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Abstract 

This research is intended to find out the influence of Corporate Social Responsbility to the environmental sector and 

Good Corporate Governance to the performance of the company. The indicator of the CSR being used is the 

rankings of the company listed in Indonesian Stock Exchange as published in PROPER for the period of 2010-1013. 

As for the indicator of assessment for GCG is the size of the audit committee and the size of the board of directors as 

stated in the annual report of the company. The size of the sample for this research is 24 companies and the method 

of the sampling is purposive sampling.  The regression method is used by utilizing OLS-ARCH/GARCH analysis. 

The model being used is a model that has passed the requirement criteria for OLS-ARCH/GARCH method and the 

one with the best result. The result of this research shows that the ranking of CSR does not have any influence to the 

performance of the company, the size of the audit committee has a positive influence and is significant to the 

performance of the company, and the size of the board of directors influences positively to the performance of the 

company in a significant way. Beside that the ranking of CSR doesn’t have any influence to the size of audit 

committee and board of directors.  
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PENDAHULUAN 

 

A. Pendahuluan 
Lingkungan menjadi isu global 

yang penting saat ini, terutama di 

dunia bisnis. Pertumbuhan ekonomi 

saja tidak cukup, tetapi dibutuhkan 

pembangunan yang berwawasan atau 

ramah lingkungan hidup (Todaro, 

2009). Kalau perusahaan maupun 

masyarakat terus memanfaatkan 

sumber daya alam dengan cara yang 

sama, maka akan sulit untuk 

mempertahankan lingkungan yang 

baik dalam jangka waktu panjang. 

Pembangunan berkelanjutan atau 

sustainable development menurut 

laporan PBB, Brundtland Report 

(1987), adalah proses pembangunan, 

seperti lahan, kota, bisnis, 

masyarakat, dan sebagainya yang 

berprinsip pada keadaan saat ini 

tanpa mengorbanan kebutuhan 

generasi mendatang. Sustainable 

development mencakup tiga aspek, 

yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Dalam pelaksanaan 

pembangunan berkelanjutan oleh 

suatu organisasi atau perusahaan, 

aktivitas yang dilakukan harus 

mendasarkan keputusannya tidak 

semata berdasarkan dampaknya 

dalam aspek ekonomi, misalnya 

tingkat keuntungan atau deviden, 

melainkan juga harus menimbang 

dampak sosial dan lingkungan yang 

timbul dari keputusan itu, baik untuk 

jangka pendek maupun untuk jangka 

panjang.Tidak ada standar pasti 

untuk pembangunan berkelanjutan, 

dikarenakan kondisi setiap negara 

yang berbeda-beda. Setiap strategi 

pemangku kepentingan di suatu 

negara harus melakukan pendekatan 

yang berbeda pula dalam 

melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan atas dasar dari 

“Environmental Index 2010” yang 

diterbitkan oleh 10 negara yang 

paling berkelanjutan di dunia. 

Indonesia saat ini berada pada 

peringkat ke-112 di seluruh dunia 

yang diterbitkan oleh Environmental 

Performance Index atau EPI 2014. 

Sustainable Development 

merupakan tanggung jawab dari 

semua stakeholder, dimana oleh 

perusahaan diwujudkan dalam 

corporate social responsibility 

(CSR) Konsep Corporate Social 

Responsibility (CSR) pertama kali 

dikemukakan oleh Howard R.Bowen 

pada tahun 1953 dan sejak itu hingga 

kini telah mengalami pengayaan 

konsep. Bila pada awalnya aktivitas 

CSR lebih dilandasi oleh kegiatan 

yang bersifat ‘filantropi’, maka saat 

ini kita melihat bahwa CSR telah 

dijadikan sebagai salah satu strategi 

perusahaan untuk meningkatkan 

‘citra perusahaan’ dan akan 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Perusahaan sering mengaitkan 

perubahan ke arah pengembangan 

lingkungan yang berkelanjutan 

dengan biaya yang lebih mahal dan 

keuntungan yang sedikit atau tidak 

pasti. Padahal perhatian sosial 

terhadap pembangunan berkelanjutan 

di bidang lingkungan saat ini 

menjadi kesempatan bisnis yang 

baru. Melihat peluang tersebut, 

pemerintah Indonesia mulai 

menyusun rencana untuk membuat 

kebijakan pada perusahaan-

perusahaan manufaktur dan industri 

agar mereka lebih menaruh perhatian 

pada shareholder mereka, yaitu 

dengan dikeluarkannya regulasi 

terhadap kewajiban praktik dan 

pengungkapan CSR melalui Undang-

Undang Perseroan Terbatas Nomor 

40 tahun 2007, pasal 66 dan 74. Pada 

pasal 66 ayat (2)bagian c disebutkan 
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bahwa selain menyampaikan laporan 

keuangan, perusahaan juga 

diwajibkan melaporkan pelaksanaan 

tanggung jawab sosial dan 

lingkungan.Sedangkan dalam Pasal 

74 dijelaskan mengenai kewajiban 

untuk melaksanakan tanggungjawab 

sosial dan lingkungan bagi 

perusahaan yang kegiatan usahanya 

berkaitandengan sumber daya alam. 

Selain itu, kewajiban pelaksanaan 

Corporate Social Responsibility juga 

diatur dalam Undang-Undang 

Penanaman Modal No.25 tahun2007 

pasal 15 bagian b, pasal 17, dan pasal 

34 yang mengatur setiap penanaman 

modal diwajibkan untuk ikut serta 

dalam tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

Selain diatur dalam Undang-

Undang, Kementrian Lingkungan 

Hidup (KLH) sejak tahun 2002 

mengadakan PROPER (Program 

Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan dalam Pengelolaan 

Lingkungan Hidup) di bidang 

pengendalian dampak lingkungan 

untuk meningkatkan peran 

perusahaan dalam program 

pelestarian lingkungan hidup. 

Melalui PROPER kinerja lingkungan 

sebuah perusahaan diukur 

menggunakan warna, mulai dari 

yang terbaik emas, hijau, biru, 

merah, hingga yang terburuk hitam. 

Hasil program ini kemudian 

diumumkan secara rutin kepada 

masyarakat agar masyarakat dapat 

mengetahui tingkat pengelolaan 

lingkungan pada perusahaan dengan 

hanya melihat warna yang ada.  

Banyak literatur yang 

mengungkapkan bahwa aktivitas 

CSR berpengaruh dan memiliki 

hubungan positif dengan kinerja 

perusahaan dalam berbagai 

perspektif yang berbeda. Penelitian 

yang dilakukan Rakhiemah dan 

Agustia (2009) menguji pengaruh 

kinerja lingkungan terhadap 

Corporate Social Responsibility 

(CSR) Disclosure dan kinerja 

finansial perusahaan. Hasilnya 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan signifikan antara CSR 

disclosure terhadap kinerja finansial 

perusahaan. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Veronika dan 

Siregar (2008) mengatakan bahwa 

ada korelasi positif dan signifikan 

CSR terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Kinerja sebuah perusahaan tidak 

hanya dilihat dari kinerja lingkungan 

suatu perusahaan, namun juga dari 

tata kelola suatu perusahaan (Good 

Corporate Governance/GCG). Semua 

pengambilan keputusan untuk 

mendapatkan suatu kinerja 

lingkungan yang baik dilakukan oleh 

manajemen perusahaan tersebut. 

Menurut Murwaningsari (2009), 

GCG berkaitan dengan CSR, karena 

CSR sejalan dengan salah satu 

prinsip dari empat prinsip utama 

GCG yaitu responsibility. Dalam 

sebuah tata kelola perusahaan, 

pemisahan kepemilikan dengan 

manajemen sering memberikan 

potensi terjadinya masalah agensi 

atau agency problem. Permasalahan 

yang sering terjadi dalam 

keberlangsungan perusahaan yaitu 

conflict of interest antar principal 

dan agen yang dapat menimbulkan 

masalah agensi atau agency problem. 

Dalam mengatasi permasalahan 

tersebut, peran GCG sangat penting 

untuk menyelaraskan perbedaan 

kepentingan antara pemegang 

kepentingan dan manajemen 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Rustiani (2010) mengenai pengaruh 

corporate governance pada 

hubungan corporate social 



Seminar Nasional & Call For Paper, Forum Manajemen Indonesia (FMI) Ke-7“Dinamika Dan Peran Ilmu 

Manajemen Untuk Menghadapi AEC”Jakarta, 10-12 November  
2015 

 

responsibility dan nilai perusahaan, 

mengatakan bahwa apabila 

perusahaan memiliki kinerja sosial 

dan lingkungan yang baik, maka 

akan muncul kepercayaan dari 

investor sehingga direspon positif 

melalui peningkatan harga saham 

perusahaan yang bersangkutan dan 

investor bersedia memberikan 

premium lebih kepada perusahaan 

yang memberikan transparan atas 

pelaksanaan GCG dalam laporan 

tahunan mereka.Selain itu menurut 

Frost et al (dalam Che Hat,2008), 

perbaikan dalam praktik tata kelola 

perusahaan yang baik berkontribusi 

terhadap pengungkapan pelaporan 

yang lebih baik dalam suatu bisnis 

yang pada gilirannya nanti dapat 

memfasilitasi likuiditas pasar yang 

lebih besar dan struktur modal di 

pasar negara berkembang. Dengan 

demikian, tata kelola perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting 

bagi investor, perusahaan, regulator, 

kreditur, pelanggan, karyawan, dan 

stakeholder lainnya. 

Perusahaan seringkali 

mengalami ketakutan untuk 

melakukan penerapan pembangunan 

berkelanjutan karena dapat 

memperburuk kinerja keuangan 

perusahaan. Penelitian ini dibuat 

untuk mengetahui pengaruh CSR di 

bidang lingkungan dengan kinerja 

sebuah perusahaan. Selain itu, dari 

hasil penelitian terdahulu yang cukup 

beragam mengenai hubungan antara 

GCG dan kinerja perusahaan oleh 

beberapa peneliti, mendorong 

dilakukannya penelitian pengaruh 

GCG terhadap kinerja perusahaan 

lebih lanjut. Tidak hanya meneliti 

mengenai pengaruh masing-masing 

variabel terhadap kinerja perusahaan, 

penelitian ini dibuat untuk menguji 

apakah variabel CSR dan GCG 

secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan dengan 

melihat daftar perusahaan yang 

terdaftar pada BEI dan PROPER.  

 

B. Telaah Literatur 

Agency Theory 

Dalam perusahaan, 

pengelolaan yang memisahkan 

kepemilikan dengan manajemen 

memberikan potensi terjadinya 

masalah agensi atau agency problem. 

Menurut agency theory, principal 

selaku pemegang saham atau owner 

mempekerjakan agent atau manajer 

untuk mengelola  sumber daya  yang 

dimiliki secara efisien dan efektif 

untuk memberikan profit dan 

keberlangsungan perusahaan. 

Permasalahan yang sering terjadi 

yaitu adanya conflict of interest antar 

principal dan agent yang dapat 

menimbulkan masalah agensi atau 

agencyproblem, dimana agent tidak 

bertindak sesuai dengan kepentingan  

principal dan hal ini akan 

berpengaruh kepada kinerja 

perusahaan. Pemisahan kepemilikan 

dan manajemen yang melebar dapat 

menyebabkan adanya kepentingan 

tertentu dari manajemen untuk 

membuat keputusan yang tidak 

sesuai dengan kepentingan  

shareholder (Jensen dan Meckling, 

1976). 

 

Teori Stakeholder 

Teori stakeholder adalah teori 

yang menyatakan bahwa perusahaan 

bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya 

sendiri, tetapi juga harus 

memberikan manfaat kepada seluruh 

stakeholders-nya. Dengan demikian, 

keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang 

diberikan oleh stakeholder kepada 

perusahaan tersebut. Stakeholder 

pada dasarnya dapat mengendalikan 
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atau memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi pemakaian sumber-

sumber ekonomi yang digunakan 

perusahaan. Oleh karena itu kekuatan 

stakeholder ditentukan oleh besar 

kecilnya kekuatan yang dimiliki 

stakeholder atas sumber tersebut 

(Ghozali dan Chariri, 2007). 

Penerapan CSR pada 

perusahaan apabila dilakukan dengan 

baik maka kinerja perusahaan pun 

akan meningkat. Hal ini disebabkan 

karena para stakeholder percaya 

bahwa perusahaan yang menjalankan 

CSR adalah perusahaan yang peduli 

akan masalah lingkungan dan sosial 

yang ada, sehingga membuat 

stakeholder memberikan dukungan 

penuh atas segala tindakan yang 

dilakukan perusahaan selama tidak 

melanggar hukum. Salah satu 

perwujudan strategi perusahaan 

adalah pengungkapan program CSR 

yang telah dilakukan perusahaan 

dalam laporan tahunan. 

Pengungkapan ini penting dilakukan 

karena investor sebagai bagian dari 

stakeholder perlu mengetahui dan 

mengevaluasi sejauh mana 

perusahaan tersebut telah 

melaksanakan perannya sesuai 

dengan keinginan stakeholder. 

Peran stakeholder dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan 

dengan berinvestasi pada perusahaan 

tersebut akan memiliki dampak yang 

baik pada perusahaan tersebut. 

Dengan meningkatnya jumlah 

investasi, maka meningkat pula nilai 

perusahaan tersebut dan menjadi 

rekomendasi bagi para calon investor 

yang akan berinvestasi. Siklus 

tersebut akan terus berlanjut apabila 

perusahaan berkomitmen melakukan 

CSR dengan baik.  

 

Corporate Social Responsibility 

Definisi operasional CSR 

(menurut Pedoman CSR Bidang 

Lingkungan) adalah tindakan yang 

melampaui kepatuhan kepada segala 

hukum dan peraturan yang berkaitan 

dengan usaha perusahaan, yaitu 

untuk: 1. Berkomitmen pada perilaku 

bisnis yang etis untuk meningkatkan 

kualitas hidup dari para pemangku 

kepentingan, 2. Berkontribusi pada 

keberlanjutan aspek ekonomi, 

lingkungan, dan sosial sebagai 

bagian dari proses pembangunan 

berkelanjutan. 

CSR menurut World Business 

Council For Sustainable 

Development (WBCSD) merupakan 

suatu komitmen berkelanjutan dari 

dunia usaha untuk bertindak etis dan 

memberikan kontribusi kepada 

pengembangan ekonomi pada 

komunitas setempat ataupun 

masyarakat luas, bersamaan dengan 

peningkatan taraf hidup karyawan 

beserta seluruh keluarganya. 

Menurut ISO 26000 Karakteristik 

dari Social Responsibility adalah 

kemauan sebuah organisasi untuk 

mempertimbangkan aspek sosial dan 

lingkungan dalam pengambilan 

keputusan dan bertanggung jawab 

atas dampak dari keputusan serta 

aktivitas yang mempengaruhi 

masyarakat dan lingkungan.  

Konsep CSR erat kaitannya 

dengan konsep pengembangan 

masyarakat atau community 

development dan Tanggung Jawab 

Sosial Lingkungan (TJSL), 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 

74 UU No. 40/2007 tentang 

kepatuhan perusahaan kepada 

peraturan sektoral yang sudah ada. 

TJSL bersifat wajib dimana 

perusahaan harus mengacu kepada 

semua peraturan perundang-

undangan dan peraturan lainnya yang 

berkaitan dengan lingkungan hidup.  
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Menurut Suharto (2008), ada 

empat manfaat yang akan diperoleh 

perusahaan dengan menerapkan 

CSR, yaitu: 

1. Brand differentiation 

Dalam persaingan pasar yang kian 

kompetitif, CSR dapat 

memberikan citra perusahaan 

yang khas, baik, dan etis dimata 

publik yang pada akhirnya akan 

menciptakan loyalitas konsumen 

terhadap perusahaan tersebut. 

2. Human resources 

Program CSR dan etika bisnis 

perusahaan yang baik akan 

menarik minat calon karyawan 

terutama yang memiliki 

kualifikasi tinggi, untuk 

bergabung dalam perusahaan. 

Bagi karyawan lama, CSR juga 

dapat digunakan sebagai 

peningkatan reputasi dan dedikasi 

dalam bekerja. 

3. License to operate 

Pelaksanaan program CSR dapat 

mendorong pemerintah dan publik 

untuk mendukung dan memberi 

ijin operasi pada perusahaan 

tersebut, karena mereka yakin 

perusahaan akan melakukan 

kegiatan yang bersifat positif 

terutama pada lingkungan dan 

sosial. Selain itu perusahaan 

dianggap telah memenuhi standar 

operasi yang baik. 

4. Risk management 

Manajemen resiko merupakan isu 

sentral bagi setiap perusahaan. 

Reputasi perusahaan yang 

dibangun selama bertahun-tahun 

bisa hancur dikarenakan masalah 

lingkungan yang diakibatkan oleh 

perusahaan. Dengan menjalankan 

program CSR berarti perusahaan 

sedang meningkatkan citra positif 

perusahaan, sekaligus mengurangi 

resiko manajemen. 

 

Model atau pola CSR yang 

umum diterapkan oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia menurut 

Said dan Abidin (2004) dalam 

Irawan (2008) adalah sebagai 

berikut: 1). Keterlibatan langsung, 

2). Melalui yayasan atau organisasi 

sosial milik perusahaan, 3). Bermitra 

dengan pihak lain; dan 4). 

Mendukung atau bergabung dalam 

suatu konsorsium 

Pemerintah melalui 

Kementrian Lingkungan Hidup 

(KLH) sebagai institusi yang 

bertanggung jawab di bidang 

lingkungan, akan terus mendorong 

perusahaan untuk melaksanakan 

kegiatan CSR di bidang lingkungan. 

Salah satu bentuk dukungan KLH 

adalah dengan membentuk Program 

Penilaian Peringkat Kinerja 

Perusahaan (PROPER). Program ini 

dibentuk sebagai salah satu upaya 

Kementrian Lingkungan Hidup 

untuk mendorong penataan 

perusahaan dalam pengelolaan 

lingkungan hidup melalui instrumen 

informasi. Dilakukan melalui 

berbagai kegiatan yang diarahkan 

untuk mendorong perusahaan untuk 

menaati peraturan perundang-

undangan melalui insentif dan 

disinsentif reputasi, dan mendorong 

perusahaan yang sudah baik kinerja 

lingkungannya untuk menerapkan 

produksi bersih (cleaner production). 

  

Good Corporate Governance 

Corporate governance 

merupakan seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta 

para pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya yang berkaitan 

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

sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan (Cadbury 

Committee of United Kingdom, 

2008). Corporate governance 

merupakan mekanisme yang 

mendukung akunbilitas, transparansi, 

dan responsibilitas.Tujuan dari 

corporate governance adalah untuk 

menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan 

atau stakeholder. 

Pengelolaan perusahaan yang 

semakin memisahkan pemilik dan 

manajemen saat ini adalah 

disebabkan karena adanya tuntutan 

internal dan eksternal terhadap 

keberhasilan usaha perusahaan. 

Pemisahan tersebut menimbulkan 

beberapa masalah agensi 

dikarenakan ada kepentingan-

kepentingan pribadi yang 

diutamakan. Hal tersebut 

menimbulkan lack of transparency 

dalam penggunaandana perusahaan 

dan berbagai kepentingan dalam 

perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan 

berusaha untuk menerapkan good 

corporate governance dalam setiap 

aspek bisnis dan di semua jajaran 

perusahaan.Prinsip GCG adalah 

transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi serta 

kesetaraan dan kewajaran yang 

diperlukan untuk mencapai 

kesinambungan usaha perusahaan 

dengan memperhatikan pemangku 

kepentingan. Menurut pedoman 

umum Good Corporate Indonesia 

2006, prinsip GCG adalah: 1). 

Transparansi, 2). Akuntabilitas, 3). 

Responsibilitas, 4). Independensi dan 

5). Kesetaraan dan Kewajaran 

Pada penelitian Hessel (2011) 

tentang Environmental Sustainability 

and Financial Performance of SMEs 

mendapatkan bahwa perusahaan 

yang memperhatikan 

keberlangsungan lingkungan 

memiliki kinerja perusahaan yang 

lebih baik, terutama pada pencapaian 

profit.Selain itu perusahaan yang 

mengkomunikasikan tentang usaha 

perusahaan untuk keberlangsungan 

lingkungan kepada karyawan, 

memiliki kinerja perusahaan yang 

lebih baik dan berpengaruh positif. 

Hasil penelitian Rustiarini 

(2010) tentang Pengaruh Corporate 

Governance pada hubungan CSR 

dan nilai perusahaan di Indonesia 

menunjukkan bahwa pengungkapan 

CSR berpengaruh pada nilai 

perusahaan.Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Indriana et 

al (2009) tentang dampak 

implementasi CSR terhadap kinerja 

perusahaan di Indonesia.Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa implementasi CSR yang 

digunakan dengan menggunakan 

indikator biaya sosial mempunyai 

dampak positif terhadap kinerja 

keuangan, yang diukur dengan 

indicator ROA dan ROE. 

Sedangkan menurut Ismiyanti 

dan Putu Anom (2008) tentang 

Hubungan antara CSR dan firm 

specific factor menyimpulkan bahwa 

CSR secara statistikberpengaruh 

signifikan negatif terhadap resiko 

perusahaan, dan tidak signifikan 

namun positif berpengaruh terhadap 

profitabilitas perusahaan. 

Dalam penelitian Novrianti 

(2012) tentang pengaruh CSR dan 

GCG terhadap kinerja perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di BEI 

tahun 2009-2011, mendapatkan 

bahwa CSR dan GCG memberikan 

pengaruh dalam jangka panjang pada 

kinerja perusahaan, CSR tidak 

berpengaruh secara parsial pada 

kinerja perusahaan (ROE) dan GCG. 
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Penelitian lain dilakukan Che 

Hat et al. (2008) merumuskan 

tentang hubungan antara penerapan 

Good Corporate Governance 

terhadap kinerja perusahaan. Dalam 

penelitian tersebut, Che Hat et al. 

(2008) menggunakan variabel 

timelines dan disclosure sebagai 

variabel intervening. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa penerapan 

GCG memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Hardikasari (2011) juga 

melakukan penelitian dengan objek 

perusahaan-perusahaan perbankan. 

Konsep indikator mekanisme 

Corporate Governance yang dipakai 

dalam penelitian ini terdiri dari : 

ukuran dewan direksi, ukuran dewan 

komisaris, dan ukuran perusahaan 

terhadap praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh industri 

perbankan di Indonesia. Sampel pada 

penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2006-2008. 

Penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi berganda, pemilihan 

sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Hasil penelitian 

Hardikasari (2011) ini menunjukan 

bahwa ukuran dewan direksi 

berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Peringkat CSR terhadap 

Kinerja Keuangan 

Pengelolaan kinerja perusahaan 

dapat diukur dari profitabilitas suatu 

perusahaan. Selama ini profitabilitas 

yang selalu dihubungkan dengan 

pengelolaan kinerja perusahaan yang 

baik. Namun profitabilitas juga dapat 

ditinjau dari tindakan-tindakan CSR 

yang dilakukan perusahaan. 

Tindakan-tindakan tersebut dapat 

memberikan manfaat secara tidak 

langsung pada perusahaan, seperti 

meningkatnya loyaliitas dan 

kepercayaan konsumen terhadap 

perusahaan, dan naiknya citra 

perusahaan di mata perusahaan. Hal 

tersebut akan berdampak pada 

meningkatnya nilai perusahaan 

(company value) yang semakin baik 

dan dapat tercermin dari kinerja 

keuangan perusahaan. 

H1  : Peringkat CSR perusahaan di 

bidang lingkungan pada 

PROPER berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

Pengaruh GCG terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Tercapainya kinerja 

perusahaan yang baik, tidak terlepas 

dari manajemen perusahaan yang 

baik juga.Komite Audit sebagai 

pemangku kepentingan dari 

perusahaan mempunyai porsi yang 

penting dalam mendukung 

tercapainya akuntabilitas dan 

transparansi perusahaan yang baik. 

Komite audit tersebut berfungsi 

untuk memahami masalah-masalah 

yang membutuhkan intergrasi dan 

koordinasi, agar masalah tersebut 

dapat teratasi. 

Sam’ani (2008) mengatakan 

bahwa komite audit mempunyai 

peran yangpenting dan strategis 

dalam hal memelihara kredibilitas 

proses penyusunan laporankeuangan 

seperti halnya menjaga terciptanya 

sistem pengawasan perusahaan 

yangmemadai serta 

dilaksanakannyaGood Corporate 

Governance. Denganberjalannya 

fungsi komite audit secara efektif, 

makakontrolterhadap 

perusahaanakan lebih baik, sehingga 

konflik keagenan yang terjadi akibat 

keinginanmanajemen untuk 
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meningkatkan kesejahteraannya 

sendiri dapat diminimalisasi. 

H2 : Ukuran komite audit 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

Indonesia menganut 

mekanisme dual-board system yang 

sedikit berbeda dari two-board 

system Continental Europe. Hal ini 

berarti bahwa di Indonesia terdapat 

pemisahan peranantara dewan direksi 

dan dewan komisaris. Masing-

masing dewan memiliki peran dan 

fungsinya masing-masing. 

Dewan direksi memiliki 

peranan yang sangat vital dalam 

suatu perusahaan. Dengan adanya 

pemisahan peran dengan dewan 

komisaris, dewan direksi memiliki 

kuasa yang besar dalam mengelola 

segala sumber daya yang ada dalam 

perusahaan. Dewan direksi memiliki 

tugas untuk menentukan arah 

kebijakan dan strategi sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan, baik 

untuk jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Dalam Undang-Undang 

Perseroan Terbatas, disebutkan 

bahwa dewan direksi memiliki hak 

untuk mewakili perusahaan dalam 

urusan di luar maupun didalam 

perusahaan. Artinya, jika hanya 

terdapat satu orang dewan direksi, 

maka dewan direksi tersebut dapat 

dengan bebas mewakili perusahaan 

dalam berbagai urusan di luar 

maupun di dalam perusahaan tanpa 

memperhatikan pertimbangan-

pertimbangan lainnya. Akan berbeda 

jika jumlah dewan direksi memiliki 

jumlah tertentu. Dengan jumlah 

dewan direksi tertentu, dapat 

memungkinkan lebih sedikit terjadi 

asymmetry information dalam 

perusahaan tersebut. Selain itu jika 

tiap direksi memiliki keahlian 

tertentu, maka dengan jumlah direksi 

tersebut dapat saling melengkapi 

kebutuhan informasi dan 

pengetahuan dalam perusahaan 

tersebut, sehingga pengambilan 

keputusan semakin lebih efektif. 

H3 : Ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 

Model Penelitian 

Model penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

Keterangan : 

H1: Peringkat CSR berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan 

H2: Ukuran Komite Audit 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

H3: Ukuran Dewan Direksi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan 

 

C. Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia dan 

PROPER yang dikeluarkan oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup pada 

tahun 2010-2013. Adapun kriteria 

H1 = β1>0 

H2 = β2>0 

Variabel 

Independen 

Peringkat CSR 

Variabel 

Independen 

GCG 
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sampel yang digunakan: (1). 

Perusahaan merupakan perusahaan 

yang terdaftar berturut-turut di Bursa 

Efek Indonesia berdasarkan ICMD 

periode 2010-2013, (2). Perusahaan 

tersebut menerbitkan laporan 

keuangan periode 2010-2013, (3). 

Perusahaan tersebut menjadi peserta 

PROPER berturut-turut pada periode 

2010-2013, dan (4). Perusahaan 

tersebut mengungkapkan tanggung 

jawab sosial. Berdasarkan kriteria 

sampel tersebut, maka sampel yang 

didapatkan adalah sebanyak 24 

perusahaan  

Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah Corporate 

Social Responsibility (CSR) dengan 

mengacu pada peringkat perusahaan 

pada PROPER yang diterbitkan oleh 

Kementerian Lingkungan Hidup 

Indonesia. Pengukuran CSR bahwa 

semakin besar peringkat perusahaan 

tersebut, semakin baik CSR 

perusahaan tersebut. Variabel 

Independen Berikutnya adalah Good 

Corporate Governance (GCG) 

diproksikan oleh Ukuran Komite 

Audit dan ukuran Dewan Direksi. 

Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur 

menggunakan perhitungan rasio 

keuangan Return On Asset (ROA). 

Teknik analisis menggunakan 

beberapa Model OLS-

ARCH/GARCH yang pada 

penelitian ini menggunakan 6 model 

alternatif seperti terlihat pada Tabel 1 

Keenam model diuji untuk kemudian 

dipilih menjadi model terbaik yang 

akan di interprestasikan. Pemilihan 

model terbaik tersebut didasarkan 

pertimbangan kriteria kelayakan 

model, signifikansi, tanda koefisien, 

nilai R
2
, nilai AIC dan SIC, dan 

keakuratan prediksinya. 

 

Tabel 1. Model-Model 

Alternatif OLS-

ARCH/GARCH 
Model Persamaan 

OLS - ARCH 

(1) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k + α1ε

2
t-1 

OLS - ARCH 

(2) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k+ α1ε

2
t-1 + α1ε

2
t-2 

OLS – GARCH 

(1.1) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k + α1ε

2
t-1 + βtσ

2
t-1 

OLS – GARCH 

(1.2) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k + α1ε

2
t-1 + α2ε

2
t-2 + β1σ

2
t-1 

OLS – GARCH 

(2.1) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k + α1ε

2
t-1 + β1σ

2
t-1 + β2σ

2
t-2 

OLS – GARCH 

(2.2) 

Y = k + b1 PER + b2 UKA + b3 DIR + εt 

σ
2
t = k + α1ε

2
t-1 + α2ε

2
t-2 +β1σ

2
t-1 + β2σ

2
t-2 

 

D. Analisis dan Pembahasanan  

Berikut adalah hasil uji statistik 

deskriptif dari masing-masing 

variabel yang digunakan dalam 

penelitian: 

 

Tabel 2. Statistik Deskriptif 

 

Rata-

rata 

Standar 

Deviasi Maks. Min 

Peringkat 12.50 6.97 24.00 1.00 

Komite 

Audit 3.28 0.63 5.00 3.00 

Direksi 6.14 2.06 11.00 3.00 

ROA 11.94 13.36 53.16 -18.60 

 

Berdasarkan tabel 2, dapat 

diketahui bahwa jumlah data sampel 

yang digunakan adalah sebanyak 72. 

Variabel depanden dalam penelitian 

ini adalah ROA dengan nilai rata-rata 

(mean) 11.94 dan standar deviasi 

13.36. Sementara untuk variabel 

independen yang digunakan adalah 

peringkat perusahaan yang tercatat 

pada PROPER. Variabel ini memiliki 

nilai rata-rata (mean) 12.5 dan 
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standar deviasi 6.97. Sedangkan nilai 

maksimum dari peringkat yaitu 24, 

dan nilai minimum yaitu 1. Variabel 

independen kedua yang digunakan 

untuk mewakili good corporate 

governance yaitu ukuran komite 

audit. Variabel ini memiliki nilai 

rata-rata (mean) 3.28 atau 3 orang, 

dan standar deviasi 0.63. Nilai 

maksimum sebanyak 5 orang dan 

nilai minimum sebanyak 3 orang. 

Nilai standar deviasi yang cukup 

kecil menunjukan tingkat 

penyimpangan yang rendah pada 

variabel ini. Variabel independen 

ketiga yang digunakan adalah ukuran 

dewan direksi. Variabel ini memiliki 

rata-rata (mean) 6,14 atau 6 orang, 

dan standar deviasi 2,06. Sedangkan 

ukuran dewan direksi maksimum 

yaitu 11 orang dan minimum 3 

orang. 

Untuk mendapatkan model 

OLS-ARCH/GARCH terbaik dalam 

penelitian ini, menggunakan teknik 

coba-coba berbagai model dengan 

kombinasi ARCH/GARCH dan lag 

residual  dan varian residual tertentu. 

Keenam model tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 3. Hasil estimasi semua 

alternatif model OLS-

ARCG/GARCH pada Tabel 3 

kemudian dibandingkan satu dengan 

lainnya untuk mendapatkan hasil 

terbaik. Pertama-tama dalam hal 

kelayakan model, kemudian dalam 

hal signifikansi, tanda koefisien, nilai 

AIC & SIC, dan nilai R
2
 untuk 

dipilih satu model terbaik. 
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