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ABSTRACT 

 The ability of companies to generate profits is the key to the success of the company to 

be said to have good corporate performance, because profit is a component of financial 

statements that are used as a tool to assess whether or not the company's performance. This 

will affect the continuity of the company to go forward and cooperation between one 

company with another company. One of the factors that can show how the company's 

performance is good or not is by analysis of financial statements. This study aims to 

determine the effect of CSR, Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee 

and Corporate Size on corporate profitability as reflected in ROA. Data used in this research 

is secondary data that is financial statement and annual manufacturing company in Bursa 

Efek Indonesia for period 2011-2015. The results show that CSR, Board of Directors, Audit 

Committee and Corporate Size affect the profitability of the company, while the Board of 

Commissioners does not affect the profitability of the company. 

 

Keyword: CSR, Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Committee and 

Corporate Size, and ROA. 

 

PENDAHULUAN 

Masalah keuangan merupakan 

salah satu masalah yang sangat vital bagi 

perusahaan dalam perkembangan bisnis 

disemua perusahaan. Salah satu  tujuan 

utama didirikannya perusahaan adalah 

untuk memperoleh keuntungan yang 

maksimal. Namun berhasil tidaknya 

perusahaan dalam mencari keuntungan dan 

mempertahankan perusahaannya 

tergantung pada kinerja keuangan. 

Perusahaan harus memiliki kinerja 

keuangan yang sehat dan efisien untuk 

mendapatkan keuntungan atau laba. Oleh 

sebab itu,  kinerja keuangan merupakan 

hal yang penting bagi setiap perusahaan 

didalam persaingan bisnis untuk 

mempertahankan perusahaannya. 

Kinerja keuangan merupakan 

bagian penting dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Banyak faktor yang menjadi 

pengaruh kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Perusahaan akan berupaya 

semaksimal mungkin untuk mencapai 

setiap tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Penilaian kinerja dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan baik bagi pihak internal maupun 

eksternal.  

Dengan di mulainya AFTA (ASEAN Free 

Trade Area), maka banyak perusahaan 

asing maupun lokal di Indonesia 

berlomba-lomba untuk memajukan 

usahanya. Bagai pisau bermata dua, di satu 

sisi perusahaan perusahaan tersebut 

mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, 

disisi lain perusahaan yang menjalankan 

kegiatan usahanya dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam wajib 

melaksanakan tanggung jawab social 

perusahaan (Harikhman, 2009 dalam 
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Kurnianto, 2011), (Husnan dan Pamudji, 

2013) dan UU No 40 Pasal 74 tahun 2007. 

Kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan adalah kunci 

keberhasilan perusahaan untuk dapat 

dikatakan mempunyai kinerja perusahaan 

yang baik, karena keuntungan merupakan 

komponen laporan keuangan yang 

digunakan sebagai alat untuk menilai baik 

tidaknya kinerja perusahaan. Hal ini akan 

mempengaruhi keberlangsungan 

perusahaan untuk maju dan kerjasama 

antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lain. Salah satu faktor 

yang dapat menunjukkan bagaimana 

kinerja perusahaan itu baik atau tidak yaitu 

dengan analisis laporan keuangan.  

Saat ini, perusahaan dituntut untuk 

memperhatikan peran stakeholder, 

sehingga perusahaan harus dapat 

menyelaraskan antara perusahaan dengan 

stakeholder dengan mengembangkan 

program tanggung jawab sosial perusahaan 

atau corporate social responsibilty 

(selanjutnya disingkat menjadi CSR). CSR 

adalah akivitas perusahaan yang tidak 

hanya dari faktor keuangan, namun juga 

berdasarkan kepada faktor lingkungan dan 

sosialnya. 

Penerapan good corporate 

governance (GCG) juga dibutuhkan untuk 

menjaga konsistensi dan kepercayaan 

masyarakat terhadap sebuah perusahaan. 

GCG dapat dilihat dari tujuan utama 

didirikan perusahaan selain nilai 

perusahaan yang disajikan tetapi 

bagaimana perusahaan mencapai target 

laba yang telah ditentukan. Untuk 

mengukur tingkat kesehatan kinerja 

keuangan perusahaan dapat digunakan alat 

analisis rasio keuangan yang terdri dari 

rasio likuiditas, profitabilitas, rentabilitas, 

dan solvabilitas. 

Alat ukur yang digunakan oleh 

investor dalam menilai sebuah perusahaan 

adalah pengukuran terhadap kinerja 

perusahaan yang dilihat dari harga pasar 

saham tersebut di bursa saham. Return 

yang diperoleh investor mengindikasikan 

kinerja perusahaan. Jika kinerja 

perusahaan baik maka return yang akan 

diperoleh oleh investor akan tinggi, 

sebaliknya jika kinerja perusahaan buruk 

maka return yang diperoleh investor 

sedikit. Pengukuran kinerja keuangan 

dapat dilakukan dengan menghitung rasio 

keuangan yang tercantum dalam laporan 

keuangan yang telah diterbitkan dan 

dipublikasikan (I Komang Dedy Adayana 

Putra dan Ni Gusti Putu Wirawati, 2013).  

Berdasarkan uraian diatas, maka 

disusunlah penelitian dan pembahasan ini 

menggunakan tema Kinerja Keuangan 

dalam bentuk penulisan dengan judul 

“Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (Csr),  Good Corporate 

Governance, Dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kinerja Keuangan Di 

Perusahaan Manufaktur. 

 

KERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 Kerangka teoritis yang dipakai 

dalam penelitian ini terdiri dari landasan 

teori dan kerangka pemikiran. 

 

Agency Theory 

 Agency Theory merupakan teori 

yang mendasarkan hubungan kontrak antar 

anggota-anggota dalam perusahaan, 

dimana principal merupakan pihak yang 

memberikan mandat kepada agen untuk 

bertindak atas nama principal, sedangkan 

agen merupakan pihak yang diberi amanat 

oleh principal untuk menjalankan 

perusahaan. Agen berkewajiban untuk 

bertanggung jawab atas apa yang telah 

diamanahkan oleh principal kepadanya. 

 Kaitan teori agensi dalam 

penelitian ini yaitu teori ini digunakan 

untuk menilai apakah dewan direksi,

dewan komisaris, dan komite audit 

perusahaan yang berperan sebagai agen 

telah menjalankan tugas dan tanggung 

jawab dengan baik terhadap pihak 

principal yaitu pemilik perusahaan. 

 

 



 

3 
 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Pertanggungjawaban Sosial 

Perusahaan atau Corporate Social 

Responsibility (CSR) adalah mekanisme 

bagi suatu organisasi untuk secara sukarela 

mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya 

dan interaksinya dengan stakeholder, yang 

melebihi  tanggung jawab organisasi di 

bidang hukum (Darwin, 2004). CSR 

merupakan komitmen perusahaan atau 

dunia bisnis untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitik beratkan pada keseimbangan 

antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

sosial, dan lingkungan.  Kompleksitas 

permasalahan sosial (social problems) 

yang semakin rumit dalam dekade terakhir 

dan implementasi desentralisasi telah 

menempatkan Corporate Social 

Responsibility (CSR) sebagai suatu konsep 

yang diharapkan mampu memberikan 

alternatif terobosan baru dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin 

(Hendrik,2008:1). 

 

Dewan Direksi 

Dewan direksi mempunyai dua fungsi 

utama yaitu yang pertama membuat 

keputusan manajemen yang dibuat berupa 

strategi perusahaan dalam jangka pendek, 

kebijakan investasi dan keuangan dan 

mengendalikan keputusan berupa 

kompensasi manajerial serta pengawasan 

alokasi modal; kemudian fungsi yang 

kedua adalah fungsi monitoring yaitu 

mengawasi kualitas informasi pelaporan 

keuangan yang diberikan kepada pihak 

berkepentingan. Adanya dewan direksi 

sebagai pemonitor diharapkan akan 

memecahkan masalah keagenan antara 

manajer dan pemegang saham.  

 

Dewan Komisaris 

Dewan komisaris sebagai organ 

perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Namun demikian, dewan komisaris tidak 

boleh turut serta dalam mengambil 

keputusan operasional. Kedudukan 

masing-masing anggota dewan komisaris 

termasuk komisaris utama adalah setara. 

Tugas komisaris utama sebagai primus 

inter pares adalah mengkoordinasikan 

kegiatan dewan komisaris. 

 

Komite Audit 

Dalam rangka meringankan tugas 

yang diemban dewan komisaris, maka 

dibentuk suatu komite, yaitu Komite 

Audit. Komite Audit berperan dalam 

optimalisasi mekanisme pengawasan 

internal perusahaan. Komite Audit juga 

menjembatani hubungan antara auditor 

eksternal dengan perusahaan dan juga  

dewan komisaris dengan auditor internal. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan 

nilai yang menunjukkan besar kecilnya 

perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan total penjualan, total aset, 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total 

aktiva maka semakin banyak modal 

ditanam, semakin banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang dan 

semakin besar kapitalisasi pasar maka 

semakin besar pula perusahaan dikenal di 

masyarakat”.Ukuran perusahaan 

merupakan gambaran besar kecilnya 

perusahaan yang ditentukan berdasarkan 

nominal.  

 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility Terhadap Kinerja 

Keuangan 

CSR dilakukan karena keberadaan 

perusahaan di tengah lingkungan yang 

dapat berpengaruh secara langsung 

maupun tidak terhadap lingkungan 

eksternalnya. Ekstensi perusahaan dapat 

mengubah masyarakat, baik ke arah positif 

maupun negatif. Elkington (2004) 

mengatakan bahwa tujuan bisnis saat ini 

tidak hanya mengacu pada laba perusahaan 
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(profit), tetapi juga kesejahteraan 

masyarakat (poeple) serta kelestarian 

lingkungan (planet). Pengungkapan CSR 

dalam teori legitimasi dapat dijadikan 

sebagai suatu alat manjerial yang 

digunakan perusahaan untuk menghindari 

konflik sosial dan lingkungan (Ghozali dan 

Chariri, 2007). Penelitian Heal dan Garret 

(2004) dalam Dahlia dan Siregar (2008) 

menunjukkan bahwa aktivitas CSR dapat 

menjadi elemen yang menguntungkan 

sebagai strategi perusahaan, memberikan 

kontribusi kepada manajemen risiko dan 

memelihara hubungan yang dapat 

memberikan keuntungan jangka panjang 

bagi perusahaan. 

 

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Dewan direksi dalam suatu 

perusahaan akan menentukan kebijakan 

yang akan diambil baik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dewan direksi 

merupakan pusat pengendalian di dalam 

perusahaan, dan dewan ini merupakan 

penanggung jawab utama di dalam 

perusahaan, dan dewan ini merupakan 

penanggung jawab utama dalam tingkat 

kesehatan dan keberhasilan perusahaan 

secara jangka panjang. Dewan direksi 

merupakan faktor penentu terbentuknya 

kebijakan yang akan diambil perusahaan, 

selain itu Dewan Direksi juga yang 

menentukan strategi apa yang akan 

diambil perusahaan dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Teori ini 

didukung oleh hasil penelitian Hapsoro 

(2008) serta Maryanah dan Amilin (2011) 

yang menyatakan bahwa ukuran dewan 

direksi berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Dewan komisaris bertugas 

melakukan pengawasan dan memberikan 

masukan kepada dean direksi perusahaan. 

Dewan komisaris tidak memiliki otoritas 

langsung terhadap perusahaan. Fungsi 

utama dari dewan komisaris adalah 

mengawasi kelengkapan dan kualitas 

informasi laporan atas kinerja dewan 

direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris 

sangat penting dalam menjembatani  

kepentingan principal dalam sebuah 

perusahaan. Tidak berbeda dengan ukuran 

dewan direksi, pengaruh ukuran dewan 

komisaris terhadap kinerja perusahaan juga 

menjadi perdebatan tersendiri. Hardikasari 

(2011) menyebutkan bahwa penelitian 

mengenai ukuran dewan komisaris 

terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil 

yang beragam. Dalam penelitiannya 

tersebut, disebutkan argumen dari 

Yermack (1996), Sundgren dan Wells 

(1998), dan Jensen (1993), yang 

menyatakan bahwa semakin banyak 

personil yang menjadi dewan komisaris 

dapat berakibat pada makin buruk kinerja 

yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut 

dikarenakan dengan makin banyaknya 

anggota dewan komisaris maka badan ini 

akan mengalami kesulitan dalam 

menjalankan perannya, diantaranya 

kesulitan dalam komunikasi dan 

koordinasi antar anggota dewan komisaris. 

Dengan semakin banyaknya anggota 

dewan komisaris, pengawasan terhadap 

dewan direksi jauh lebih baik, masukan 

atau opsi yang akan didapat direksi akan 

jauh lebih banyak. Untuk itu masih 

diperlukan penelitian yang dapat 44 

membuktikan pengaruh ukuran dewan 

komisaris ini terhadap kinerja perusahaan 

di Indonesia. 

 

Pengaruh Komite Audit Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Komite audit merupakan pihak 

independen yang bertanggung jawab 

langsung kepada dewan komisaris. 

Komite audit berperan untuk membantu 

dewan komisaris dalam memastikan 

efektivitas sistem pengendalian internal 

dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor 

eksternal dan internal. Komite audit juga 

memiliki peran untuk mengawasi 

pengendalian internal perusahaan dan juga 

pelaporan keuangannya. Komite audit 

berperan untuk mengawasi dan 
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menjembatani hubungan auditor 

internal dan eksternal sehingga pelaporan 

keuangan perusahaan dapat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Dengan adanya 

komite audit, diharapkan mampu  

menciptakan laporan keuangan 

yang relevan dan bebas dari manipulasi 

pihak manapun sehingga dapat digunakan 

sebagai evaluasi bagi manajemen. Komite 

audit juga diharapkan dapat menciptakan 

lingkungan usaha yang transparan dan 

nantinya dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Peningkatan perusahaan 

nantinya dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kinerja Keuangan 

Ukuran perusahaan merupakan 

ukuran besar kecilnya perusahaan. Ukuran 

perusahaan dilihat dari total aset yang 

dimiliki perusahaan. Apabila suatu 

perusahaan memiliki total aset yang besar 

bisa disimpulkan bahwa perusahaan 

tersebut adalah perusahaan besar. 

Perusahaan besar biasanya dipandang 

sebagai perusahaan yang relatif stabil dan 

mampu menghasilkan laba yang cukup 

tinggi. Pihak luar maupun investor akan 

melihat perusahaan besar ini sebagai 

perusahaan yang baik untuk menanamkan 

dananya sehingga memiliki nama atau 

reputasi yang baik di mata pihak 

eksternal. Dengan reputasi yang baik ini, 

manajer akan semakin berhati-hati dalam 

melakukan pengelolaan perusahaan. 

Manipulasi dan tindak kecurangan dalam 

perusahaan pun akan berkurang. Dengan 

begitu, diharapkan akan mampu 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari kinerja 

keuangannya. 

 

Kerangka Penelitian 

 Berikut adalah kerangka penelitian 

ini: 

 

 
 

Sumber: Data diolah 

Gambar 1 

Kerangka Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan Manufaktur yang tercatat di 

BEI selama periode 2012-2015. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling 

dengan tujuan untuk mendapatkan sampel 

yang reprensentatif sesuai dengan kriteria 

sebagai berikut: (1) Perusahaan yang tidak 

mempublikasikan annual report berturut-

turut pada tahun 2012, (2) Perusahaan 

yang mengeluarkan laporan keuangan 

sebelum 31 Desember 2015, (3) 
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Perusahaan yang mengeluarkan mata uang 

selain rupiah. 

Dari 620 sampel perusahaan manufaktur 

yang tercatat di BEI, maka diperoleh 184 

sampel yang menjadi sampel peneliti 

sesuai dengan kriteria pemilihan sampel. 

 

Data Penelitian 

Penelitian ini mengambil sampel pada 

perusahaan Manufaktur yang terdatar di 

BEI yang sudah dikategorikan dengan ciri-

ciri khusus yang tercantum sebelumnya 

selama periode 2012-2015.  Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

untuk keperluan penelitian ini dilakukan 

dengan dokumentansi. Dokumentasi yang 

dilakukan adalah mengumpulkan semua 

data sekunder berupa CSR, jumlah anggota 

dewan direksi, dewan komisaris dan 

komite audit, laba bersih perusahaan, dan 

total aset perusahaan. Data-data tersebut 

dikumpulkan selama periode tahun 2012-

2015.  

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi variabel dependen 

yaitu ROA dan variabel independen terdiri 

atas CSR, dewan direksi, dewan komisaris, 

komite audit dan ukuran perusahaan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

ROA  

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang 

mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih 

berdasarkantingkat aset tertentu. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan (laba) secara keseluruhan. 

Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi 

pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh 

perusahaan. Perhitungan ROA 

menggunakan pengukuran yang digunakan 

oleh Nurika Restuningdiah (2007) yaitu: 

ROA = Laba Sebelum Pajak 

Total aktiva 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan pengkomunikasian dampak 

sosial perusahaan terhadap masyarakat. 

Perusahaan akan mengungkapkan 

informasi jika informasi tersebut dapat 

meningkatkan kinerja keuangan (Hayati 

dan Rahardjo, 2013). Pengungkapan 

tanggungjawab sosial dalam penelitian ini 

mengungkapkan 79 item pengungkapan. 

Didasarkan pada penelitian Hayati dan 

Rahardjo (2013), berikut merupakan 

perhitungan Corporate Social 

Responsibility: 

CSRIy = ∑xky 

       Ny 

Keterangan : 

CDRIy  : Corporate Social Responsibility 

index perusahaan y 

Ny  : Jumlah item untuk perusahaan y 

∑xky  : Jumlah item yang diungkapkan 

oleh perusahaan y 

1  : jika item yang diungkapkan  

0 : jika item tidak diungkapkan 

Dengan demikian, 0 < CSRIy < 1 

 

Dewan Direksi 

Direksi sebagai organ perusahaan 

bertugas dan bertanggung jawab secara 

legal dalam mengelola perusahaan. 

Anggota dewan komisaris berasal dari 

internal  maupun eksternal perusahaan. 

Ukuran dewan direksi diukur  dengan 

menggunakan indikator jumlah anggota 

dewan direksi dalam suatu perusahaan. 

 

Dewan Komisaris  

Ukuran dewan komisaris 

merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris  perusahaan (Beineret al., 2007). 

Anggota dewan komisaris berasal dari 

internal  maupun eksternal perusahaan. 

Sehingga ukuran dewan komisaris adalah 

jumlah total anggota dewan komisaris,baik 

yang berasal internal perusahaan maupun 

dari eksternal perusahaan. 

 

Ukuran Komite Audit 

Menurut Rima Haryati, Shiddiq 

Nur Raharjo (2013) ukuran Komite audit 

adalah banyaknya anggota audit yang ada 

didalam suatu perusahaan. Komite audit 

dibentuk oleh dewan komisaris yang 
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dimana tugas dari mereka, yaitu 

membantu dewan komisaris menjalankan 

fungsi pengawasan atas proses pelaporan 

keuangan perusahaan. Ukuran komite 

audit dapat diukur dengan rumus : 

KA = ∑ Komite Audit 

 

Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang cenderung lebih 

membutuhkan corporate governance 

Ukuran perusahaan adalah ukuran besar  

kecilnya perusahaan yang dilihat 

dari total aset maupun penjualannya. 

Semakin besar total aset yang dimiliki 

maka menunjukkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, 

ukuran perusahaan diukur dengan 

menggunakan total asset yang dimiliki 

oleh perusahaan. Total Asset dijadikan 

sebagai indikator ukuran perusahaan 

karena sifatnya yang jangka panjang. 

Ukuran perusahaan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut :  

Untuk analisis deskriptif : 

Laba Bersih / Total Asset 

Ketika Uji Hipotesis : 

SIZE = Log Total Asset 

 

Alat Analisis 

Untuk menguji hubungan antara CSR, 

dewan direksi, dewan komisaris, komite 

audit, dan ukuran perusahaan terhadap 

ROA pada perusahaan manufaktur 

digunakan model regresi linier berganda. 

Alasannya dipilihnya model regresi linier 

berganda karena untuk menuji pengaruh 

beberapa variabel bebas terhadap satu 

variabel terikat. Untuk mengetahui 

hubungan tersebut, maka berikut adalah 

persamaan regresinya: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + 

β5X5 e 

Keterangan: 

Y = Kinerja Keuangan (ROA) 

β  = Konstanta 

X1 = Corporate Social Responsibility 

X2 = Kepemilikan Institutional 

X3 = Kepemilikan Manajerial 

X4 = Ukuran Komite Audit 

X5 = Ukuran Perusahaan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk 

memberikan gambaran mengenai variabel-

variabel dalam penelitian ini, yaitu 

variabel CSR, dewan direksi, dewan 

komisaris, komite audit, dan ukuran 

perusahaan terhadap ROA. Tabel 1 berikut 

adalah hasil uji deskriptif: 

 

TABEL 4.2 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL DEPENDEN 

RETURN ON ASSETS (ROA) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

ROA 184 -19.07 39.48 7.0486 8.71423 

Sumber : Hasil output SPSS 

Dalam analisis deskriptif, terlihat 

pada tabel 4.3 dari variabel Kinerja 

Keuangan (ROA) memiliki jumlah sampel 

(N) sebanyak 184 data. Data ini adalah 

data dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu 

tahun 2012 hingga 2015. Nilai terendah 

(minimum) adalah sebesar -19,07. Ini 

menandakan bahwa selama 4 tahun, nilai 

ROA paling kecil adalah -19,07. Hal 

tersebut disebabkan oleh perusahaan yang 

mengalami laba bersih negatif atau laba 

bersih lebih kecil daripada total aset 

perusahaan sehingga kinerja keuangan di 

perusahaan tersebut mengalami kerugian. 

Nilai tertinggi (maksimum) sebesar 39,48 

Ini menandakan bahwa selama 4 tahun, 

nilai ROA paling besar 39,48%. Nilai 

Rata-rata ROA selama 4 tahun tersebut 

7,04%. Hal ini menandakan bahwa ROA 

yang tinggi maka menunjukkan bahwa 
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efektivitas perusahaan dalam 

memanfaatkan besarnya aset yang dimiliki 

untuk menciptakan laba. Mean variabel 

Kinerja Keuangan (ROA) sebesar 7,04% 

selama periode 2012-2015 yang berarti 

bahwa rata-rata perusahaan manufaktur 

memiliki nilai kinerja keuangan (ROA) 

sebesar 7,04%. Apabila mean 

dibandingkan dengan standar deviasi 

sebesar 8,7% menunjukkan bahwa nilai 

standar deviasi lebih besar daripada nilai 

mean dapat diartikan data untuk kinerja 

keuangan (ROA) dapat diartikan data 

untuk nilai kinerja keuangan homogen. 

 

TABEL 4.3 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN (CSR) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

CSR 184 .19 1.00 .4819 .21302 

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan analisis deskriptif, 

terlihat pada tabel 4.4 CSR memiliki 

jumlah sampel (N) sebanyak 184 data. 

Data ini adalah  total data dalam jangka 

waktu 4 tahun, yaitu dari  tahun 2012 

hingga 2015. Nilai terendah (minimum) 

data ini adalah 0,19. Ini menandakan 

bahwa  selama 4 tahun, tingkat 

pengungkapan CSR paling kecil adalah 

19%. Hal ini disebabkan karena CSR 

bersifat sukarela sehingga perusahaan 

tidak seberapa mementingkan 

pengungkapan CSR, Nilai tertinggi 

(maksimum) data ini adalah 100%. Ini 

menandakan bahwa selama 4 tahun 

pengungkapan CSR terdapat perusahaan 

yang mengungkapkan CSR sepenuhnya. 

Mean variabel Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) sebesar 48,19% 

selama periode 2012-2015 yang berarti 

bahwa rata-rata perusahaan manufaktur 

hampir separuh memiliki nilai 

pengungkapan Corporate Sosial 

Responsibility (CSR)  sebesar 48,19%. 

Apabila mean dibandingkan dengan 

standar deviasi sebesar 21,30% 

menunjukkan bahwa nilai standar deviasi 

lebih kecil daripada nilai mean dapat 

diartikan data untuk Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) tidak bersifat 

homogen.

TABEL 4.4 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN (DEWAN DIREKSI) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DD 184 2 14 4.99 2.168 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Berdasarkan analisis deskriptif, 

terlihat pada tabel 4.5 Dewan Direksi 

memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 184 

data. Data ini adalah  total data dalam 

jangka waktu 4 tahun, yaitu dari  tahun 

2012 hingga 2015. Nilai terendah 

(minimum) data ini adalah 2. Ini 

menandakan bahwa  selama 4 tahun,  

jumlah anggota Dewan Direksi yang 

paling sedikit dengan beranggota 2 orang. 

Nilai tertinggi (maksimum) data ini 

adalah 14. Ini menandakan bahwa selama 

4 tahun, jumlah anggota Dewan Direksi 

paling banyak dengan beranggota 14 

orang. Hal ini dikarenakan dengan 
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pertambahan  dewan direksi Mean 

variabel Dewan Direksi sebesar 5 anggota 

selama periode 2012-2015. Apabila mean 

dibandingkan dengan standar deviasi 

sebesar 2 anggota menunjukkan bahwa 

nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

nilai mean dapat diartikan data untuk 

Dewan Direksi dapat diartikan data untuk 

Dewan Direksi bersifat homogen.

 

TABEL 4.5 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN (DEWAN KOMISARIS) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

DK 184 1 11 4.33 1.827 

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan analisis deskriptif, 

terlihat pada tabel 4.6 Dewan Komisaris 

memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 184 

data. Data ini adalah  total data dalam 

jangka waktu 4 tahun, yaitu dari  tahun 

2012 hingga 2015. Ukuran dewan 

komisaris diperoleh dari total anggota 

dewan komisaris yang berasal dari internal 

maupun eksternal perusahaan dan Nilai 

terendah (minimum) data ini adalah 1. Ini 

menandakan bahwa  selama 4 tahun, 

jumlah anggota dewan komisaris paling 

sedikit adalah 1 orang dan Jumlah anggota 

paling kecil dengan beranggota 1 orang. 

Nilai tertinggi (maksimum) data ini adalah 

11. Ini menandakan bahwa selama 4 tahun, 

jumlah anggota Dewan Direksi paling 

banyak adalah 11 anggota. Mean variabel 

Dewan Komisaris sebesar 4 anggota 

selama periode 2012-2015. Apabila mean 

dibandingkan dengan standar deviasi 

sebesar 1 anggota menunjukkan bahwa 

nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

nilai mean dapat diartikan data untuk 

Dewan Komisaris tidak bersifat homogen. 

 

TABEL 4.6 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN (KOMITE AUDIT) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

KA 184 2 5 3.03 .404 

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan analisis deskriptif, 

terlihat pada tabel 4.7 Komite Audit 

memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 184 

data. Data ini adalah  total data dalam 

jangka waktu 4 tahun, yaitu dari  tahun 

2012 hingga 2015. Nilai terendah 

(minimum) data ini adalah 2. Ini 

menandakan bahwa  selama 4 tahun, 

jumlah anggota komite audit lebih sedikit 

adalah 2 orang. Nilai tertinggi 

(maksimum) data ini adalah 5. Ini 

menandakan bahwa selama 4 tahun, 

jumlah anggota komite audit paling 

banyak beranggota 5 orang. Mean variabel 

komite audit sebesar 3 anggota selama 

periode 2012-2015. Apabila mean 

dibandingkan dengan standar deviasi 

sebesar 3 anggota menunjukkan bahwa 

nilai standar deviasi lebih kecil daripada 

nilai mean dapat diartikan data untuk 

Dewan Komisaris tidak bersifat homogen. 
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TABEL 4.8 

STATISTIK DESKRIPTIF VARIABEL INDEPENDEN (UKURAN PERUSAHAAN) 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

SIZE 184 128547715

366 

635054130

00000 

49757

97842

830 

.21 

97136236

92344 

.180 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Berdasarkan analisis deskriptif, terlihat 

pada tabel 4.8 Ukuran Perusahaan 

memiliki jumlah sampel (N) sebanyak 

184 data. Data ini adalah  total data 

dalam jangka waktu 4 tahun, yaitu dari  

tahun 2012 hingga 2015. Nilai terendah 

(minimum) data ini adalah Rp 

128.547.715.366. Ini menandakan bahwa  

selama 4 tahun, nilai ukuran perusahaan 

yang paling rendah adalah Rp 

128.547.715.366. Nilai tertinggi 

(maksimum) data ini adalah Rp 

63.505.413.000.000. Ini menandakan 

bahwa selama 4 tahun, nilai aset 

perusahaan paling besar adalah Rp 

63.505.413.000.000. Mean variabel 

ukuran perusahaan sebesar Rp 

4.975.797.842.830,21 selama periode 

2012-2015. Apabila mean dibandingkan 

dengan standar deviasi sebesar 

9.713.623.692.344,180 menunjukkan 

bahwa nilai standar deviasi lebih kecil 

daripada nilai mean dapat diartikan data 

untuk ukuran perusahaan dapat diartikan 

data untuk ukuran perusahaan tidak 

bersifat homogen. 

 

Uji Normalitas 
Uji normalitas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji apakaha dalam 

model regresi, variabel terkait dan 

variabel bebas dapat terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah residual data terdistribusi 

normal atau mendekati normal. Pengujian 

untuk pendeteksian normalitas data dalam 

penelitian ini dapat dilakukan melalui uji 

Kolmogorov-Smirnov. Residual data 

terdistribusi nomal jika sig. Kolmogorov-

Smirnov tes <0,05 
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TABEL 4.8 

Uji Normalitas Awal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Predicted Value 

N  192 

Normal Parameters
a,b

 Mean 7.8322917 

 Std. Deviation 4.72267746 

 Absolute .142 

Most Extreme 

Differences 
Positive .142 

 Negative -.085 

Kolmogorov-

Smirnov Z 
 

1.969 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
 

.001 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Pada uji normalitas awal diperoleh 

nilai probabilitas 0,001 < 0,05 yang artinya 

data tidak terdistribusi normal. Diketahui 

bahwa kriteria pengujian untuk 

memperoleh hasil data yang terdistribusi 

normal yaitu apabila probabilitas 

signifikansi > 0,05 maka data terdistribusi 

normal. Setelah dilakukan outlier awal 

diperoleh sebanyak 192 data sampel dan 

kemudian dilakukan analisis regresi linier 

dengan hasil uji normalitas One-Sample-

Smirnov yang menunjukkan hasil nilai 

Asym.sig.(2-tailed) sebesar 0,221 > 0,05 

yang berarti bahwa data terdistribusi 

normal.  

 

 

 

TABEL 4.9 

Uji Normalitas Akhir 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Predicted Value 

N  184 

Normal Parameters
a,b

 Mean 7.0485870 

 Std. Deviation 3.56490685 

 Absolute .077 

Most Extreme 

Differences 
Positive .077 

 Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z  1.050 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .221 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil output SPSS 
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Hasil Analisis dan Pembahasan 

TABEL 4.10 

Uji Regresi Berganda 

Variabel Koefisien t-statistik Sig. Kesimpulan 

Constant -18,098 -1,352 0,178  

CSR -0,758 -0,260 0,796 Tidak Signifikan 

DD 1,690 4,690 0,000 Signifikan 

DK 0,082 0,201 0,841 Tidak Signifikan 

KA -3,671 -2,186 0,030 Signifikan 

SIZE 1,009 2,184 0,030 Signifikan 

Sumber : Hasil output SPSS 

Berdasarkan persamaan regresi linier 

berganda yang dapat disusun menjadi 

persamaan regresi sebagai berikut: 

1. Konstanta (β0) sebesar -18,098 

Menyatakan bahwa apabila CSR (X1), 

Dewan Direksi (X2), Dewan 

Komisaris (X3), Komite Audit (X3), 

Ukuran perusahaan (X4) sama dengan 

0 (nol) maka besarnya ROA adalah -

18,098. 

2. Koefisien regresi untuk variabel CSR 

(X1) = -0,758 

Besarnya nilai variabel CSR tersebut 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel CSR sebesar satu satuan, 

maka akan menyebabkan penurunan 

ROA sebesar 0,758. 

3. Koefisien regresi untuk variabel 

Dewan Direksi (X2) = 1,690 

Besarnya nilai variabel Dewan Direksi 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel Dewan Direksi sebesar satu 

satuan, maka akan menyebabkan 

kenaikan ROA sebesar 1,690. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Koefisien regresi untuk variabel 

Dewan Komisaris (X3) = 0,082 

Besarnya nilai variabel Dewan 

Komisaris menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan variabel Dewan Komisaris 

sebesar satu satuan, maka akan 

menyebabkan kenaikan ROA sebesar 

0,082. 

5. Koefisien regresi untuk variabel 

Komite Audit (X4) = -3,671 

Besarnya nilai variabel Komite Audit 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel Komite Audit sebesar satu 

satuan, maka akan menyebabkan 

penurunan  ROA sebesar 3,671. 

6. Koefisien regresi untuk variabel 

Ukuran Perusahaan (X6) = 1,009 

Besarnya nilai variabel Ukuran 

Perusahaan menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan variabel Ukuran 

Perusahaan sebesar satu satuan, maka 

akan menyebabkan kenaikan ROA 

sebesar 1,009. 
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Uji Hipotesis 

Uji Signifikansi (Uji F) 

TABEL 4.11 

Uji F 

ANOVA
a
 

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

 Regression 3701.381 5 740.276 9.411 .000
b
 

1 Residual 14315.975 182 78.659   

 Total 18017.355 187    

a. Dependent Variable: ROA 

b. Predictors: (Constant), SIZE, CSR, KA, DK, DD 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Dalam uji F, terlihat pada tabel 

4.13 menunjukkan bahwa nilai F hitung 

sebesar 9,411 dengan nilai signifikansi 

0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka model regresi Fit 

dapat digunakan dalam memprediksi 

kinerja keuangan atau dapat dikatakan 

bahwa variabel CSR, dewan direksi, 

dewan komisaris, komite audit dan ukuran 

perusahaan secara bersama-sama 

berpengaruh  terhadap kinerja keuangan. 

 

TABEL 4.12 

Uji Determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .453
a
 .205 .184 8.86900 

 

a. Predictors: (Constant), SIZE, CSR, KA, DK, DD 

b. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Hasil output SPSS 

Dalam uji determinasi, terlihat pada tabel 

4.14 menunjukkan bahwa besarnya 

Adjusted R Square adalah sebesar 0,184. 

Hal ini menunjukkan bahwa 18,4% variasi 

kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh 

variasi dari keempat variabel independen 

CSR, dewan direksi, dewan komisaris, 

komite audit dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan sisanya sebesar (100%-

18,4%=81,6%) dijelaskan oleh faktor lain 

diluar model. 
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TABEL 4.13 

Uji Parsial (Uji T) 

Coefficients
a 

 

Model  Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  B Std. 

Error 

Beta   

1 (Constant) 

-

18.09

8 

13.384 

 

-1.352 .178 

 CSR -.758 2.920 -.017 -.260 .796 

 DD 1.690 .360 .382 4.690 .000 

 DK .082 .411 .015 .201 .841 

 KA -3.671 1.680 -.149 -2.186 .030 

 SIZE 1.009 .462 .154 2.184 .030 

a. Dependent Variable: ROA 

Sumber : Hasil output SPSS 

 

Dalam uji parsial, terlihat pada 

tabel 4.15 menujukkan, dari kelima 

variabel yang dimasukkan dalam model 

regresi, dewan direksi, komite audit dan 

ukuran perusahaan. Yang berpengaruh 

signifikan terhadap ROA adalah CSR dan 

dewan komisaris. Hal ini dapat dilihat dari 

tingkat signifikansi untuk CSR sebesar 

0,796 dan dewan komisaris 0,841. 

Sedangkan dewan direksi, komite audit 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikansi, dapat dilihat nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. 

Pada pembahasan ini, diungkapkan teori 

dan hasil pengamatan berdasarkan hasil uji 

hipotesis: 

 

Pengaruh Corporate Social 

Responsibility (CSR) terhadap ROA 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

dalam penelitian ini diukur dengan 

menghitung jumlah penerapan CSR yang 

diterapkan oleh perusahaan. Hasil 

pengujian hipotesis yang menjadi CSR 

tidak berpengaruh terhadap ROA 

menunjukkan signifikansi sebesar 0,796 

lebih besar dari nilai signifikansi yang 

ditetapkan sebesar 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa H0 diterima. 

Perusahaan diwajibkan untuk memberi 

informasi tentang kondisi keuangan 

perusahaan kepada pihak luar. 

Berdasarkan hasil pengujian variabel 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

sebagai mekanisme bagi suatu organisasi 

untuk secara sukarela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan dan sosial 

ke dalam operasinya dengan stakeholders, 

yang melebihi tanggung jawab organisasi 

di bidang hukum. Hal ini menunjukkan 

bahwa hasil pengujian ini kemungkinan 

dapat disebabkan pengungkapan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang masih bersifat sukarela tanpa 

mempedulikan peraturan yang ditetapkan 

untuk mengatur adanya pengungkapan 

tanggung jawab sosial maupun lingkungan 

secara lengkap. 

 

 

 

 

Pengaruh Dewan Direksi terhadap 

ROA 

Dewan direksi dalam penelitian ini 

diukur dengan menghitung jumlah anggota 

dewan direksi dalam suatu perusahaan. 

Dewan direksi memiliki tugas yang 

menentukan arah kebijakan dan strategi 

sumberdaya yang dimiliki perusahaan, 
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baik untuk jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

Hasil pengujian peneliti menguji 

pengaruh ukuran dewan direksi terhadap 

ROA  berhasil dibuktikan. Hal ini 

ditunjukkan bahwa nilai signifikansi dari 

ukuran dewan direksi sebesar 0,000 yang 

lebih rendah dari tingkat signifikansi yang 

ditentukan yaitu sebesar 0,05, maka 

variabel ukuran dewan direksi berpengaruh 

secara signifikan terhadap ROA. Hal ini 

dapat dilihat nilai rata-rata ukuran dewan 

direksi dari tahun 2012-2015 semakin 

meningkat, artinya semakin banyak dewan 

direksi yang ada dalam perusahaan akan 

memberikan suatu bentuk pengawasan 

terhadap kinerja perusahaan yang semakin 

baik, dengan kinerja perusahaan yang baik 

dan terkontrol, maka akan menghasilkan 

profitabilitas yang baik, dan nantinya akan 

dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. 

Dewan Direksi memiliki pengaruh 

signifikan untuk meningkatkan Kinerja 

Keuangan Perbankan. Dewan direksi 

berperan sebagai pimpinan sebuah 

perusahaan yang melaksanakan strategi 

dan kebijakan perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan 

direksi memiliki peran yang sangat penting 

untuk keberlangsungan perusahaan, 

dengan adanya dewan direksi yang cakap 

dan profesional maka nantinya akan 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan.  

 

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap 

ROA 

Ukuran dewan komisaris memiliki 

tugas mengawasi kelengkapan dan kualitas 

informasi laporan atas kinerja dewan 

direksi. Dewan komisaris dalam penelitian 

ini dihitung dengan jumlah dewan 

komisaris yang ada dalam masing-masing 

perusahaan sampel. Variabel dewan 

komisaris yang dinilai berdasarkan daftar 

pernyataan efektivitas dalam penelitian ini 

menunjukkan nilai dignifikan hasil dari uji 

statistik sebesar 0,841. Nilai tersebut dapat 

dinyatakan bahwa variabel dewan 

komisaris tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel kinerja 

keuangan perusahaan (ROA). Hal ini 

berarti efektivitas dewan komisaris yang 

dimiliki oleh perusahaan sampel tidak 

mempengaruhi kinerja dari perusahaan. 

Hasil pengujian hipotesis yang menguji 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap ROA menunjukkan signifikansi 

sebesar 0,841 lebih besar dari nilai 

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 

diterima. 

Jumlah besar kecilnya dewan 

komisaris tidak menjadi faktor penentu 

efektivitas dari fungsi dewan komisaris 

atau fungsi manajemen perusahaan. Jika 

dikaitkan dengan fungsi dewan komisaris 

yang bertanggungjawab mengawasi 

tindakan yang berfokus pada keberlanjutan 

operasi perusahaan dan memberikan 

masukan atau nasehat jika diperlukan, 

sehingga berdasarkan hal tersebut dewan 

komisaris dianggap tidak berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan karena dewan komisaris hanya 

berfungsi sebagai controller yang tidak 

terlibat secara langsung dengan kegiatan 

operasi perusahaan. 

 

Pengaruh Komite Audit terhadap ROA 

komite audit adalah sebagai pihak 

independen yang akan mengontrol sistem 

pengendalian perusahaan agar baik dan 

memastikan laporan keuangan yang dibuat 

manajemen perusahaan tidak menyesatkan 

dalam memberikan informasi mengenai 

kinerja perusahaan yang kemudian 

digunakan untuk pengambilan keputusan 

dalam menanamkan modalnya untuk 

investasi jangka panjang. Secara teoritis, 

jika perusahaan mempunyai nilai 

perusahaan yang baik maka kinerja 

perusahaan juga akan meningkat. 

Hasil pengujian hipotesis yang 

menguji pengaruh komite audit terhadap 

kinerja keuangan perusahaan menunjukkan 

signifikansi sebesar 0,030 lebih kecil dari 

signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak. Artinya, semakin 

banyak jumlah komite audit yang dimiliki 
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oleh perusahaan akan memberikan 

perlindungan dan kontrol yang lebih baik 

terhadap proses akintansi dan keuangan 

dan pada akhirnya akan memberikan 

pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Hasil pengajuan ini yang 

pertama dapat disebabkan besarnya 

independensi komite audit pada 

perusahaan sampel yang merupakan hal 

terpenting karena jika anggotanya 

memiliki independensi dalam sikap 

dan berpendapat maka akan menjadi 

kinerja yang efektif. Kedua, hal ini 

disebabkan oleh banyaknya keahlian yang 

dimiliki oleh komite audit sehingga 

perusahaan tidak banyak untuk 

mengeluarkan biaya dalam membuat 

program peningkatan profesi dan 

berdampak pada meningkatnya kinerja 

keuangan perusahaan. Keriga, 

kemungkinan dapat disebabkan oleh 

banyaknya intensitas pertemuan oleh 

komite audit dengan pihak direksi, dewan 

komisaris, maupun manajer sehingga 

mengakibatkan masalah yang ada dalam 

proses perlaporan dapat terselesaikan 

dengan baik. Terakhir, terkait dengan 

ukuran dan komposisi komite audit pada 

perusahaan sampel sudah melaksanakan 

fungsinya dengan baik, sehingga dapat 

berdampak efisiennya peran dan tugas 

komite audit. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

ROA 

Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total 

aset, jumlah penjualan, rata-rata total 

penjualan dan rata-rata total aset. Jadi, 

ukuran perusahaan merupakan ukuran atau 

besarnya aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini diukur 

menggunakan total aset perusahaan dalam 

satu tahun. Total aset ini menggambarkan 

besar atau kecilnya sebuah perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang mempunyai 

skala ukuran lebih besar, dengan total aset 

yang cukup besar pula akan semakin 

berusaha menghasilkan laba yang tinggi. 

Semakin besar perusahaan maka semakin 

dikenal oleh masyarakat yang artinya 

semakin mudah untuk mendapatkan 

informasi yang akan meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 

Hal ini dapat dilihat signifikansi sebesar 

0,030 lebih kecil dari signifikansi 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak.   

Besarnya aset yang dimiliki oleh 

perbankann dapat dilihat dari banyaknya 

kantor cabang, banyaknya dividen yang 

dibagikan kepada pemegang saham yang 

secara otomatis menciptakan citra dan 

reputasi yang baik di mata masyarakat. 

Dengan begitu, perusahaan akan 

termotivasi untuk selalu mempertahankan 

kinerjanya yaitu kinerja keuangannya. 

Bahkan perusahaan besar yang memiliki 

total asset dengan nilai asset yang cukup 

besar dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan 

tersebut.  

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Berdasarkan pengujian hipotesis penelitian 

dan pembahasan dapat disimpulkan : 

a. Secara individu variabel CSR tidak 

berpengaruh terhadap ROA pada  

perusahaan manufaktur. 

b. Secara individu variabel dewan direksi 

berpengaruh terhadap terhadap ROA 

pada  perusahaan manufaktur. 

c. Secara individu variabel dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap 

terhadap ROA pada  perusahaan 

manufaktur. 

d. Secara individu variabel komite audit 

berpengaruh terhadap terhadap ROA 

pada  perusahaan manufaktur. 

e. Secara individu variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap 

terhadap ROA pada  perusahaan 

manufaktur. 
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Keterbatasan penelitian yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung adalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang telah ditabulasi oleh 

peneliti terdapat nilai ekstrim sehingga 

diharuskan membuang data yang 

outlier untuk mendapatkan data yang 

terdistribusi normal. 

2. Subyektivitas peneliti dalam 

memahami data laporan tahunan 

sangat mempengaruhi interprestasi 

peneliti dalam mengukur item GRI 

yang terdapat dalam laporan tahunan 

3. tersebut. Subyektivitas ini dapat 

menyebabkan adanya perbedaan 

dalam menganalisa antar satu peneliti 

dan peneliti lainnya. Jika dilihat dalam 

79 item yang ada, terdapat beberapa 

item pengungkapan GRI ada yang 

terdiri dari lebih 1 pengungkapkan. 

Melihat hal tersebut, peneliti 

menganggap item tersebut terpenuhi 

jika ada 1 pengungkapan terpenuhi 

namun lainnya tidak diungkapkan. 

Sebaiknya, mungkin ada peneliti lain 

yang menganggap item tersebut 

terpenuhi jika semua pengungkapan 

itu terpenuhi. 

4. Mekanisme  Good Corporate 

Governance dalam penelitian ini 

hanya menggunakan dewan direksi, 

dewan komisaris dan komite audit 

sehingga belum mencerminkan secara 

keseluruhan mekanisme GCG. 

Sebaiknya untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik penelitian 

selanjutnya dapat menambah 

mekanisme GCG yang lainnya.  

Saran yang diberikan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya hendaknya 

mempertimbangkan beberapa variabel 

lain yang mungkin mempengaruhi 

kinerja keuangan dari sisi tanggung 

jawab stakeholder lainnya seperti 

tanggung jawab ekonomi dan 

tanggung jawab hukum. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya 

memperluas sampel jenis perusahaan 

lain yang juga diwajibkan 

mengungkapkan CSR misalnya saja 

perusahaan BUMN. 

3. Bagi perusahaan, diharapkan hasil dari 

penelitian ini dapat menjadi 

pertimbangan untuk dapat 

meningkatkan pengungkapan 

pelaksanaan tanggung jawab sosial 

secara lebih lengkap pada laporan 

tahunannya.  

4. Penelitian ini hanya menggunakan 

satu jenis industri yaitu manufaktur 

sehingga hasilnya tidak dapat 

digeneralisasi untuk jenis industri lain, 

sebaiknya penelitian selanjutnya 

menggunakan semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
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