melakukan 

pengungkapan informasi sosialnya, perusahaan ingin membangun image yang 

baik dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain itu, perusahaan juga 

dapat memperoleh legitimacy dengan memperlihatkan tanggung jawab sosial 

melalui pengungkapan CSR dalam media termasuk dalam laporan tahunan 
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perusahaan (Oliver, 1991; Haniffa dan Coke, 2005; Ani, 2007 dalam Novita dan 

Chaerul, 2008). Gagasan CSR akan membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan 

pada tanggung jawab yang berpihak pada single bottom line, yaitu nilai 

perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya 

(financial) saja, akantetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada triple 

bottom lines. Sudah menjadi fakta bagaimana resistensi masyarakat sekitar 

muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan 

lingkungan hidup. 

CSR menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian 

masyarakat global terhadap produk-produk yang ramah lingkungan dan 

diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip Hak 

Asasi Manusia (HAM). Hal ini dilandasi pemikiran yang dianggap hal utama dari 

etika bisnis adalah perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban 

ekonomi dan legal (kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga 

kewajiban-kewajiban terhadap stakeholder, lebih dari itu perusahaan juga 

memiliki tanggung jawab sosial dengan semua stakeholder, termasuk di dalamnya 

adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, 

pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor. Global Compact Initiative (2002) 

menyebut pemahaman ini dengan 3P (profit, people, planet), yaitu tujuan bisnis 

tidak hanya mencari laba (profit), tetapi juga mensejahterakan orang (people), dan 

menjamin keberlanjutan hidup planet ini (Nugroho, 2007 dalam Veronica dan 

Dahlia, 2008). Konsep 3P yaitu Profit, memastikan bahwa tetap mampu 

memenuhi permintaan dengan kualitas tinggi dan biaya murah sebagai sebuah 
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perusahaan internasional yang kompetitif. Konsep kedua yaitu People, dengan 

menyediakan kesempatan untuk ikut serta dalam pengentasan kemiskinan serta 

menjadi tempat untuk pilihan pekerjaan. Konsep ketiga yaitu Planet, memastikan 

bahwa pelaksanaan usaha tetap melindungi keanekaragaman hayati dan 

mengurangi penurunan kualitas lingkungan. 

Wacana CSR berkembang pesat pada dekade 1980-1990an. Munculnya 

KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep sustanbility development 

(pembangunan berkelanjutan) sebagai hal yang mesti diperhatikan, tak hanya oleh 

negara, tetapi terlebih oleh kalangan korporasi yang kekuatan kapitalnya makin 

besar. Tekanan KTT Rio, terasa bermakna sewaktu Jamrs Collins dan Jerry Porras 

meluncurkan Built To Lasr; Succesful Habits of Visionary Companies di tahun 

1994. Lewat riset yang dilakukan, mereka menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan yang terus hidup bukanlah perusahaan yang hanya mencetak uang 

semata. Owen (2005) dalam Anggraini (2006) mengatakan bahwa kasus Enron di 

Amerika telah menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memberikan perhatian 

yang besar terhadap pelaporan sustainbilitas dan CSR perusahaan. Isu-isu yang 

berkaitan dengan reputasi, manajemen resiko dan keunggulan kompetitif nampak 

menjadi kekuatan yang mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

informasi sosial. 

Perkembangan CSR tersebut dipicu sedikitnya oleh 5 hal berikut: (1) 

maraknya fenomena ”take over’ antar korporasi yang kerap dipicu oleh 

keterampilan rekayasa finansial. (2) Runtuhnya tembok Berlin yang merupakan 

simbol tumbangnya paham komunis dan semakin kokohnya imperium kapitalisme 
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secara global. (3) Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara 

berkembang, sehingga dituntut supaya memperhatikan: HAM, kondisi sosial dan 

perlakuan yang adil terhadap buruh. (4) Globalisasi dan menciutnya peran sektor 

publik (pemerintah) hampir di seluruh dunia telah menyababkan tumbuhnya LSM 

(termasuk asosiasi profesi) yang memusatkan perhatian mulai dari isu kemiskinan 

sampai pada kekuatiran akan punahnya berbagai spesies baik hewan maupun 

tumbuhan sehingga ekosistem semakin labil. (5) Adanya kesadaran dari 

perusahaan akan arti penting merk dan reputasi perusahaan dalam membawa 

perusahaan menuju bisnis berkelanjutan. 

Di Indonesia, kesadaran akan perlunya menjaga lingkungan tersebut diatur 

oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 tahun 2007, dimana 

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam 

wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, pada 

kenyataannya pelaksanaan CSR di Indonesia sangat tergantung pada pimpinan 

puncak perusahaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar perusahaan di Indonesia 

memiliki struktur kepemilikan individu atau keluarga sehingga kebijakan yang 

diambil perusahaan cenderung akan mengikuti kehendak shareholders terbesar di 

perusahaan. Artinya, kebijakan CSR tidak selalu dijamin selaras dengan visi dan 

misi perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki kesadaran moral yang 

tinggi, besar kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang 

benar. Sebaliknya jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan 

kepuasan shareholders  maka kebijakan CSR hanya sekedar untuk menjaga nama 

perusahaan. 



5 

 

 

 

CSR di perbankan lebih dari sekadar kepedulian sosial yang baik dan 

perlu, juga lebih dari sekadar pengungkapan empati sosial. Pelaksanaan CSR 

mempersyaratkan kesadaran penuh bahwa setiap kegiatan 

pemanfaatan/pengubahan sumberdaya (alam) termasuk energi menjadi output 

tertentu dalam rangka bisnis selalu berada dalam interaksi konstan dan terus 

menerus dengan lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Kesadaran ini juga 

menjelaskan bahwa seluruh proses kegiatan bisnis, atau apapun dalam derajat 

yang bervariasi sesuai skala kegiatannya akan selalu berdampak baik positif 

maupun negatif. Karena itulah wujud output kebijakan/program CSR harus 

berkait dengan upaya memaksimumkan dampak positif dan meminimumkan 

dampak negatif dari suatu kegiatan (bisnis) tertentu. 

Dengan dasar pemaknaan realisasi CSR seperti di atas, maka sudah 

seharusnya seluruh program CSR yang akan direalisasi oleh suatu institusi 

perbankan, harus memiliki dasar alasan dalam menentukan program yang akan 

digunakan sebagai program CSR mereka. Dasar alasan inilah yang menjadi pokok 

pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang bentuk program-program CSR 

yang akan direalisasikan. Pokok pertimbangan ini juga dapat digunakan sebagai 

indikator tepat atau tidaknya suatu program dilihat dari praktek CSR yang 

substansial. 

Di tengah menjamurnya berita, laporan tahunan sejumlah bank tentang 

kinerja bisnis serta realisasi program CSR mereka, terdapat kelemahan yang 

berkaitan dengan pengukuran realisasi program CSR tersebut. Sebuah pernyataan 

yang sumir jika sebuah klaim pelaksanaan apalagi klaim keberhasilan suatu 
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program tidak didukung atau disertai dengan oleh piranti yang terukur. Kondisi 

seperti inilah yang dijumpai ketika mengamati CSR perbankan. Paparan informasi 

yang disajikan ke publik cenderung merupakan kegiatan kepedulian sosial yang 

baik dan perlu tetapi sesungguhnya tidak memadai sebagai program CSR 

perbankan. Selain itu, klaim implementasi program CSR semacam itu hanya 

merupakan pernyataan pihak pertama yang validitasnya sangat rendah, rentan 

kritisisme atau masih diperlukan verifikasi pihak kedua bahkan juga pihak ketiga 

yang independen. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah berbagai klaim dan publikasi 

tentang realisasi program CSR perbankan didominasi oleh pengukuran kuantitatif 

sederhana yang condong dititik beratkan pada ukuran input. Sementara 

pengukuran terhadap proses, output dan outcome hampir bisa dikatakan tidak ada. 

Jika ada pengukuran tentang output. Sebagai contoh kegiatan yang telah 

dilakukan oleh perbankan yaitu: program ayo membaca dan menabung, renovasi 

sekolahku, bea siswa dan penyediaan fasilitas belajar, klinik kesehatan, program 

di bidang konservasi lingkungan, bantuan untuk aktifitas keagamaan dan lain-lain. 

Klaim realisasi program CSR seperti ini bisa sangat menyesatkan. Diperlukan 

terobosan kreatifitas dan juga kejujuran dari berbagai bank yang telah dan akan 

mempublikasikan realisasi program CSR mereka untuk menyajikan data 

pengukuran realisasi program yang bersifat lengkap, dari input, proses, output, 

dan bila memungkinkan hingga outcome (dampak dari program) baik kuantitatif 

maupun kualitatif. 
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Perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR umumnya bersifat 

voluntary (sukarela). Guthrie dalam Utomo (2000) menyebutkan tema-tema yang 

termasuk dalam wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial, diantaranya: tema 

kemasyarakatan yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta 

pengungkapan kemasyarakatan lainnya. Tema ketenagakerjaan yang meliputi 

aktifitas rekruitmen, program pelatihan, gaji dan tututan, mutasi dan promosi dan 

lainnya. Tema produk dan konsumen melibatkan aspek kualitatif suatu produk 

atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, 

kejujuran dalam iklan, kejelasan, dan lainnya. Tema lingkungan hidup misalnya 

pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan. 

Suatu perusahaan dapat mewujudkan CSR dengan baik apabila mereka 

mampu menerapkan kewajibannya secara seimbang antara kepentingan 

stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer merupakan 

kelompok yang secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

mencapai tujuan utamanya yaitu memberikan barang dan jasa kepada masyarakat, 

sedangkan stakeholder sekunder adalah semua kelompok dalam masyarakat yang 

dapat dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh dampak sekunder 

beroperasinya suatu perusahaan. Apabila suatu perusahan tidak mampu 

menciptakan keseimbangan kepentingan diantara kedua kelompok stakeholder 

tersebut, akibatnya bisa menimbulkan konflik sosial. Diduga banyak konflik 

sosial terjadi karena tidak diimplementasikan CSR dengan baik oleh perusahaan, 

terutama tindakan kurang peduli terhadap stakeholder sekunder, yaitu masyarakat 

sekitar. Dapat kita sebutkan beberapa contoh konflik sosial perusahaan di 
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Indonesia, seperti : PT Freeport di Jaya Pura, PT Inti Indorayon di Porsea 

Sumatara Utara, PT Exon Mobil di Loksumawe Aceh, dan kasus lumpur PT 

Lapindo Brantas di Sidoarjo Jawa Timur. 

Implementasi program CSR oleh perusahaan pada hakikatnya bersifat 

orientasi dari dalam ke luar. Hal tersebut berarti sebelum melaksanakan aktifitas 

CSR yang bersifat voluntary, perusahaan terlebih dahulu harus membenahi 

kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Perusahaanpun harus menjalankan 

bisnisnya dengan baik sehingga dapat menjamin tercapainya maksimalisasi laba 

(economic respnsibilities). Selain itu, perusahaan perlu mengembangkan sejumlah 

kebijakan untuk menentukan pelaksanaan CSR. Semua hal tersebut tidak akan 

terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak menerapkan corporate governance 

yang baik (GCG). 

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 bukan 

semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum 

dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Usaha mengembalikan 

kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan 

rekapitalisasi hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar 

apabila disertai tiga tindakan penting lain yaitu : ketaatan terhadap prinsip kehati-

hatian, pelaksanaan GCG, dan pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas 

Bank. 

Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan 

masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan 

untuk berkembang dengan baik dan sehat. Bank for International Sattlement (BIS) 
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sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus 

dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi 

dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh 

lembaga-lembaga internasional lainnya. 

Peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG 

antara lain adalah PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 8/4/PBI tentang Bank 

Umum, yang mana di dalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota 

Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan 

atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini 

adalah sebagai upaya perwujudan corporate governance (CG) dengan 

mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan 

oleh direksi dan komisaris maupun pemegang saham. Kenyataannya, peran 

direksi dan komisaris rentan untuk disalahgunakan seandainya tidak ada 

mekanisme check and balances yang baik antara seluruh organ perusahaan. 

Besarnya pengaruh pemegang saham dalam kebijakan CSR setiap 

perusahaan membuat para peneliti umumnya mengaitkan penelitian CSR dengan 

praktek (GCG) yang dilakukan perusahaan. Alasan yang mendasari bahwa 

praktek GCG menurut PBI Nomor 8/4/2006 yaitu prinsip responsibility 

(pertanggungjawaban), fairness (kewajaran), transparency (keterbukaan), dan 

accountability (akuntanbilitas) dan independency (independensi). Perbedaan 

mendasar antara prinsip responsibility dan keempat prinsip lainnya terdapat pada 

pihak yang ingin dituju. Prinsip-prinsip fairness, transparency, dan accountability 

lebih ditujukan untuk kepentingan para shareholders  perusahaan sehingga 
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keempat prinsip tersebut lebih mencerminkan shareholders-driven concept, 

sedangkan prinsip responsibility lebih ditujukan untuk kepentingan stakeholders 

perusahaan. Perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan stakeholders 

perusahaan, menciptakan nilai tambah (value added) dari produk dan jasa bagi 

stakeholders perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang 

diciptakannya. Karena itu, prinsip responsibility lebih mencerminkan 

stakeholders-driven concept.  

PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 8/4/PBI/2006 diatur sedemikian 

rupa struktur GCG yang diwajibkan bagi seluruh bank umum di Indonesia. 

Struktur yang dimaksud itu sendiri adalah elemen fungsional yang merupakan alat 

guna menciptakan keadaan GCG di dalam suatu bank. Indikator GCG antara lain 

struktur kepemilikan, dewan komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris 

(Hidayat, 2009). Konsep corporate governance dilatar belakangi oleh masalah 

pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan, yang selanjutnya dimodelkan 

dalam agency theory Syakhroza (2003) dalam Waryanto 2010. Dalam mekanisme 

GCG, masalah antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan 

upaya yang sangat penting untuk mewujudkan GCG. Pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan akan timbul suatu masalah agensi, yaitu terjadi 

konflik kepentingan antara pemilik dan manajer (agen) karena kemungkinan agen 

bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal. Sehingga memicu biaya 

keagenan (agency cost). Babic (2001) dalam Nuryaman (2008) menyatakan, 

bahwa struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme internal untuk 

mengendalikan masalah agensi pada perusahaan. 
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Struktur kepemilikan merupakan faktor yang banyak diteliti sebagai salah 

satu praktek GCG yang mempengaruhi CSR. La Porta et al. (1999) dalam Tarjo 

(2008) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia memiliki 

konsentrasi kepemilikan atau dikendalikan oleh shareholders besar. Disamping 

itu, Utama (2007) dalam Nurkhin (200) mengungkapkan bahwa tingkat pelaporan 

dan pengungkapan CSR di Indonesia masih relative rendah. Penemuan-penemuan 

tersebut mengindikasikan adanya korelasi negative antara tingkat pelaporan dan 

pengungkapan CSR dengan struktur kepemilikan saham yang terkonsentrasi.  

Hasil penelitian berbeda ditunjukkan Hubert dan langhe (2002) dalam 

Nuryaman (2008) yang mengungkapkan konsentrasi kepemilikan dapat menjadi 

mekanisme internal pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang 

dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan 

kepemilikan yang besar menjadikan shareholder memiliki akses informasi yang 

cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki 

manajemen. Dalam hal ini, struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat mengurangi 

masalah agensi dan dapat mendorong pengungkapan CSR secara luas. Hasil 

penelitian tersebut konsisten dengan Eipstein dan Freedman (1994) dalam 

Anggraini (2006) yang mengungkapkan bahwa investor individual tertarik 

terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan.  

Dewan komisaris seringkali dijadikan variabel GCG yang diduga dapat 

mempengaruhi pengungkapan CSR perusahaan. Dewan komisaris dapat dilihat 

dari dua sudut pandang, yaitu dewan komisaris independen dengan indikator 

komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris. Keberadaan dewan 
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komisaris independen juga mendapat perhatian dari pemerintah dengan terbitnya 

Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli 

tahun 2004 yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah dewan komisaris yang ada.  

Dewan Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan 

independensi dewan komisaris terhadap kepentingan shareholders (mayoritas) 

dan benar-benar menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan 

lainnya (Muntoro, 2006). Semakin besar komposisi dewan komisaris, maka 

kemampuan dewan komisaris untuk mengambil keputusan dalam rangka 

melindungi seluruh stakeholders dan mengutamakan perusahaan semakin objektif. 

Berkaitan dengan pengungkapan CSR, maka semakin besar komposisi dewan 

komisaris independen maka dewan komisaris dapat bertindak semakin objektif 

dan mampu melindungi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat 

mendorong pengungkapan CSR seperti tema kemasyarakatan, ketenagakerjaan, 

produk, dan lingkungan hidup akan diungkapkan dengan baik pula. 

Penelitian Agrawal dan Knoeber (1996); Baysinger dan Butler (1985) 

dalam Rahman dan Ali (2006) menemukan bahwa dengan adanya dewan 

komisaris independen, pengelolaan perusahaan lebih efektif dan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila jumlah komisaris independen semakin 

besar atau dominan, hal ini dapat memberikan power kepada dewan komisaris 

untuk menekan manajemen supaya meningkatkan kualitas pengungkapan 

perusahaan (Haniffa dan Cooke, 2002). 

 Ukuran dewan komisaris yang besar juga dapat mempengaruhi tanggung 
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jawab terhadap pihak eksternal perusahaan. Ketentuan Bapepam dan Peraturan 

Bura Efek Indonesia mengatur jumlah dewan komisaris yang harus dimiliki 

perusahaan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal sama dengan jumlah dewan 

direksi yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris 

dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung 

jawab untuk memonitor tindakan manajemen. Melalui peran monitoring oleh 

dewan komisaris, perusahaan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku 

dan dapat terjamin kelangsungannya (Sulastini, 2007). Dikaitkan dengan 

pengungkapan informasi oleh perusahaan, semakin besar ukuran dewan 

komisaris, maka komposisi pengalaman dan keahlian yang dimiliki oleh dewan 

komisaris semakin meningkat, sehingga dapat melakukan aktifitas monitoring 

dengan lebih baik (Akhtaruddin, et. al., 2009). Dengan proses monitoring yang 

baik, maka diharapkan pengungkapan CSR yang terdiri dari tema 

kemasyarakatan, ketenagakerjaan, produk, dan lingkungan hidup akan semakin 

luas, dikarenakan kemungkinan manajer untuk menyembunyikan informasi dapat 

dikurangi. Sembiring (2005) dan Sulastini (2007:65) menemukan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan manufaktur. 

Penerapan CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, 

sehingga perusahaan yang melaksanakan GCG sudah seharusnya melakukan 

pelaksanaan CSR. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum GCG 

Indonesia khususnya prinsip responsibilitas, dimana dalam pedoman tersebut 

dinyatakan, “perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 
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melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. Konteks permsalahan inilah, penelitian 

ini dimaksudkan untuk menguji lebih lanjut mengenai pengaruh praktek GCG 

dalam pengungkapan CSR perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Pengaruh Praktek Good 

Corporate Governance (GCG) Terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR) pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Tahun 2007-2009”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah: 

1. Adakah  pengaruh positif struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI? 

2. Adakah pengaruh positif komposisi dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI? 

3. Adakah pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan 

CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI? 

4. Adakah pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan 

komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR pada 

perbankan yang terdaftar di BEI? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian pendahuluan dan perumusan masalah, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk mengetahui pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi 

dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris pada perbankan yang 

terdaftar di BEI. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi teoretis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan 

dengan ekonomi khusunya tentang pengaruh GCG terhadap pengungkapan 

CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. Selain itu penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan referensi. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

a. Bagi peneliti, dapat memperluas pengetahuan di bidang akuntansi 

keuangan khususnya mengenai pengungkapan CSR. 

b. Bagi universitas, dapat menambah bahan referensi dan informasi bacaan 

khususnya yang akan menyusun skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

Terdapat tiga teori yang mendasari penelitian ini, yaitu legitimacy theory 

agency theory, dan stakeholder theory. Stakeholder theory dan legitimacy theory 

merupakan teori yang paling tepat untuk mendasari penelitian di bidang tanggung 

jawab sosial perusahaan. Menurut Deegan (2004) dalam Yuniarti (2007), teori 

stakeholder erat kaitannya dengan teori legitimacy. Keduanya menjelaskan alasan 

pengungkapan suatu informasi oleh perusahaan dalam laporan keuangan. 

Sementara itu agency theory adalah teori yang mendasari penelitian mengenai 

corporate governance. Akan dibahas juga teori mengenai CSR beserta 

pengungkapannya, dan Good Corporate Governance. 

2.1.1 Legitimacy theory 

Legitimacy theory menyatakan bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan 

jika masyarakat dimana dia berada merasa bahwa organisasi beroperasi 

berdasarkan sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai yang dimiliki oleh 

masyarakat. Organisasi mungkin menghadapi ancaman terhadap legitimasinya. 

Menurut Deegan (2004), legitimacy theory menegaskan bahwa perusahaan terus 

berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma 

yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana 

mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas perusahaan diterima oleh 

pihak luar sebagai suatu yang “sah”.  
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Beberapa alasan perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR. Perusahaan  

sebagai bagian dari masyarakat membutuhkan legitimasi dari masyarakat di 

sekitarnya sehingga dapat tetap eksis (Lindblom dalam Gray, et. Al, 1995; 

Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007). Perusahaan melakukan pengungkapan 

informasi sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan 

mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan sosial, 

peusahaan merasa keberadaan dan terlegitimasi. Perusahaan melalui top 

manajemennya mencoba memperoleh kesesuaian antara tindakan organisasi dan 

nilai-nilai dalam masyarakat umum dan politik yang relevan atau stakeholder-nya 

(Dowling dan Preffer, 1975 dalam Haniffa dan Cooke, 2005; Ani, 2007 dalam 

Novita dan Chaerul, 2008). 

2.1.2 Stakeholder Theory 

Motivasi perusahaan untuk mengungkapkan CSR didukung dengan 

adanya stakeholder theory yang mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan 

ditentukan oleh stakeholder-nya. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari 

para stakeholder dalam menjalankan operasi perusahaan. Pemikiran yang 

melandasi CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa 

perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal 

(artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban-

kewajiban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) yang 

jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. CSR dari perusahaan 

terjaadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk di 

dalamnya adalah pelanggan atau customer, pegawai, komunitas, pemilik, investor, 
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pemerintah, supplier, bahkan juga kompetitor (Mullins, 2002 dalam Amaeshi dan 

Adi, 2006). 

Kasali dalam Iryanie (2009) membagi stakeholder menjadi:  

1. Stakeholder Internal dan stakeholder eksternal  

Stakeholder internal adalah stakeholder yang berada di dalam lingkungan 

organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (shareholder). 

Sedangkan stakeholder eksternal adalah stakeholder yang berada di luar 

lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau 

pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible 

investor, licensing partner dan lain-lain.  

2. Stakeholder primer, sekunder dan marjinal  

Tidak semua elemen dalam stakeholder perlu diperhatikan. Perusahaan perlu 

menyusun skala prioritas. Stakeholder yang paling penting disebut stakeholder 

primer, stakeholder yang kurang penting disebut stakeholder sekunder dan 

yang biasa diabaikan disebut stakeholder marjinal. Urutan prioritas ini 

berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan 

ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.  

3. Stakeholder tradisional dan stakeholder masa depan  

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai stakeholder  tradisional, 

karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan stakeholder 

masa depan adalah stakeholder pada masa yang akan datang diperkirakan 

akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti 

dan konsumen potensial.  
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4. Proponents, opponents, dan uncommitted  

Diantara stakeholder ada kelompok yang memihak organisasi (proponents), 

menentang organisasi (opponents) dan ada yang tidak peduli atau abai 

(uncommitted). Organisasi perlu mengenal stakeholder yang berbeda-beda ini 

agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk 

melakukan tindakan yang proposional. 

5. Silent majority dan vokal minority  

Dilihat dari aktivitas stakeholder dalam melakukan komplain atau mendukung 

perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya 

secara aktif namun ada pula yang menyatakan secara pasif. 

Terdapat beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan 

kepentingan stakeholders, yaitu:  

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam 

masayarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka, 

2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan 

harus bersahabat dengan lingkungan,  

3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih 

perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program 

lingkungan,  

4. LSM dan pencinta lingkungan makin aktif dalam mengkritik perusahaan-

perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan. 
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2.1.3 Agency Theory 

Berbagai pemikiran tentang GCG berkembang dengan bertumpu pada 

agency theory dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan 

untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Solihin (2008:119), 

dalam agency theory memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen 

bagi stakeholders, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya 

sendiri self interest) bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil 

terhadap stakeholders.  

Penelitian Richardson (1998) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan 

manajemen laba. Dalam hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang 

lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham maka kecenderungan 

manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan 

pribadi akan semakin tinggi.  

2.2 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pratiwi dan Djamburi (2004) dalam Titisari (2008) mengartikan 

pengungkapan sosial sebagai suatu pelaporan atau penyampaian informasi kepada 

stakeholders mengenai segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan 

lingkungan. Hasil penelitian di berbagai Negara membuktikan bahwa annual 

report merupakan media yang tepat untuk menyampaikan CSR. 

Pertanggungjawaban sosial timbul jika organisasi memiliki kewajiban untuk 

melakukan pertanggungjawaban terhadap lingkungannya. 
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Sampai saat ini tidak ada definisi tunggal tentang CSR. Berikut beberapa 

definisi CSR yang cukup berpengaruh dan sering dirujuk  diantaranya 

disampaikan oleh Bank Dunia mendefinisikan CSR sebagai berikut: 

“CSR is the commitment of business to contribute to sustainable economic 

develpoment working with employees and their representatives, the local 

community and society at large to improve quality of life, in ways that are 

both good for business and good for development”. 

Sedangkan versi Uni Eropa dalam Amaeshi dan Adi (2006) 

mendefinisikan CSR sebagai berikut: 

“A concept Whereby companies intergrate social and environmental 

concern in their business operations and in their interaction with theirs 

stakeholders on a voluntary basis”. 

Dauman dan Hargreaves (1992) dalam Hasinuan (2001) dalam Sulastini 

(2007) menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan dapat dibagi menjadi tiga 

level sebagai berikut: 

1. Basic Responsibility (BR) 

Pada level pertama, menghubungkan tanggung jawab yang pertama dari 

suatu perusahaan, yang muncul karena keberadaan perusahaan tersebut 

seperti; perusahaan harus membayar pajak, memenuhi hukum, memenuhi 

standar pekerjaan, dan memuaskan pemegang saham. Bila tanggung jawab 

pada level ini tidak dipenuhi akan menimbulkan dampak yang sangat serius. 

2. Organization Responsibility (OR) 

Pada level kedua ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan untuk 

memenuhi perubahan kebutuhan stakeholder seperti pekerja, pemegang 

saham, dan maysarakt di sekitarnya. 
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3. Sociental Responsibility (SR) 

Pada level ketiga ini, menunjukkan tahapan ketika interaksi antara bisnis dan 

kekuatan lain dalam masyarakat yang demikian kuat sehingga perusahaan 

dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, terlibat dengan 

apa yang terjadi dalam lingkungannya secara keseluruhan. 

Pengungkapan CSR kepada publik digunakan oleh perusahaan untuk 

menunjukkan dasar tertentu atau politik kebijakan tanggung jawab lingkungan 

dan sosial sebagai komitmen dasar perusahaan terhadap CSR. Perusahaan yang 

melakukan pengungkapan CSR umumnya bersifat voluntary (sukarela), unaudited 

(belum diaudit), dan unregulated (tidak dipengaruhi oleh peraturan tertentu). 

Guthrie dalam Utomo (2000) menyebutkan tema-tema yang termasuk dalam 

wacana akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah: 

1. Community (Kemasyarakatan) 

Menurut Daniri (2007), program CSR community (pengembangan 

masyarakat di Indonesia) dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu: 

a. Community Relation 

Community Relation yaitu kegiatan-kegiatan yang menyangkut 

pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada 

pihak yang terkait. Kategori ini, program lebih cenderung mengarah 

pada bentuk-bentuk kedermawanan (charity) perusahaan. 
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b. Community Services 

Community Services merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi 

kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Inti dari kegiatan ini 

adalah memberikan kebutuhan yang ada di masyarakat dan pemecahan 

masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan perusahaan 

hanyalah sebagai fasilitator dari perusahaan masalah tersebut. 

c. Community Empowering 

Community Empowering adalah program-program yang berkaitan 

dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

menjunjung kemandiriannya, seperti pembentukan industri kecil lainnya 

secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai pranata 

pendukungnya dan perusahaan memberikan akses kepada pranata sosial 

yang ada tersebut agar dapat berlanjut. Dalam kategori ini, sasaran 

utama adalah kemandirian komunitas. Dari sisi masyarakat, praktek CSR 

yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu 

daerah tersebut. Sesungguhnya substansi keberadaan CSR adalah dalam 

rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dengan jalan 

membangun kerjasama antar stakeholder yang difasilitasi perusahaan 

tersebut dengan menyusun program-program pengembangan masyarakat 

sekitarnya. 
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2. Employment (Ketenagakerjaan) 

Employment menurut perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial 

terhadap pegawai yang merupakan aset yang sangat berharga ini diwujudkan 

antara lain dengan memperlakukan mereka dengan adil (tidak diskriminatif), 

terbuka, bermartabat, tulus, menjadikan mereka sebagai bagian dari tim serta 

mengharrgai kebebasan dan kebutuhan dasar mereka, melindungi dari 

kecelakaan, gangguan kesehatan di tempat kerja. Di samping itu juga 

mendorong dan membantu para pegawai untuk mengembangkan skill dan 

pengetahuan yang relevan dan dapat dipakai di tempat lain. Peka terhadap 

problem pengangguran yang serius dan bekreja sama dengan pemerintah, 

kelompok pekerja, lembaga lain dalam mengatasi masalah kehilangan 

pekerjaan lain. Senada dengan hal tersebut, Guthrie dalam Utomo (2000), 

menggolongkan tema employment yang meliputi dampak aktifitas 

perusahaan pada orang-orang perusahaan tersebut.  

3. Product and consumer (Produk dan Konsumen) 

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan konsumen, pemerintah, 

masyarakat, dan lingkungannya. Hal ini sejalan dengan legitimacy theory 

yang menyatakan bahwa peruahaan memiliki kontrak dengan masyarakat 

untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nila-nilai justice, dan bagaimana 

perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi 

tindakan perusahaan jika terjadi ketidakselarasan antara sistem (Cooke, 2005 

dalam Titisari, 2008). 
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Menurut Guthrie dalam Utomo (2000), lingkup CSR perusahaan tidak 

hanya berkutat pada pengembangan masyarakat dan juga lingkungan saja, 

namun juga harus masuk ke dalam ranah output, berupa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang nantinya akan berdampak pada konsumen 

yang akan memakai produk tersebut (customer satisfication).  

4. Environment (Lingkungan Hidup) 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan 

CSR di negeri ini. Keempat ayat dalam pasal 74 UU tersebut menetapkan 

kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk 

melaksanakan CSR dan lingkungan. Substansi ketentuan dalam pasal 74 

Undang-undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna, 

mewajibkan CSR dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan 

peundangan terkait, penyediaan anggaran CSR dan lingkungan, dan 

mewajibkan melaporkannya. 

CSR dan lingkungan tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang 

bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, akantetapi 

berlaku untuk semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, 

baru berdiri atau masih dalam kondisi merugi (Daniri, 2007). 

2.3 Good Corporate Governance (GCG) 

Istilah “corporate governance” (tata kelola perusahaan) berasal dari suatu 

analogi antara pemerintahan suatu negara atau kota dengan pemerintahan dalam 
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suatu perusahaan (Becht et al., 2002 dalam Solihin 2008:115). Corporate 

governance (CG) juga berkaitan dengan penyelarasan masalah tindakan kolektif 

yang melibatkan berbagai investor dan juga menyangkut rekonsiliasi berbagai 

kepentingan yang berbeda-beda dari shareholders. Hal tersebut berarti bahwa 

tanpa adanya good corporate governance (GCG), maka akan terjadi konflik 

kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan 

Mengutip definisi CG yang dikemukakan oleh OECD (Organization for 

Economics Coorporation and Development) sebagai berikut: 

“Corporate governance is the system by which business corporations are 

directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 

distribution of the right and responsibilities among different participants 

in the corporation, such as the board, managers, shareholders and other 

stakeholders”. 

Sedangkan Achmad Daniri dalam Wibowo (2007) mendefiniskan GCG 

sebagai berikut: 

“GCG adalah tata kelola perusahaan yang memberikan jaminan 

berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ 

perusahaan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparan, bertanggung 

jawab, dan akuntabel. Dalam proses pengambilan keputusan, organ 

perusahaan ini juga terkait dengan stakeholders perusahaan, seperti 

kreditor, pemasok (supplier), masyarakat, konsumen, pemerintah, media 

dan lembaga swadaya masyarakat”. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001) menggunakan 

definisi Cadbury Committee menyatakan bahwa CG adalah seperangkat peraturan 

yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 

lainnya sehubungan denga hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.  
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Mekanisme CG  juga dapat membawa beberapa manfaat, antara lain: 

1. Mengurangi agency cost yang merupakan biaya yang harus ditanggung 

shareholder karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian 

wewenang kepada pihak manajemen. 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital) sebagai dampak dari menurunnya 

tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan 

seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan. 

3. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 

tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang 

ditempuh perusahaan. 

Menurut Keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

117/M-MBU/2002, CG adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh 

organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntanbilitas 

perusahaan guna mewujudkan nilai shareholder dalam jangka panjang dengan 

tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika. 

Mengingat GCG merupakan konsep tata pengelolaan perusahaan dengan 

sebaik-baiknya, tentu saja dalam pengelolaan tersebut terkait beberapa prinsip 

yang harus ipahami. Menurut Organization For Economic Co-operation and 

Development (OECD) berkaitan dengan GCG ini mencakup 4 bidang utama yaitu: 

1. Hak para shareholder dan sekaligus perlindungannya. 

2. Peran karyawan dan pihak-pihak stakeholder lainnya. 
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3. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparan sehubungan 

dengan struktur dan operasi perusahaan. 

4. Tanggung jawab dewan komisaris maupun direksi terhadap perusahaan, 

shareholder, dan stakeholder lainnya. 

Dari keempat bidang utama tersebut, dituangkan dalam beberapa bentuk 

prinsip dari berbagai sumber. Menurut OECD menguraikan 4 prinsip dalam GCG, 

yaitu: 

1. Fairness (Keadilan) 

Fairness menjamin perlindungan hak-hak shareholders, termasuk hak-hak 

shareholder minoritas dan shareholders asing, serta menjamin terlaksananya 

komitmen dengan para investor. Prinsip Fairness diharapkan untuk membuat 

seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga terdapat 

perlindungan terhadap kepentingan shareholder secara jujur dan adil. 

Pemegakan prinsip Fairness mensyaratkan adanya peraturan perundang-

undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta 

efektif. 

2. Transparency (Transparansi) 

Transparency mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, 

jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, 

pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Prinsip transparency 

diharapkan dapat membantu stakeholder dalam menilai resiko yang mungkin 

terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi 

adanya benturan kepentingan berbagai pihak dalam manajemen. 
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3. Accountability (Akuntabilitas) 

Prinsip accountability menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta 

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen 

dan shareholder, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa 

bentuk implementasi dari prinsip accountability adalah adanya praktek audit 

internal yang efektif serta menjelaskan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan 

tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan target pencapaian 

perusahaan di masa depan. Apabila prinsip accountability diterapkan secara 

efektif maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung 

jawab antara shareholder, dewan komisaris serta direksi. 

4. Responsibility (Tanggung Jawab) 

Responsibility memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang 

berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini 

diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan 

operasionalnya sering kali menghasilkan eksternalitas (dampak di luar 

perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat. 

Sebagaimana diuraikan FCGI (2001) menjelaskan secara umum prinsip-

prinsip pokok dari praktek GCG antara lain: 

1. Transparency (Transparansi) 

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari 

pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar 

bernilai di pasar modal global, informasi tersebut haruslah jelas, konsisten, 

dan dapat diperbandingkan serta menggunakan standar akuntansi yang 
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diterima di seluruh dunia. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan perusahaan dapat memperhitungkan dampak 

resiko bertransaksi dengan perusahaan. 

2. Accountability (Akuntabilitabilitas) 

Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah 

agency problem antara direksi dengan shareholder. Akuntabilitas didasarkan 

pada sistem internal checks and balance yang mencakup praktek audit yang 

sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang 

didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara shareholder, komisaris, 

dan direksi. Praktek audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan 

untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara 

lain dengan mengefektifkan komite audit. 

3. Fairness (Kewajaran) 

Fairness meliputi kejelasan hak-hak shareholder untuk melindungi 

kepentingan shareholder, termasuk perlindungan terhadap shareholder 

minoritas dari kecurangan seperti praktek insider yang merugikan atau 

keputusan direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan 

kepentingan shareholder secara keseluruhan. 

4. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Perusahaan yang responsible mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang 

mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, 

ketenagakerjaan, larangan monopoli dan prektek persaingan yang tidak 
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sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang 

mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktifitas usaha. 

Di Negara Indonesia, Code Of Good Corporate Governance yang 

diterbitkan oleh Komite Nasional Corporate Governance terdapat 5 prinsip yang 

harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: 

1. Transparancy (Transparansi) 

Untuk mewujudkan dan mempertahankan objektivitas dalam praktek bisnis, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan material yang 

mudah diakses dan mudah dipahami bagi stakeholder. Perusahaan harus 

mempunyai inisiatif untuk mengungkapkan informasi tidak hanya yang 

diwajibkan oleh hukum dan regulasi, tetapi juga informasi lain yang 

dianggap penting bagi shareholder, kreditur dan stakeholder lain untuk 

pembuatan keputusan. 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar 

dan transparan. Jadi, perusahaan harus mengatur cara agar kepentingan 

perusahaan sejalan dengan kepentingan shareholder dan stakeholder lain. 

Akuntabilitas adalah salah satu prasyarat untuk memperoleh kinerja 

berkelanjutan. 

3. Responsibility (Tanggung Jawab) 

Perusahaan harus mematuhi hukum dan aturan dan memenuhi tanggung 

jawab kepada komunitas dan lingkungan dengan tujuan mempertahankan 
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kelangsungan bisnis jangka panjang dan dikenal sebagai perusahaan yang 

baik. 

4. Independensi (Kemandirian) 

Untuk mendukung implementasi prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus 

diatur secara independen oleh kekuasaan yang seimbang, dimana tidak ada 

salah satu organ perusahaan yang mendominasi organ lain dan tidak ada 

intervensi dari pihak lain. 

5. Fairness (Kewajaran) 

Dalam melakukan aktifitasnya, perusahaan harus mengutamakan kepentingan 

shareholder dan stakeholder lainnya berdasarkan prinsip kewajaran dan 

kesetaraan. 

Berbagai uraian mengenai prinsip-prinsip GCG menurut beberapa sumber 

tersebut, terlihat sekali bahwa dalam melakukan kegiatan usahanya suatu 

perusahaan tidak hanya mengedepankan bagaimana maksud dan tujuan 

perusahaan itu dapat direalisasikan. Namun dibalik itu semua ada etika dan norma 

yang harus diperhatikan, sehingga dewan komisaris dan direksi dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya tetap mengutamakan kepentingan seluruh 

pihak yang berkepentingan, baik shareholders maupun stakeholders. Supaya 

prinsip-prinsip GCG tersebut dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan 

manajemen perusahaan yaitu: struktur kepemilikan, dewan komisaris independen 

dan dewan komisaris. 
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2.3.1 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan yang 

memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan Pawestri, 

2006). Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan 

institusi swasta. Struktur kepemilikan terbagi dalam beberapa kategori. Secara 

spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi 

domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur 

kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan 

serta manajemen dan dewan direksinya.  

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh di antara shareholder  atas kegiatan operasional perusahaan. Salah satu 

karakteristik struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan yang terbagi dalam 

dua bentuk struktur kepemilikan: kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan 

menyebar. Kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika sebagian besar 

saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, sehingga shareholder 

tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan dibandingkan dengan yang 

lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham 

menyebar secara relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki saham dalam 

jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya (Dallas dalam Nuryaman, 

2008). 

Struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat menjadi mekanisme internal 

pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan efektifitas monitoring, karena dengan kepemilikan yang 
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besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang cukup 

signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki manajemen. 

Negara-negara dengan rendahnya perlindungan terhadap investor seperti 

halnya Indonesia, shareholder merasa khawatir akan kemungkinan berbedanya 

pendapatan yang diperoleh dengan yang diekspektasikan. Akibatnya, mereka 

memperbesar persentase kepemilikan atas perusahaan sebagai salah satu cara 

untuk melindungi diri. Para pemegang saham dapat mengendalikan perusahaan 

melalui voting power atau representasi mereka di manajemen sehingga hak-hak 

mereka terlindungi (La Porta dan Silanez, 1999 dalam Nuryaman, 2008). 

2.3.2 Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006). Jumlah komisais 

independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara 

efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari 

komisaris independen harus memnpunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. 

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim 

yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga “fairness” serta 

mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan shareholder mayoritas dan 

perlindungan terhadap kepentingan shareholder minoritas, bahkan kepenting para 

stakeholders lainnya sekaligus “the interest of the whole company”. Oleh karena 
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itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen sangat membutuhkan 

informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi 

perusahaan (Rahmawati, 2010). 

Keberadaan komisaris independen telah diatur BEI melalui peraturan BEJ 

tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di bursa harus 

mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah 

saham yang dimiliki shareholder minoritas. Dalam peraturan ini persyaratan 

jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan 

komisaris. 

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai 

berikut: 

a. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan shareholder 

mayoritas perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

b. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur atau 

komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

c. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan 

lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

d. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di 

bidang pasar modal. 

e. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh shareholder minoritas yang 

bukan shareholder pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 
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Anggota dewan komisaris diangkat melalui RUPS. Ini dapat ditemukan di 

negara-negara seperti Indonesia, Belanda, Denmark, Jerman dan Jepang. Di sini 

yang dimaksud afiliasi yaitu seperti berikut ini: 

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 

baik secara horisontal maupun vertikal. 

b. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak 

tersebut 

c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih 

anggota direksi atau dewan komisaris yang sama. 

d. Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak 

langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut. 

e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung 

maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. 

f. Hubungan antara perusahaan dan shareholder utama.  

Menurut Beassly (2001) dalam Sembiring (2003) ada 3 karakteristik 

penting dewan komisaris yang mendukung aktifitas manajemen. Karakteristik 

tersebut antara lain: (1) komposisi dewan komisaris, (2) pemisahan antara 

pimpinan dewan komisaris dengan chief executice officer (CEO), dan (3) ukuran 

dewan komisaris. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi 

dewan komisaris.  

 

 



38 

 

 

 

2.3.3 Dewan Komisaris 

Pedoman umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dijelaskan 

bahwa kepengurusan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia meganut sistem dua 

badan (twoboard system) yaitu dewan komisaris dan direksi yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-

masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan (fiduciary responsibility). Namun demikian, keduanya 

mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan 

dalam jangka panjang. Oleh karena itu, dewan komisaris dan direksi harus 

memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nila-nilai perusahaan.  

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi 

yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. 

Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan 

hal penting dalam memonitor aktifitas manajemen secara efektif (Fama dan 

Jensen, 1983, dalam Sulastini, 2007). 

Pentingnya dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasehat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Akantetapi, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan 

operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk 

komisaris utama adalah setara. Tugas komisaris sebagai primus inter pares adalah 

mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Supaya pelaksanaan tugas dewan 

komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 
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a. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan 

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 

b. Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan 

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan 

semua pemangku kepentingan. 

c. Fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. 

Dewan komisaris terdiri dari inside dan outside yang akan memiliki akses 

informasi khusus yang berharga dan sangat membantu dewan komisaris serta 

menjadikannya sebagai alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan 

fungsi dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan perusahaan 

yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan 

(Mulyadi, 2002:185). 

Jumlah dewan komisaris yang besar menguntungkan perusahaan dari 

sudut pandang resources dependence (Alexander, Fernell, Halporn, 1993; 

Goodstein, Gautarn, Boeker, 1994; Mintzberg, 1983 dalam Wardhani, 2006). 

Maksud dari pandangan resources dependence adalah bahwa perusahaan akan 

tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih 

baik. Jensen (1993) et. Al (1992) dalam Ujiyantho dan Agus (2007) merupakan 

yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris merupakan bagian 
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dari mekanisme GCG. Dewan komisaris harus dapat menjamin agar mekanisme 

pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Preffer dan Salancik (1978) dalam Wardhani (2006) juga menjelaskan 

bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, 

maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.  

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran dewan 

komisaris. Penelitian yang berkaitan dengan dewan komisaris di Indonesia yang 

dilakukan Arifin (2002), bahwa komposisi dewan komisaris yang diukur dengan 

rasio out side directors terhadap jumlah dewan komisaris mempunyai pengaruh 

yang signifikan (positif) terhadap pengungkapan sukarela (Sembiring, 2003 dalam 

Sulastini, 2007:25). Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar anggota dewan 

komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan 

memonitoring, sehingga yang dilakukan akan semakin efektif. Berkaitan dengan 

pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen akan semakin besar 

mengungkapkannya. 

Kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal, yaitu: 

meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan 

semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk 

mengendalikan manajemen, sehinggga menimbulkan permasalahan agensi yang 

muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Jensen, 1993; Yermack, 

1996 dalam Wardhani, 2005). 

Terjaminnya fungsi pengawasan perusahaan jumlah dewan komisaris 

dalam setiap perusahaan, KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dan 
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peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 memberi batas minimal tiga orang 

dewan komisaris yaitu satu orang sebagai ketua dewan komisaris sekaligus 

anggota dan dua orang anggota. Ukuran dewan komisaris maksimal sama dengan 

jumlah dewan direksi. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengungkapan CSR banyak dilakukan oleh peneliti 

baik luar maupun dalam negeri. Sebagian besar penelitian terfokus pada faktor-

faktor yang terkait dengan pengungkapan CSR oleh perusahaan. Berikut ini 

adalah hasil penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul  Peneliti 
Variabel 

Independen 

Objek 

Penelitian 

Analisis 

Data 
Hasil 

1 Kinerja 

keuangan, 

political 

visibility, 

ketergant

ungan 

pada 

hutang, 

dan 

pengungk

apan 

tanggung 

jawab 

sosial 

pada 

perusahaa

n (SNA 

VI) 

Eddy 

Rismanda 

Sembiring 

pada tahun 

(2003) 

X1= 

profitabilita

s, X2= 

umur 

perusahaan, 

X3= 

earning per 

share, X4= 

size, X5= 

kepemilikan 

publik, dan 

X6= 

laverage 

perusahaa

n yang 

tercatat di 

BEJ tahun 

2002 

Regresi 

Berganda 

X1= 

tidak 

signifika

n, 

positif; 

X2= 

tidak 

signifika

n, 

positif; 

X3= 

signifika

n, 

negatif; 

X4= 

signifika

n, 

positif; 

X5= 

signifika

n, 

negatif; 
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X6= 

signifika

n, 

negatif 

2 karakteris

tik 

perusahaa

n dan 

pengungk

apan 

tanggung 

jawab 

sosial: 

studi 

empiris 

pada 

perusahaa

n yang 

tercatat di 

BEJ 

(SNA 

VIII) 

 

Eddy 

Rismanda 

Sembiring 

(2005) 

size 

perusahaan 

(X1), 

profitabilita

s (X2), 

profile 

(X3), 

ukuran 

dewan 

komisaris 

(X4), dan 

laverage 

(X5). 

Perusahaa

n yang 

terdaftar 

di BEJ 

seperti 

yang 

tercantum 

di ICMD 

2002 

Regresi 

Berganda 

X1= 

signifika

n, 

positif; 

X2= 

tidak 

signifika

n, 

negatif, 

X3= 

signifika

n, 

positif; 

X4= 

signifika

n, 

positif; 

dan X5= 

tidak 

signifika

n, 

negatif 

3 Pengungk

apan 

informasi 

sosial dan 

faktor-

faktor 

yang 

mempeng

aruhi 

pengungk

apan 

informasi 

sosial 

dalam 

laporan 

keuangan 

tahunan 

(studi 

empiris 

Fr. Reni 

Retno 

Anggraini 

(2006) 

kepemilikan 

manajemen 

(X1), 

financial 

laverage 

(X2), size 

perusahaan 

(X3), tipe 

industri 

(X4), dan 

profitabilita

s (X5). 

Perusaha-

an 

Manufak-

tur di BEJ 

Tahun 

2000-

2004 

Analisis 

Deskripri

f, regresi 

Berganda 

X1= 

signifika

n, 

positif; 

X2= 

tidak 

signifika

n, 

negatif; 

X3= 

tidak 

signifika

n, 

negatif, 

X4= 

signifika

n, 

positif; 

dan X5= 
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pada 

perusahaa

n yang 

terdaftar 

di BEJ 

(SNA IX) 

 

tidak 

signifika

n, 

negatif. 

 

4 corporate 

social and 

environm

ental 

disclosure 

in 

developin

g 

countries: 

evidence 

from 

Banglade

sh 

Hossein 

et. Al. 

Hossein 

et. Al 

(2006) 

size (X1), 

profitabilita

s (X2), 

subsidiaries 

(X3), audit 

firm (X4), 

dan industry 

type (X5) 

Perusahaa

n yang 

Terdaftar 

di Dhaka 

Stock 

Exchange 

tahun 

2002-

2003 

Regresi 

Berganda 

X1= 

tidak 

signifika

n, 

positif; 

X2= 

signifika

n, 

positif; 

X3= 

tidak 

signifika

n, 

negatif; 

X4= 

tidak 

signifika

n, 

negatif; 

dan X5= 

signifika

n, 

positif 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengaruh 

karakteris

-tik 

perusahaa

n 

terhadap 

social 

disclosure 

perusahaa

n 

manufakt

ur yang 

telah go 

public 

Sri 

Sulastini 

(2007) 

size 

perusahaan 

(X1), 

profitabilita

s (X2), 

ukuran 

dewan 

komisaris 

(X3), dan 

profile (X4) 

Perusahaa

n go 

public 

yang 

terdaftar 

di BEJ 

untuk 

rentang 

waktu 

1998-

2000 

Regresi 

Berganda 

X1= 

signifika

n, 

positif; 

X2= 

tidak 

signifika

n, 

negatif; 

X3=sign

i-fikan, 

negatif; 

dan X4= 

signifika

n 

positif. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang pengungkapan 

CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh 

praktek GCG terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

keuangan perbankan. 

Dalam posisi sebagai bagian dari masyarakat, operasi perusahaan 

seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Eksistensinya dapat diterima 

sebagai anggota masyarakat, sebaliknya eksistensinyapun juga dapat terancam 

bila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut atau bahkan merugikan anggota komunitas tersebut. Kiroyan 

(2006), dalam Sayekti dan Wondabio (2007) dalam Novita dan Djakman (2008) 

menyatakan bahwa dengan menerapkan CSR, diharapkan perusahaan akan 

memperoleh legitimasi social dan memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam 

jangka panjang. Selanjutnya organisasi dapat menetapkan legitimasi mereka 

6 Pengaruh 

praktek 

good 

corporate 

governan

ce (GCG) 

terhadap 

pengungk

apan 

corporate 

social 

responsibi

lity (CSR) 

pada 

perusahaa

n non 

keuangan 

di BEI 

Taufik 

Hidayat 

(2009) 

Struktur 

kepemilikan 

terkonsentra

si (X1), 

komposisi 

dewan 

komisaris 

(X2), 

ukuran 

dewan 

komisaris 

(X3), 

kualitas 

audit (X4) 

perusahaa

n non 

keuangan 

di BEI 

Regresi 

Berganda 

X1 & 

X2= 

tidak 

signifika

n 

positif, 

X3= 

signifika

n 

positif, 

X4= 

tidak 

signifika

n 

positif. 
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dengan memadukan antara kinerja perusahaan dengan ekspektasi atau persepsi 

public (Henderson et al, 2004 dalam Nurhayati et al, 2006). 

Adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan (ownership) dan fungsi 

pengendalian (control) dalam hubungan keagenan sering menimbulkan masalah-

masalah keagenan (agency problems). Masalah-masalah keagenan tersebut timbul 

karena ada konflik atau perbedaan kepentingan antara principal (pemilik 

perusahaan atau pihak yang memberikan mandat) dan agent  (manajer perusahaan 

atau pihak yang menerima mandat). Teori keagenan (agency theory) berusaha 

menjelaskan tentang penentuan kontrak yang paling efisien yang bisa membatasi 

konflik atau masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989 

dalam Darmawati, 2006). 

Namun demikian, adanya kontrak yang efisien belum cukup untuk 

mengatasi masalah keagenan. Konsep CG timbul karena adanya keterbatasan dari 

teori keagenan dalam mengatasi masalah keagenan dan dapat dipandang sebagai 

kelanjutan dari teori keagenan (Ariyoto et. Al., 2000). Manajemen yang 

menerapkan GCG akan lebih concern dalam mengungkapkan secara luas hasil 

kinerja perusahaan yang manajemennya dikategorikan Bad Corporate 

Governance. Hal ini dikarenakan adanya beberapa elemen dalam GCG yang akan 

memonitoring manajemen dalam menjalankan kegiatannya. Elemen-elemen 

tersebut diantaranya adalah struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan 

komisaris dan ukuran dewan komisaris. 

Struktur kepemilikan terkonsentrasi merupakan salah satu praktek GCG 

yang banyak digunakan untuk menjelaskan pengungkapan CSR yang dilakukan 
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perusahaan dalam laporan tahunan yang dibuat. Menurut Nuryaman (2008) 

mengutip Dallas (2004), kepemilikan saham dikatakan terkonsentrasi jika 

sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok, 

sehingga pemegang saham tersebut memiliki jumlah saham yang relatif dominan 

dibandingkan dengan lainnya. Kepemilikan saham dikatakan menyebar, jika 

kepemilikan saham menyebar relatif merata ke publik, tidak ada yang memiliki 

saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya. 

Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula kecenderungan 

perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholders-nya (Utomo, 

2000). Sehingga perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi 

pada satu pemilik akan lebih terkontrol terhadap manajemen agar mengungkapkan 

laporan tahunannya secara lebih luas termasuk pengungkapan yang bersifat 

voluntary seperti CSR. Sebaliknya jika tidak ada pemilik saham mayoritas maka 

tidak ada intervensi kepada manajemen dalam melaporkan seluruh kinerja 

perusahaan. Hal ini akan membuat laporan tahunan perusahaan hanya berorientasi 

pada pengungkapan yang bersifat mandatory saja. 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi 

yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Dewan 

komisaris adalah wakil shareholder dalam perusahaan yang berbadan hukum 

perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang 

dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk 

menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam 

mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan 
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(Mulyadi, 2002:185). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan 

menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan yang lebih objektif dan 

independen dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang 

hanya berasal dari dalam perusahaan sehingga fungsi pengawasan dapat benar-

benar dilaksanakan. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Lorsch, 1989; Mizruchi, 1983; Zahra dan Pierce, 1989 dalam Wardhani, 

2005 yang menyatakan bahwa efektifitas dewan komisaris dalm menyeimbangkan 

kekuatan CEO sangat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari dewan komisaris 

tersebut. Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, coller dan Gregory (1999) 

dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan 

komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang 

dilakukan akan semakin efektif. Dewan komisaris independen dengan indikator 

komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris sebagai elemen dari 

praktek GCG jika dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap 

manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya. 

Kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan pada gambar di bawah ini: 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis 

 

Ukuran Dewan Komisaris  

(X3) 

Struktur Kepemilikan 

Terkonsentrasi (X1) 

 

Komposisi Dewan 

Komisaris (X2) 

 

Pengungkapan CSR 

(Y) 
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1.5 Hipotesis  

Berdasarkan kajian pustaka dan beberapa penjelasan di atas, dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut :  

 H1 : Struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR.  

 H2 : Dewan komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR. 

 H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

CSR. 

 H4 : Struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan komisaris, dan 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penilitian ini adalah penelitian kasus yaitu penelitian yang dilakukan 

efektif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, dan gejala 

tertentu (Arikunto, 2006:80). Objek penelitian dari kasus ini adalah laporan 

tahunan (annual report) perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 26 bank. Unit analisis adalah laporan 

keuangan perbankan tahun 2007-2009 yang berjumlah 78 bank yang diperoleh 

dari tahun 2007 sebanyak 26 bank, tahun 2008 sebanyak 26 bank dan tahun 2009 

sebanyak 26 bank. 

Sampel dalam penelitian ini diambil secara purposive sampling, yaitu 

pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan penelitian 

ini. 

Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Perbankan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2007-2009. 

2. Mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan selama tahun 2007-2009. 

3. Memenuhi kriteria praktek GCG dalam laporan tahunan selama tahun 

2007-2009. 
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4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian dan dapat diakses melalui website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) dan Pojok BEI Semarang. 

Tabel 3.1 Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 
Perusahaan 

Jumlah perusahaan keuangan perbankan yang terdaftar di 
BEI tahun 2007-2009 
 
Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam 
laporan keuangan tahunan selama 2007-2009 

32 
 
 
 

(17) 

 
Perusahaan yang tidak memenuhi criteria GCG 

15 
(1) 

 
Sampel rusak 

14 
(2) 

Total sampel 12 
Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Jadi sampel yang diambil adalah 12 perusahaan dengan unit analisis 3 tahun x 12 

perusahaan = 36. 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai (Sekaran, 2006:115). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu 

variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel Dependen merupakan 

variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 

2006:116). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah 

Pengungkapan CSR, sedangkan variabel independen menurut Sekaran (2006:117) 

adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, entah secara positif atu 

negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur pemilikan, 

http://www.idx.co.id/
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komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. Definisi dari variabel 

dependen dan independen dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah CSR. Pengukuran yang 

biasa dilakukan untuk mengetahui kelengkapan informasi yang disajikan oleh 

perusahaan dalam laporan tahunannya adalah dengan melakukan Checklist. 

Checklist merupakan kumpulan item pengungkapan yang diminta oleh suatu 

peraturan dan/atau standar (SAK) pengungkapan tersebut. Checklist disusun 

dalam bentuk daftar item pengungkapan, yang masing-masing item disediakan 

tempat jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan keuangan 

bersangkutan. Adapun index pengungkapan dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Anonymous, 2001 dalam Taufik Hidayat, 2009): Index Pengungkapan = Yes : 

(Yes+NO). Jumlah total pengungkapan CSR setiap perusahaan didapat dari 

penjumlahan item yang diungkapkan dengan item yang tidak diugkapkan. 

Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan menggunakan 

variabel dummy yaitu, dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi 

yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi tidak ada dalam 

laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada 

dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan 

seberapa besar butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. 

item-item pengungkapan terbagi dalam 4 tema pengungkapan: yang pertama tema 

kemasyarakatan terdapat 8 item, kedua tema produk dan konsumen terdapat 3 
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item, ketiga tema ketenagakerjaan terdapat 14 item, dan keempat tema lingkungan 

hidup terdapat 7 item (Gutrhi dalam Utomo 2000). 

Indeks pengungkapan CSR (CSRI) pada perusahaan t dirumuskan sebagai 

berikut: 

CSRi = Jumlah item yang diungkapkan 

   32 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi 

Strukur kepemilikan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 

kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi diprokasi 

dengan jumlah kepemilikan dalam suatu perusahaan tersebar >50% dimiliki oleh 

individu/keluarga. Sedangkan kepemilikan menyebar diprokasi dengan jumlah 

kepemilikan saham individu/keluarga yang memiliki saham  ≤ 50% dari total 

saham perusahaan. Klasifikasi tersebut sesuai dengan yang digunakan oleh 

Veronica dan Utama (2005). Setelah itu dibuat variabel dummy, yaitu 1 untuk 

Struktur kepemilikan terkonsentrasi, dan 0 untuk sebaliknya. 

3.3.2.2 Komposisi Dewan Komisaris 

Komposisi Dewan Komisaris adalah susunan keanggotaan yang terdiri 

dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris independen) dan komisaris dari 

dalam perusahaan. Cara pengukuran komposisi dewan komisaris yaitu: 

Komposisi Dewan Komisaris = jumlah komisaris independen 

       jumlah anggota komisaris  

Komposisi dewan komisaris penelitian ini konsisten dengan Nuryaman (2008). 
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3.3.2.3 Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud di sini adalah banyaknya jumlah 

anggota dewan komisaris dalam siatu perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang 

diinginkan dalam penelitian ini adalah konsisten dengan Sulastini (2006:36) yaitu 

dilihat dari banyaknya jumlah anggota dewan komisaris yang dimilki perusahaan.  

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan  data sekunder berupa item pengungkapan 

CSR, struktur kepemilikan saham, komposisi dewan komisaris, jumlah dewan 

komisaris, yang terdapat di Laporan Tahunan perbankan  di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2009. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 

situs www.idx.co.id (website BEI) dan IDX corner Universitas Diponegoro 

Semarang. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan 

dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan dan 

dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk dokumen maupun petunjuk-

petunjuk guna mendapatkan data yang diperlukan.  

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Deskriptif 

Anilisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (Pengungkapan CSR) dab variabel 

independen (Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan Komisaris, dan Ukuran 

http://www.idx.co.id/
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Dewan Komisaris). Alat analisis yang digunakan adalah rata-rata (mean), 

maksimal, minimal, dan standar deviasi. 

3.6.2 Analisis Inferensial 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas yang bertujuan apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

(Ghozali, 2005). Untuk mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau 

tidak dapat diketahui dengan grafik normal plot. Residual yang terdistribusi 

normal dapat diketahui dengan grafik normal tersebut bila titik-titiknya menyebar 

berhimpitan disekitar diagonal.  

Selain dengan menggunakan grafik uji yang digunakan untuk uji 

normalitas data dalam penelitian ini juga menggunakan uji statistik Kolmogorov-

Siminov. Jika Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau 

mendekati normal. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi apakah data 

berdistribusi normal atau tidak menggunakan dua cara yaitu melalui analisis 

grafik dan analisis statistik. Hasil output dari pengujian normalitas dengan 

Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .10985444 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .604 

Asymp. Sig. (2-tailed) .859 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Dapat dilihat bahwa nilai K-S untuk residual sebesar 0,604 dengan 

probabilitas signifikansi 0,859. Hal ini berarti bahwa didapatkan nilai yang 

terdistribusi secara normal degan uji ini karena probabilitas signifikansinya berada 

di atas 5% atau 0,05. Uji normalitas juga dapat dilihat pada grafik Normal P-Plot  

sebagai berikut: 

 
        Gambar 3.1 Grafik Normal P-Plot 
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Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel 

dependen Y memenuhi asumsi normalitas. Grafik menunjukkan penelitian layak 

dilanjutkan karena memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2.2 Uji Asumsi Klasik  

Secara teoritis model yang digunakan dalam penelitian ini akan 

menghasilkan nilai parameter model penduga yang sah bila memenuhi asumsi 

klasik, yaitu tidak terjadi multikolinearitas, heteroskedastis, dan autokorelasi. 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau 

hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independen dalam model 

regresi. Uji multikolineritas bertujuan unutk mengkaji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Ghozali, 2005:91). 

Untuk mengkaji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis 

korelasi antar variabel dan perhitungan nilai tolerance serta variance inflation 

factor (VIF). Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance lebih tinggi dari 0,1 yang 

berarti tidak ada korelasi anatar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, 

dan nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan 

bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya 

dan objektif. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2005:105). Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar 

SRESID dan ZPRED dimana Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar 

analisisnya adalah : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) akan 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebaran di atas dan di 

bawaha angkan 0 pada sumbu Y, maka terjado heteroskedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

problem korelasi. Artinya, bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke dalam 

fungsi regresi adalah random atau tidak berkorelasi. Untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi maka dilakukan pengujian Durbin Watson (DW).  
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3.6.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2005:81). Di dalam model 

regresi, bukan hanya variabel independen saja yang memepengaruhi variabel 

dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan 

dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan pengganggu distrubance’s error. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah strukutr 

kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris. 

Sedangkan vaariabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR. 

Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Ŷ  = β0 + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 

dimana: 

Ŷ : indeks skor pengungkapan CSR 

Β0....β3 : koefisien regresi 

X1 : struktur kepemilikan 

X2 : komposisi dewan komisaris 

X3 : ukuran dewan komisaris 

e : error 

3.6.2.4 Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (t test) 

Menurut Ghozali (2005:128) uji parsial digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 
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Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagain berikut : 

a. Jika probabilitas signifikansi > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien 

regresi tidak signifikan), Ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Jika probabilitas signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien 

regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut  

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Uji Signifikansi Simultan (F test) 

Menurut Ghozali (2005:127) uji pengaruh simultan digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan 

mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika probabilitas signifikansi ≥0,05 Fhitung ≤ Ftabel maka hipotesis diterima 

(koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan 

ketiga variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Jika probabilitas signifikansi ≤ 0,05 dan nilai Fhitung > Ftabel maka hipotesis 

ditolak (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan ketiga 

variabel independen tersebut mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesia Capital Market Directory 

2007-2009 diketahui bahwa perusahaan perbankan yang tercatat di BEI sebanyak 

78 bank yang diperoleh dari tahun 2007 sebanyak 26 bank, tahun 2008 sebanyak 

26 bank dan tahun 2009 sebanyak 26 bank. Dari jumlah perusahaan tersebut 

diambil 12 perbankan sebagai sampel. Daftar lengkap perusahaan perbankan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria dalam ICMD 2007-

2009: 

Tabel  4.1 Daftar Perusahaan Perbankan Berdasarkan Sampel 

No Perusahaan Kode Bank 

1 Agroniaga AGRO 

2 Bukopin BBKP 

3 Bumi Artha BNBA 

4 Bumi Putra BABP 

5 Danamon BDMN 

6 Kesawan BKSW 

7 Mandiri BMRI 

8 Mega MEGA 

9 BNI BBNI 

10 PAN PNBM 

11 Permata BNLI 

12 Windu MCOR 

Sumber: data sekundeer yang diolah 2011 
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4.1.2 Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1 Pengungkapan CSR 

Pada tabel 4.2 dibawah ini dapat diketahui pengungkapan CSR terbesar 

pada tahun 2007 terdapat pada Bank Danamon sebesar 0,66 atau 66%, tahun 2008 

terdapat pada Bank BNI sebesar 0,66 atau 66%, dan pada tahun 2009 terdapat 

pada Bank BNI sebesar 0,62 atau sebesar 62%. Sedangkan pengungkapan yang 

paling sedikit pada tahun 2007 terdapat pada Bank Bumi Artha sebesar 0,19 atau 

19%, tahun 2008 terdapat pada: Bank Bumi artha, Bumi putra dan Permata 

sebesar 0,28 atau 28%, tahun 2009 terdapat pada Bank Bumi Artha sebesar 0,19 

atau 19%. 

Tabel 4.2 Daftar Pengungkapan CSR Perusahaan Perbankan 

No Perusahaan CSR 

2007 2008 2009 

1 Agroniaga 0,34 0,25 0,25 

2 Bukopin 0,44 0,56 0,59 

3 Bumi Artha 0,19 0,28 0,19 

4 Bumi Putra 0,28 0,28 0,38 

5 Danamon 0,66 0,38 0,44 

6 Kesawan 0,31 0,44 0,38 

7 Mandiri 0,53 0,50 0,31 

8 Mega 0,38 0,31 0,38 

9 BNI 0,38 0,66 0,62 

10 PAN 0,47 0,44 0,59 

11 Permata 0,47 0,28 0,50 

12 Windu 0,28 0,34 0,31 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2011 

Tabel 4.3 dapat dilihat statistic deskriptif variabel pengungkapan CSR , 

semakin besar nilai variabel indeks CSR yang artinya perusahaan lebih banyak 

melakukan pengungkapan CSR. Nilai yang terkecil 0,19 dan nilai yang terbesar 
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0,66 dengan nilai rata-rata sebesar 0,3994. Hal ini berarti bahwa perusahaan 

paling sedikit mengungkapkan CSR sebesar 19% dan paling banyak 

mengungkapkan CSR sebesar 66%. Rata-rata pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan sebesar 39,94%. Besarnya indeks menunjukkan besarnya 

pengungkapan CSR oleh perusahaan.   

Tabel 4.3 Deskripsi Variabel Struktur Kepemilikan, Komposisi Dewan 

Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, dan Pengungkapan CSR 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SK 36 .00 1.00 .7500 .43916 

KDK 36 .25 1.00 .5697 .15874 

UDK 36 1.00 8.00 5.0000 2.02837 

CSR 36 .19 .66 .3994 .12895 

Valid N (listwise) 36     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2011 

4.1.2.2 Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi 

Berdasarkan variabel struktur kepemilikan, nilai yang terkecil adalah 0 dan 

nilai yang terbesar adalah 1 dengan nilai rata-rata 0,75, yang dapatdilihat pada 

tabel 4.3. Nilai 1 dalam variabel struktur kepemilikan menunjukkan bahwa 

perusahaan mempunyai struktur kepemilikan saham terkonsentrasi, sedangkan 

nilai 0 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai struktur kepemilikan saham 

menyebar. Terdapat 9 perusahaan perbankan  yang memiliki struktur kepemilikan 

saham terkonsentrasi dan yang memiliki struktur kepemilikan menyebar sebanyak 

3 perusahaan, dapat diihat pada tabel 4.4. Hal ini menunjukkan bahwa sistem 

pengaturan terkonsentrasi atau terpusat lebih disukai perusahaan perbankan di 

indonesia dibandingkan dengan sistem menyebar, struktur terkonsentrasi lebih 
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memungkinkan laporan kuangan yang sistematis, lebih lengkap dan mudah 

terkontrol. 

Tabel  4.4 Daftar Struktur Kepemilikan Perusahaan Perbankan 

No Perusahaan 
Struktur kepemilikan 

2007 2008 2009 

1 Agroniaga Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

2 Bukopin Menyebar Menyebar Menyebar 

3 Bumi Artha Menyebar Menyebar Menyebar 

4 Bumi Putra Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

5 Danamon Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

6 Kesawan Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

7 Mandiri Terkonsentrasi terkonsentrasi terkonsentrasi 

8 Mega Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

9 BNI Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

10 PAN Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

11 Permata Menyebar Menyebar Menyebar 

12 Windu Terkonsentrasi Terkonsentrasi Terkonsentrasi 

Sumber: data sekunder  yang diolah, 2011 

4.1.2.3 Komposisi Dewan Komisaris 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui dari 36 responden yang menjadi sampel 

penelitian diperoleh keterangan komposisi dewan komisaris maksimum sebesar 

1,00, komposisi dewan komisaris minimum sebesar 0,25, dan rata-ratanya sebesar 

0,57. Komposisi dewan komisaris yang lebih dari 50% menunjukan bahwa 

komposisi dewn komisaris yangt aada sudah layak. Tabel 4.5 menunjukkan 

rincian besarnya komposisi dewan komisaris masing-masing perbankan pada 

tahun 2007-2009.  Nilai komposisi dewan komisaris yang paling kecil terdapat 

pada bank PAN di tahun 2008 dengan nilai 0,25 atau 25% dan nilai yang paling 

tinggi terdapat pada bank kesawan di tahun 2007 dengan nilai 1 atau 100% yang 
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berarti bahwa kesemua anggota dewan komisaris merupakan komisaris 

independen. 

Tabel  4.5 Daftar Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan 

No Perusahaan 
Komposisi Dewan Komisaris 

2007 2008 2009 

1 Agroniaga 0,67 0,67 0,67 

2 Bukopin 0,42 0,3 0,6 

3 Bumi Artha 0,75 0,67 0,3 

4 Bumi Putra 0,5 0,75 0,8 

5 Danamon 0,57 0,5 0,5 

6 Kesawan 1 0,75 0,4 

7 Mandiri 0,71 0,62 0,67 

8 Mega 0,67 0,67 0,67 

9 BNI 0,42 0,57 0,57 

10 PAN 0,5 0,25 0,5 

11 Permata 0,42 0,5 0.62 

12 Windu 0,5 0,5 0,33 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2011 

4.1.2.4 Ukuran Dewan Komisaris 

Diketahui dari 36 responden yang menjadi sampel penelitian diperoleh 

keterangan ukuran dewan komisaris maksimum sebesar 8 orang, ukuran dewan 

komisaris minimum sebesar 1 orang, dan rata-ratanya sebesar 5 orang dapat 

dilihat pada tabel 4.3. Semakin banyak dewan komisaris perusahaan akan lebih 

mudah dalam menyusun laporan keuangan, namun pengeluaran perusahaan untuk 

menggaji para dewan komisaris juga semakin banyak, idealnya perusahaan 

minimal memiliki 4 dewan komisaris, dengan demikian dapat dikatakan 

banyaknya sampel penelitian dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori 

ideal. Pada tabel 4.6 dapat dilihat besarnya dewan komisaris yang dimiliki oleh 
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masing-masing perbankan. Pada bank kesawan di tahun 2007 memiliki dewan 

komisaris yang paling kecil yaitu hanya memiliki 1 orang dewan komisaris. 

Sedangkan jumlah dewan komisaris yang paling besar dimiliki oleh beberapa 

bank yaitu di tahun 2008 terdapat pada bank danamon, bank mandiri, dan bank 

permata. Kemudian pada tahun 2009 yang memiliki jumlah dewan komisaris 

terbanyak terdapat pada bank danamon. 

Tabel  4.6 Daftar Ukuran Dewan Komisaris Perusahaan Perbankan 

No Perusahaan 
Ukuran Dewan Komisaris 

2007 2008 2009 

1 Agroniaga 3 3 3 

2 Bukopin 7 6 5 

3 Bumi Artha 4 3 3 

4 Bumi Putra 6 4 5 

5 Danamon 7 8 8 

6 Kesawan 1 4 5 

7 Mandiri 7 8 6 

8 Mega 3 3 3 

9 BNI 7 7 7 

10 PAN 4 4 4 

11 Permata 7 8 8 

12 Windu 4 2 3 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2011 

4.1.3 Analisis Inferensial 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data 

Berdasarkan teori statistika model linier hanya residu dari variabel 

dependent Y yang wajib diuji normalitasnya, sedangkan variabel independent 

diasumsikan bukan fungsi distribusi. Jadi tidak perlu diuji normalitasnya. 
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Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .10985444 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .604 

Asymp. Sig. (2-tailed) .859 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Analisis data hasil Output : 

a. Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

b. Kriteria  penerimaan H0  

H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%. 

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,859 = 85,9% > 5%, maka H0 diterima. Artinya 

variabel pengungkapan CSR berdistribusi normal. Uji normalitas juga dapat 

dilihat pada grafik Normal P-Plot  sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Grafik Normal P-Plot 

Pada grafik P-Plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis histograf menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y 

memenuhi asumsi normalitas.  

4.1.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji autokorelasi, uji 

multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah dengan melihat nilai toleransi dan 

Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi. Berikut hasil perhitungan menggunakan program SPSS 16: 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolenieritas 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .220 .104  2.112 .043   

SK .046 .046 .157 1.004 .323 .931 1.074 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 .894 1.118 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 .907 1.103 

a. Dependent Variable: CSR       

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Dari tabel diatas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance > 

0,1 dan nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi ini. 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas menunjukkan penyebaran variabel bebas. Penyebaran yang 

acak menunjukkan model regresi yang baik. Dengan kata lain tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di 

bawah sumbu Y.  Berikut hasil pengostruktur kepemilikan menggunakan program 

SPSS 16: 
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Gambar 4.2 Grafik Scatterplot 

Pada grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan 

mengamati grafik scatterplot, uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan 

uji Glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual 

terhadap variabel independen. Output dari proses di atas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .075 .058  1.298 .204 

SK -.009 .025 -.059 -.337 .738 

KDK -.032 .072 -.080 -.448 .657 

UDK .008 .006 .243 1.370 .180 

a. Dependent Variable: Abs_res    

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 
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Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel 

independen mempunyai nilai sig ≥ 0,05. Jadi tidak ada variabel independen yang 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs_res. Hal ini 

terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. 

Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Untuk melihat terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi 

dapat dilihat pada tabel Model Summary di bawah ini: 

Tabel 4.10 Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .524
a
 .274 .206 .11489 2.088 

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK   

b. Dependent Variable: CSR    

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Hipotesis : 

Ho : 3 = 0, tidak ada korelasi antar variabel independen 

Ha : 3   0, ada korelasi antar variabel independen .  

Kriteria pengambilan keputusan: 

Dengan k = 3, n = 36 diperoleh nilai dl= 1,295 dan du=1,654. 
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Gambar 4.3 Grafik Durbin Wutson  

Pada tabel model summary diperoleh nilai DWhitung = 2,088. Karena nilai 

DWhitung = 2,088 terletak pada daerah penerimaan Ho jadi dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi dan uji regresi ganda dapat dilanjutkan. 

4.1.3.3 Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis dengan program SPSS 16 diperoleh hasil regresi 

berganda seperti terangkum pada tabel berikut: 

T abel 4.11 Analisis Regresi Berganda 

coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .220 .104  2.112 .043 

SK .046 .046 .157 1.004 .323 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 

a. Dependent Variable: CSR     

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai 

berikut: Ŷ = 0,220 + 0,046X1 - 0,036X2 + 0,033X3. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut: 

0             dl  du    DW  4-du  4-dl  4      

0    1,295 1,654    2,088 2,346  2,705  4 
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1. Konstanta = 0,220 

Jika variabel struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran 

dewan komisaris dianggap sama dengan nol, maka variabel pengungkapan 

CSR sebesar 0,220. 

2. Koefisien X1 = 0,046 

Jika variabel struktur kepemilikan mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan pengungkapan CSR sebesar 0,046. 

3. Koefisien X2 = - 0,036 

Jika variabel komposisi dewan komisaris mengalami kenaikan sebesar satu 

poin, sementara struktur kepemilikan dan ukuran dewan komisaris dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan penurunan pengungkapan CSR sebesar 0,036. 

4. Koefisien X3 = 0,033 

Jika variabel ukuran dewan komisaris mengalami kenaikan sebesar satu poin, 

sementara struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris dianggap 

tetap, maka akan menyebabkan kenaikan pengungkapan CSR sebesar 0,033. 

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis  

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (t test) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil 

output dari SPSS adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.12 Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .220 .104  2.112 .043 

SK .046 .046 .157 1.004 .323 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 

a. Dependent Variable: CSR     

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Hipotesis : 

a. Ho : 3 = 0, Variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

b. Ha : 3   0, Variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria pengambilan keputusan : dengan tingkat kepercayaan = 95% atau 

( ) = 0,05. Derajat kebebasan (df) = n-k-1 = 36-3-1 = 32, serta pengujian dua sisi 

diperoleh dari nilai ttabel= 2,04. Hasil pengujian statistik dengan SPSS pada 

variabel X1 (struktur kepemilikan) diperoleh nilai thitung = 1,004 < 2,04 = ttabel, dan 

sig = 0,323 > 5% jadi Ho ditolak. Ini berarti variabel struktur kepemilikan 

terkonsentrasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen pengungkapan CSR. Pada variabel X2 (komposisi dewan komisaris) 

diperoleh nilai thitung = - 0,275 < 2,04 = ttabel, dan sig = 0,785 > 5% jadi Ho ditolak. 

Ini berarti variabel independen komposisi dewan komisaris secara statistik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. Pada 

variabel X3 (ukuran dewan komisaris) diperoleh nilai thitung = 3,284 > 2,04 = ttabel, 

dan sig = 0,002 < 5% jadi Ho diterima. Ini berarti variabel independen ukuran 
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dewan komisaris secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen pengungkapan CSR. 

Selain melakukan uji t maka perlu juga mencari besarnya koefisien 

determinasi parsialnya untuk masing-masing variabel bebas. Koefisien 

determinasi parsial ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Secara parsial kontribusi struktur kepemilikan, komposisi dewan 

komisaris, dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan CSR dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 (Constant)    

SK .047 .175 .151 

KDK -.151 -.048 -.041 

UDK .501 .502 .495 

Sumber: data sekunder yang diolah 2011        

Berdasarkan tabel di atas, diketahui besarnya r
2
 struktur kepemilikan 

adalah 3,06% yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial untuk variabel 

struktur kepemilikan dikuadratkan yaitu (0,175)
2
. Besarnya pengaruh komposisi 

dewan komisaris adalah 0,23%, yang diperoleh dari koefisien korelasi parsial 

untuk variabel komposisi dewan komisaris dikuadratkan yaitu (-0,048)
2
. Besarnya 

pengaruh ukuran dewan komisaris adalah 25,20%, yang diperoleh dari koefisien 

korelasi parsial untuk variabel ukuran dewan komisaris dikuadratkan yaitu 

(0,502)
2
. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris 
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memberikan pengaruh lebih besar terhadap pengungkapan CSR dibandingkan 

variabel struktur kepemilikan dan komposisi dewan komisaris. 

2. Pengujian Hipotesis secara Simultan (F test) 

Uji F dilakukan untuk melihat keberartian pengaruh variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen atau sering disebut uji kelinieran 

persamaan regresi. Hipotesis: 0:0H (Variabel dependen secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen); 0:1H (Variabel dependen secara 

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen). Pengambilan keputusan: 

a. Ho diterima jika F hitung < Ftabel atau sig ≥ 5%. 

b. H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel dan sig ≤ 5%. 

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini: 

Tabel 4.14 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .160 3 .053 4.030 .015
a
 

Residual .422 32 .013   

Total .582 35    

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK    

b. Dependent Variable: CSR     

Sumber: data sekunder yang diolah 2011 

Pada tabel Anova diperoleh nilai F = 4,03 > 3,28 (nilai Ftabel F(0,05:2 ; 33) = 

3,28) dan sig = 0,015 < 5 % ini berarti variabel independen struktur kepemilikan, 

komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris secara simultan benar-

benar berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen pengungkapan CSR. 

Dengan kata lain variabel-variabel independen struktur kepemilikan, komposisi 
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dewan komisaris, dan ukuran dewan komisaris mampu menjelaskan besarnya 

variable dependen pengungkapan CSR. 

Untuk mengetahui besaranya pengaruh variable bebas terhadap variabel 

dependen dapat dilihat pada tabel Model Summary dibawah ini: 

Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R
2
) 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .524
a
 .274 .206 .11489 

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK  

Sumber: data sekunder yang diolah 2011  

Pada tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R
2
 = 0,206 = 20,6%. Ini berarti 

variabel bebas struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran 

dewan komisaris secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen 

pengungkapan CSR sebesar 20,6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak masuk dalam penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap 

Pengungkapan CSR 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel struktur 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR secara signifikan. Ini 

berarti perbedaan jenis struktur kepemilikan saham antara yang terkonsentrasi 

dengan yang menyebar tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Padahal 

dalam penelitian ini perusahaan yang menerapkan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi lebih banyak daripada perusahaan yang menerapkan struktur 
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kepemilikan yang menyebar. Hal ini disebabkan oleh besarnya  pengaruh variabel 

struktur kepemilikan terhadap pengungkapan CSR hanya sebesar 3,06%, 

maksudnya adalah struktur kepemilikan hanya mampu menjelaskan variabel 

pengungkapan CSR sebesar 3,06%, dengan demikian tingkat pengungkapan CSR 

tidak bisa diukur dengan dengan struktur kepemilikan. Kondisi yang mendasari 

perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan memiliki pengungkapan CSR yang 

relatif keci karena kurang kuatnya kontrol dari para pemilik saham menjadi 

penyebab manajemen kurang mendapatkan tekanan untuk mengungkapkan CSR 

secara detail, selain itu dimungkinkan juga orientasi para shareholder yang hanya 

menuntut manajemen untuk melaporkan informasi yang termasuk mandatory 

disclosure saja. 

Secara teoritis perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan 

terkonsentrasi akan lebih mudah dalam mengendalikan kegiatan perusahaan. Hal 

ini dikarenakan ada satu shareholder yang memiliki kekuatan besar untuk 

mengontrol manajemen. Pihak manajemen akan sulit untuk melakukan 

kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan shareholder, sehingga 

pengungkapan hasil kinerja perusahaan akan lebih luas termasuk melakukan 

pengungkapan CSR kepada stakeholders-nya. Eipstein & Freedman (1994) dalam 

Anggraini (2006) yang mengungkapkan bahwa investor individual tertarik 

terhadap informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan keuangan.  

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian yang ditemukan 

oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Hruman (2008) yang menyatakan bahwa 

jumlah pemegang saham besaar mempunyai arti penting dalam memonitor 
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perilaku manajer dalam perusahaan. Dengan adanya konsentrasi kepemilikan, 

maka para shareholder besar akan dapat meningkatkan nilai tambah tersendiri 

bagi perusahaan termasuk pengungkapan CSR. Penelitian ini berhasil 

membuktikan penelitian Hidayat (2009) yang menyatakan struktur kepemilikan 

terkonsentrasi tidak signifikan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. 

4.2.2 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 

CSR 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel komposisi 

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap Indeks pengungkapan CSR secara 

signifikan. Ini berarti banyak sedikitnya komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh pada  indeks pengungkapan CSR di perbangkan yang terrdaftar di 

BEI tahun 2007-2009. Besarnya pengaruh variabel komposisi dewan komisaris  

terhadap Indeks pengungkapan CSR adalah 0,23%. Maksudnya adalah komposisi 

dewan komisaris hanya mampu menjelaskan variabel pengungkapan CSR sebesar 

0,23%, dengan demikian komposisi dewan komisaris benar-benar tidak dapat 

dijadikan acuan untuk mengukur pengungkapan CSR. 

Tidak berpengaruhnya komposisi dewan komisaris terhadap indeks 

pengungkapan sosial disebabkan keberadaan komposisi dewan komisaris tidak 

dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak 

mempunyai hubungan dengan aktifitas operasi sehari-hari perusahaan (Che 

Ahmad et. Al., 2003 dalam Hashim dan Devi, 2007). Alasan yang dapat 

menjelaskan hal ini adalah dimungkinkan karena pemilihan dan pengangkatan 

komisaris independen yang kurang efektik (FCGI, 2002). Hal ini merupakan isu 
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yang penting, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki 

kemampuan dan tidak mampu menunjukkan indepensinya atau sebenarnya tidak 

independen sehingga pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik 

(Vetanayagham et. al., 2006 dalam Hashim dan Devi, 2007). Dengan demikian 

keberadaan komposisi dewan komisaris tidak dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan mengenai pengungkapan CSR. 

Bank cenderung menutup-nutupi hal-hal yang bersifat sosial jika hal itu 

kurang menguntungkan bagi perbankan, sebagai contoh jarang sekali bank 

memberikan tawaran pinjaman dana lunak kepada publik, perbankan melakukan 

program tersebut semata-mata program tersebut merupakan program yang 

diwajibkan pemerintah untuk dijalankan perbankan di Indonesia. Perbankan 

cenderung melaksanakan CSR yang bersifat menguntungkan, sedikit banyaknya 

dewan komisaris independen dalam hal ini jelas kurang berperan dalam 

pengungkapan CSR. 

Secara teoritis, menurut Fama & Jensen (1983) dalam Sulastini (2007) 

komposisi individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal 

penting dalam memonitor aktifitas manajemen secara aktif. Dewan komisaris 

yang berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik, karena pihak dari 

luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan dengan lebih 

objektif dibanding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang 

hanya berasal dari dalam perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung penelitian Herawati (2008) 

yang menyatakan komisaris independen dapat memonitor manajemen dalam 
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rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen sehingga 

komposisi dewan komisaris berpengaruh positif untuk melakukan monitoring 

perusahaan dalam mengungkapkan secara luas hasil kinerja perusahaan termasuk 

pengungkapan CSR. Akantetapi,  penelitian ini berasil membuktikan penelitian 

Hidayat (2009) yang menunjukkan variabel komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR dan penelitian Waryanto 

(2010) yang menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signikan terhadap luas pengungkapan CSR. 

4.2.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap  Pengungkapan CSR 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel ukuran dewan 

komisaris berpengaruh positif terhadap Indeks pengungkapan CSR secara 

signifikan. Ini berarti semakin  besar ukuran di suatu Bank diyakini dapat 

meningkatkan indeks pengungkapan CSR di perbankan yang terdaftar di BEI.. 

Besarnya pengaruh variabel ukuran dewan komisaris  terhadap Indeks 

pengungkapan CSR adalah 25,5%. Berdasarkan variabel-variabel yang lain, 

ukuran dewan komisaris merupakan faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi indeks pengungkapan sosial. 

Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme 

pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan 

manajemen puncak. Dikaitkan dengan pengungkapan informasi oleh perusahaan, 

kebanyakan penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara berbagai 
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karakteristik dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan informasi oleh 

perusahaan. 

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring 

(2005), dalam penelitian, diperoleh hasil ukuran dewan komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap indeks pengungkapan sosial. Hal ini disebabkan semakin 

besar ukuran dewan komisaris akan semakin memudahkan perusahaan dalam 

mengelola dan mengontrol jalannya perusahaan. Berkaitan dengan ukuran dewan 

komisaris, coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa 

semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk 

mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

Komposisi dan ukuran dewan komisaris sebagai elemen dari praktek GCG jika 

dikaitkan dengan pengungkapan CSR, maka tekanan terhadap manajemen juga 

kan semakin besar untuk mengungkapkannya. Hasil ini juga mendukung hasil 

penelitian Sulastini (2007) dan Hidayat (2009) yang menemukan bahwa ukuran 

dewan komisari berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan CSR 

perusahaan. 

4.2.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Komposisi Dewan 

Komisaris dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan 

CSR 

Praktek  GCG (struktur kepemilkan, komposisi dewan komisaris, dan 

ukuran dewan komisaris) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR 

perusahaan sektor perbankan. Pengujian koefisien determinasi, tingkat 

kemampuan model (goodness-fit) dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(CSR) yang ditemukan sangat rendah yaitu 20,6% (Adjusted R² = 0,206). Hal ini 
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berarti bahwa variabel independen (struktur kepemilikan, komposisi dewan 

komisaris, dan ukuran dewan komisaris) hanya mampu menjelaskan variabilitas 

variabel dependen (CSR) perusahaan perbankan hanya sebesat 20,6%. Sisanya 

sebesar 79,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. 

Tingkat Adjusted R² yang sangat rendah ini disebabkan karena variabel 

penduga (independen) CSR yang digunakan sama dengan variabel yang umunya 

digunakan untuk mengukur CSR perusahaan yang hanya berorientasi pada 

kepentingan shareholder. Sedangkan CSR sendiri muncul atas desakan dari 

stakeholders akan partisipasi perusahaan dalam mewujudkan kesejahterahan 

sosial dan pelestarian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan di 

bidang sosial dan lingkungan. Menurut Henriques dan Sadorsky (1999); Buzzelli 

(1991); Turner dan Stephenson (1994); dan Wliiam (1993) dalam Kholis dan 

Maksum (2003) merekomendasikan tentang pentingnya CSR dilihat dari berbagai 

sudut pandang yang menjadi bagian / komponen stakeholders perusahaan. Contoh 

vaariabel lain tersebut diantaranya regulasi pemerintahan, tekanan masyarakat, 

tekanan organisi lingkungan, dan tekanan media massa. 

Teori agency menyatakan konflik kepentingan antara agent dan principal 

dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyearaskan 

berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007). Mekanisme 

yang dimaksud yaitu GCG (struktur kepemilikan terkonsentrasi, komposisi dewan 

komisaris, dan ukuran dewan komisaris). Herawaty (2008) juga menyatakan 

bahwa GCG juga menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk 

meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan shareholder. 



83 

 

 

 

Menurut Deegan (2004), teori legitimacy menegaskan bahwa perusahaan terus 

berupaya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma 

yang ada dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana 

mereka berusaha untuk memastikan bahwa aktifitas mereka (perusahaan) diterima 

oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah”. Perusahaan yang melakukan 

pengungkapan CSR tidak akan terlaksana dengan baik bila perusahaan tidak 

menerapkan GCG. 

Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian Hidayat (2009) dan 

Waryanto (2010) yang manyatakan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi, 

komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bedasarkan hasil penelitain dan pembahasan diperoleh simpulan dan saran 

sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Struktur kepemilikan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

3. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR 

pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

4. Struktur kepemilikan, komposisi dewan komisaris, dan ukuran dewan 

komisaris secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 

CSR pada perbankan yang terdaftar di BEI. 

5.2 Saran 

Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya Perbankan di Indonesia dapat meningkatkan indeks pengungkapan 

sosial kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian dan 

pertanggungjawaban, dan keterbukaan aturan perbankan kepada publik 

karena hal ini juga dapat meningkatkan citra perbankan didepan publik dan 
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dapat menjaga eksistensinya. Cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan indeks pengungkapan sukarela yaitu dengan menambah dewan 

komisaris jika kondisi keuangan perusahaan memungkinkan. Sebaiknya 

dewan komisaris ikut serta aktif mendorong perusahaan untuk lebih banyak 

mengungkapkan laporan keuangannya mengingat pengungkapan ini sangat 

penting bagi publik yang ingin menginvestasikan kekayaannya pada 

perusahaan tersebut. 

2. Bagi penelitian lebih lanjut 

Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya dapat menambah variabel yang 

belum diteliti dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh terhadap indeks 

pengungkapan CSR. 
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LAMPIRAN 1 

HASIL OUTPUT SPSS 

 

1. Analisis Deskriptif 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SK 36 .00 1.00 .7500 .43916 

KDK 36 .25 1.00 .5697 .15874 

UDK 36 1.00 8.00 5.0000 2.02837 

CSR 36 .19 .66 .3994 .12895 

Valid N (listwise) 36     

 

2. Normalitas  
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 36 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .10985444 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.078 

Kolmogorov-Smirnov Z .604 

Asymp. Sig. (2-tailed) .859 

a. Test distribution is Normal. 
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3. Multikolinieritas 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Const
ant) 

.220 .104  2.112 .043   

SK .046 .046 .157 1.004 .323 .931 1.074 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 .894 1.118 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 .907 1.103 

a. Dependent Variable: CSR       

4. Heterokedasitas 

 
 

 

Uji Glejser 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .075 .058  1.298 .204 

SK -.009 .025 -.059 -.337 .738 

KDK -.032 .072 -.080 -.448 .657 

UDK .008 .006 .243 1.370 .180 

b. Dependent Variable: Abs_res    
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5. Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .524
a
 .274 .206 .11489 2.088 

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK   

b. Dependent Variable: CSR   

6. Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .220 .104  2.112 .043 

SK .046 .046 .157 1.004 .323 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 

a. Dependent Variable: CSR     

7. Uji Parsial (t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .220 .104  2.112 .043 

SK .046 .046 .157 1.004 .323 

KDK -.036 .129 -.044 -.275 .785 

UDK .033 .010 .519 3.284 .002 

a. Dependent Variable: CSR     

8. Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Coefficients
a
 

Model 

Correlations 

Zero-order Partial Part 

1 SK .047 .175 .151 

KDK -.151 -.048 -.041 

UDK .501 .502 .495 

a. Dependent Variable: CSR  
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9. Uji Simultan (F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .160 3 .053 4.030 .015
a
 

Residual .422 32 .013   

Total .582 35    

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK    

c. Dependent Variable: CSR     

10. Koefisien Determinasi Ganda (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .524
a
 .274 .206 .11489 

a. Predictors: (Constant), UDK, SK, KDK  
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LAMPIRAN 2 

 

DAFTAR ITEM PENGUNGKAPAN CSR (CSR DISCLOSURE 

) 

I. Tema Kemasyrakatan 

1. Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 

2. Dukungan pada kegiatan olah raga (termasuk sponsorship) 

3. Partisipasi pada kegiatan masyarakat sekitar kantor pabrik 

4. Dukungan ke lembaga kerohanian 

5. Dukungan ke lembaga pendidikan (termasuk bea siswa, kesempatan 

magang, kesempatan penelitian) 

6. Dukungan ke lembaga social lain 

7. Fasilitas social dan fasilitas umum 

8. Prioritas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar (termasuk pemberian 

fasilitas & motivasi oleh perusahaan untuk berwiraswasta) 

II. Tema Produk dan Konsumen 

1. Mutu produk 

2. Penghargaan kualitas (termasuk sertifikat kualitas, sertifikat halal dan 

penghargaan) 

3. Costumer satisfication (upaya untuk meningkatkan kepuasan konsumen) 

III. Tema Ketenagakerjaan 

1. Jumlah tenaga kerja 

2. Keselamatan kerja (kebijakan dan fasilitas keselamatan kerja) 

3. Kesehatan (termasuk fasilitas dokter dan poliklinik perusahaan) 

4. Koperasi karyawan 

5. Gaji/upah 

6. Tunjangan dan kesehatan lain (termasuk UMR, bantuan masa krisis, 

kesejahteraan untuk karyawan, asuransi dan fasilitas transportasi) 

7. Pendidikan dan latihan (termasuk kerjasama dengan perguruan tinggi 

negeri) 

8. Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja dan karir 
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9. Fasilitas peribadatan (termasuk peringatan hari besar agama) 

10. Cuti karyawan (termasuk cuti yang diperlukan oleh pekerja wanita) 

11. Pension (termasuk pembentukan/pemilihan dana  pension) 

12. Serikat pekerja 

13. Kesepakatan kerja bersama 

14. Turn overpekerja 

IV. Tema Lingkungan Hidup 

1. Kebijakan lingkungan 

2. Sertifikasi lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDL) 

3. Rating (termasuk penghargaan di bidang lingkungan) 

4. Energi (termasuk energy saving, total energy yang digunakan dan 

sebagainya) 

5. Pencegahan/ pengolahan polusi (termasuk pengolahan limbah) 

6. Dukungan pada konservasi satwa 

7. Dukungan pada konservasi lingkungan 

Guthri dalam Utomo (2000) 
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LAMPIRAN 3 

Daftar Sampel Berdasarkan Kriteria 

No. Perusahaan 
Listing di BEI Annual Report CSR 

Kriteria Praktek 

GCG 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

1 B.Agroniaga  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 B.Artha Graha √ - √ √ - √ √ - √ 

3 B.Bukopin √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 B.Bumi Artha √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 B.Bumi Putra √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 B.Capital Indo √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 B.Central Asia √ √ √ √ √ √ √ - √ 

8 B.Century √ √ - √ √ - √ √ - 

9 B.Danamon √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 B.Ekonomi 

Raharja 
√ √ √ - √ √ √ √ √ 

11 B.Eksekutif 

Internasional 
√ √ √ √ √ - √ √ √ 

12 B.Himpunan 

Saudara 
- √ - - √ - √ √ √ 

13 B.Internasional 

Indonesia 
- √ √ - √ √ √ √ √ 

14 B.Kesawan √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15 B.Mandiri √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

16 B.Mayapada √ √ √ - √ √ √ √ - 

17 B.Mega √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18 B.BNI √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

19 B.NISP √ √ - √ - - √ √ √ 

20 B.Mutiara - - √ - - √ √ √ √ 

21 B.Nusantara 

Parahyangan 
√ - √ - - - √ √ √ 

22 B.PAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

23 B.Permata √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

24 B.BRI √ √ √ √ - √ √ √ √ 

25 B.Swadesi - √ √ - √ √ √ √ √ 

26 B.UOB Buana √ √ - √ √ - √ √ √ 

27 BTN - - √ - - √ - - √ 

28 BTPN - √ √ - - √ - - √ 

29 B.Victoria 

International 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

30 B.Windu 

Kentjana 

International 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

31 B.Niaga  √ √ √ √ √ - √ √ - 

32 B.Lippo √ - √ √ - - √ - - 
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LAMPIRAN 4 

SAMPEL PENELITIAN 

NO. Nama Perusahaan Kode 

1 Bank Agroniaga AGRO 

2 Bank Bukopin BBKP 

3 Bank Bumi Artha BNBA 

4 Bank Bumi Putra BABP 

5 Bank Danamon BDMN 

6 Bank Kesawan BKSW 

7 Bank Mandiri BMRI 

8 Bank Mega MEGA 

9 Bank Negara Indonesia BBNI 

10 Bank Pan Indonesia PNBN 

11 Bank Permata BNLI 

12 Bank Windu Ketjana Internasiol MCOR 
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LAMPIRAN 5 

INDEKS PENGUNGKAPAN CSR PERUSAHAAN PERBANKAN 

Thn No Kode Masy Prod & konsumen Tenaga kerja LH Jml Indeks 

 

 

 

 

 

2 

0 

0 

7 

 

 

 

 

1 AGRO 2 3 6 0 11 0,34 

2 BBKP 8 3 3 0 14 0,44 

3 BNBA 0 3 3 0 6 0,19 

4 BABP 3 3 3 0 9 0,28 

5 BDMN 7 3 9 2 21 0,66 

6 BKSW 2 3 5 0 10 0,31 

7 BMRI 6 3 7 1 17 0,53 

8 MEGA 5 2 5 0 12 0,38 

9 BNGA 3 3 4 2 12 0,38 

10 PNBN 5  3 5 3 15 0,47 

11 BNLI 6 3 3 3 15 0,47 

12 MCOR 1 2 6 0 9 0,28 

 

2 

0 

0 

8 

13 AGRO 3 1 4 0 8 0,25 

14 BBKP 8 3 7 0 18 0,56 

15 BNBA 2 3 4 0 9 0,28 

16 BABP 2 3 4 0 9 0,28 

17 BDMN 4 3 4 2 12 0,38 

18 BKSW 4 3 6 1 14 0,44 

19 BMRI 7 3 6 0 16 0,50 

20 MEGA 4 3 3 0 10 0,31 

21 BNGA 6 3 9 3 21 0,66 

22 PNBN 3 3 7 1 14 0,44 

23 BNLI 1 3 3 2 9 0,28 

24 MCOR 2 3 6 0 11 0,34 

2 

0 

0 

9 

25 AGRO 3 3 2 0 8 0,25 

26 BBKP 5 3 10 1 19 0,59 

27 BNBA 2 3 10 0 6 0,19 

28 BABP 3 3 6 0 12 0,38 

29 BDMN 4 3 4 3 14 0,44 

30 BKSW 4 3 5 0 12 0,38 

31 BMRI 7 3 0 0 10 0,31 

32 MEGA 4 3 5 0 12 0,38 

33 BNGA 5 3 8 4 20 0,62 

34 PNBN 4 3 11 1 19 0,59 

35 BNLI 6 3 3 4 16 0,50 

36 MCOR 1 3 6 0 10 0,31 
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LAMPIRAN 6  

PENGUNGKAPAN PRAKTEK GCG 

Thn No Kode 
Struktur 

kepemilikan 

Dewan Komisaris 

komposisi ukuran 

2 

0 

0 

7 

1 AGRO Terkonsentrasi 0,67 3 

2 BBKP Menyebar 0,42 7 

3 BNBA Menyebar 0,75 4 

4 BABP Terkonsentrasi 0,5 6 

5 BDMN Terkonsentrasi 0,57 7 

6 BKSW Terkonsentrasi 1 1 

7 BMRI Terkonsentrasi 0,71 7 

8 MEGA Terkonsentrasi 0,67 3 

9 BNGA Terkonsentrasi 0,42 7 

10 PNBN Terkonsentrasi 0,5 4 

11 BNLI Menyebar 0,42 7 

12 MCOR Terkonsentrasi 0,5 4 

2 

0 

0 

8 

1 AGRO Terkonsentrasi 0,67 3 

2 BBKP Menyebar 0,3 6 

3 BNBA Menyebar 0,67 3 

4 BABP Terkonsentrasi 0,75 4 

5 BDMN Terkonsentrasi 0,5 8 

6 BKSW Terkonsentrasi 0,75 4 

7 BMRI terkonsentrasi 0,62 8 

8 MEGA Terkonsentrasi 0,67 3 

9 BNGA Terkonsentrasi 0,57 7 

10 PNBN Terkonsentrasi 0,25 4 

11 BNLI Menyebar 0,5 8 

12 MCOR Terkonsentrasi 0,5 2 

2 

0 

0 

9 

1 AGRO Terkonsentrasi 0,67 3 

2 BBKP Menyebar 0,6 5 

3 BNBA Menyebar 0,3 3 

4 BABP Terkonsentrasi 0,8 5 

5 BDMN Terkonsentrasi 0,5 8 

6 BKSW Terkonsentrasi 0,4 5 

7 BMRI terkonsentrasi 0,67 6 

8 MEGA Terkonsentrasi 0,67 3 

9 BNGA Terkonsentrasi 0,57 7 

10 PNBN Terkonsentrasi 0,5 4 

11 BNLI Menyebar 0.62 8 

12 MCOR Terkonsentrasi 0,33 3 
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LAPORAN KEUANGAN BANK 2007-2009 YANG 

MENGUNGKAPKAN CSR TERBESAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

 



106 

 

 

 

 



107 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 



112 

 

 

 

 



113 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 



119 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 



121 

 

 

 

 



122 

 

 

 

 



123 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 



125 

 

 

 

 



126 

 

 

 

 



127 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 



130 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 



140 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 



142 

 

 

 

 



143 

 

 

 

 



144 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 



146 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 



148 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 



151 

 

 

 

 



152 

 

 

 

 



153 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 



155 

 

 

 

 



156 

 

 

 

 



157 

 

 

 

 



158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN KEUANGAN BANK 2007-2009 YANG 

MENGUNGKAPKAN CSR TERKECIL 
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