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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengungkapan green banking dan 

karakteristik bank dalam menginternalisasi isu keberlanjutan pada perbankan dan 

pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan nonkeuangan.  Pengujian model struktural 

dilakukan terhadap 11 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan pelaporan 

keberlanjutan (sustainability report) selama tahun 2015-2018.  Hasil penelitian 

menunjukkan terjadi peningkatan pengungkapan keberlanjutan pada sektor perbankan 

dan pengungkapan dimensi ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan dimensi 

lingkungan dan sosial.  Temuan lain penelitian ini menyatakan bahwa internalisasi isu 

keberlanjutan dalam praktik bisnis perbankan (sustainability banking) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (yang direfleksikan dengan ROA dan CAR) 

maupun kinerja non keuangan yang direfleksikan dengan pangsa pasar Dana Pihak 

Ketiga (DPK) maupun pangsa pasar kredit.     Namun demikian hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa karakteristik bank yang direfleksikan menggunakan kepemilikan 

institusional dan kepemilikan asing serta umur bank berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kinerja keuangan bank maupun kinerja nonkeuangan bank.  Temuan ini 

mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh institusi dan asing meskipun memiliki 

proporsi yang cukup tinggi namun melalui fungsi pengawasannya  belum mampu 

mendorong peningkatan kinerja keuangan bank maupun kinerja nonkeuangan.  Umur 

bank yang cukup lama yaitu sekitar 16,96 tahun juga belum dapat mendorong 

peningkatan  kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan bank melalui proses bisnis 

yang dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja bank.  Implikasi penelitian ini 

penting untuk menstimulasi berkembangnya praktik keuangan keberlanjutan pada 

perbankan dan mengevaluasi implementasinya melalui penguatan tata kelola perbankan. 

 

Kata-kata kunci : green banking, bank berkelanjutan, kinerja keuangan, kinerja 

nonkeuangan  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to analyse the effect of green banking and the characteristics 

of banks in internalizing sustainability issues in banks and their effects on financial and 

non-financial performance. Structural model testing was conducted on 11 banks listed on 

the Indonesia Stock Exchange that reported sustainability (sustainability report) during 

2015-2018. The results showed an increase in disclosure of sustainability in the banking 

sector and disclosure of the economic dimension more dominant than the environmental 

and social dimensions. Other findings in this study state that the internalization of the 

issue of sustainability in banking business practices (sustainability banking) has no 

significant effect on financial performance (which is reflected in ROA and CAR) as well 

as non-financial performance reflected in investment funds. However, the results of this 

study prove that the characteristics of banks that are reflected using institutional 

ownership and old ownership also negatively affect bank financial performance and non-

financial bank performance. This finding is related to share ownership by third parties 

that has a significant proportion through a supervisory agency that does not yet support 

financial increase. The long life of a bank, which is around 16.96 years, also cannot 

improve financial performance or improve bank finance through business processes that 

can provide improvements to improve bank performance. The implication of this 

research is important to stimulate its development in sustainable finance and implement 

it through strengthening banking governance. 

 

Keywords: green banking, sustainable banking, financial performance, non financial 

performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Lembaga keuangan seperti bank saat ini mendapatkan tekanan untuk berperan 

aktif dalam keberhasilan keberlanjutan, baik dalam aspek ekonomi, lingkungan dan 

sosial. Sebagai lembaga intermediari yang menghimpun dana masyarakat, maka isu 

lingkungan dan sosial tidak dapat diabaikan, meskipun tidak secara langsung berkaitan 

dengan  kegiatan operasional bank, tetapi melalui pendanaan yang diberikan bank pada 

proyek-proyek yang berdampak pada lingkungan dan sosial maka bank akan turut 

berperan dengan terjadinya masalah lingkungan.  Bagi perbankan, pencapaian aspek 

keuangan saja tidak menjamin keberhasilan kinerja bank tanpa ada penilaian dampak 

kegiatan bisnis perusahaan terhadap lingkungan dan sosial serta pengungkapan positif 

maupun negatif terhadap ekternalitas lingkungan dan sosial (Usenko & Zenkina, 2017).  

Dengan demikian selain risiko keuangan, risiko lingkungan dan sosial juga harus 

menjadi perhatian bank dalam membuat keputusan bisnis, karena kerusakan lingkungan 

yang diakibatkan oleh tata kelola yang tidak berkelanjutan akan berpotensi 

meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank.  

Studi tentang penerapan green banking telah dilakukan dalam beberapa riset 

empiris yang relevan.  Rifa’i et al. (2018) mengkaji inisiasi bank berwawasan 

lingkungan pada bank BUMN dan menemukan bahwa bank BUMN telah menerapkan 

konsep-konsep sustainable banking dalam bisnisnya seperti green product, green 

customer, green operational dan green policy, meskipun dengan pengungkapan isu-isu 

pelaporan yang beragam diantara bank BUMN. Handajani et al. (2018) menguji faktor-

faktor yang mendorong implementasi green banking dari perspektif mekanisme 

corporate governance pada perbankan publik di Indonesia dan menemukan bahwa 

terjadi kecenderungan peningkatan pengungkapan aktivitas sustainable banking.  

Temuan lain mengungkapkan bahwa jumlah dewan komisaris dalam fungsinya sebagai 

supervisory board dengan keragaman pengetahuan dan keahlian dapat mendorong 

peningkatan aktivitas green banking.   

Dalam setting penelitian di luar negeri studi tentang sustainable banking 

dilakukan oleh Akter et al. (2017) pada bank komersial di Bangladesh terhadap laporan 

keberlanjutan bank menemukan bahwa indikator ekonomi dan sosial lebih banyak 

dilaporkan pada laporan keberlanjutan oleh bank dibandingkan dengan indikator 

lingkungan. Sebagian besar bank juga melaporkan indikator ekonomi yang berkaitan 

dengan risiko perubahan iklim dan implikasi keuangan dari perubahan iklim 
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dibandingkan dengan indikator lingkungan.  Penelitian sejalan dilakukan oleh Rifat et al. 

(2016) yang mengungkapkan bank menggunakan sustainable banking sebagai strategi 

penting yang sejalan dengan peran bank yang berpengaruh terhadap masalah lingkungan, 

tanggung jawab sosial dan keseimbangan ekologis yang berkelanjutan.  Persepsi positif 

bankir terhadap adopsi green banking dilandasi oleh ekspektasi kinerja, ekspektasi 

upaya, kompetisi sosial dan kepedulian lingkungan serta peraturan bank sentral.  Studi 

Roy et al. (2015) menemukan bahwa praktisi bank dan pembuat keputusan memberikan 

tanggapan yang positif terhadap konsep keberlanjutan dan inisiatif implementasi isu 

keberlanjutan yang dilakukan oleh otoritas regulasi dalam industri perbankan di 

Bangladesh. 

Diantara banyak studi yang membahas isu keberlanjutan dalam adopsi green 

banking, namun masih terbatas studi yang menguji dampak dari implementasi green 

banking terhadap kinerja bank, baik kinerja keuangan maupun non keuangan. Dalam 

tataran praktik masih menjadi perdebatan tentang kontribusi positif dari implementasi 

green banking terhadap perbaikan kinerja sektor keuangan seperti perbankan.  Hal ini 

dikarenakan, sebagai suatu entitas bisnis sektor keuangan yang profit oriented, kinerja 

keuangan sangat krusial untuk mempertahankan bisnis agar tetap survive diantara para 

kompetitor lainnya.  Meskipun di sisi lain isu tentang kinerja non keuangan, seperti 

kinerja sosial dan kinerja lingkungan juga turut menjadi tekanan bagi perbankan dalam 

menjalankan aktivitas bisnisnya.  Kajian tentang kontribusi dan dampak positif 

implementasi sustainable banking ini dapat menjadi pendorong dan menstimulasi 

praktisi perbankan dan  pembuat keputusan untuk mengadopsinya dalam perumusan 

kebijakan dan pembuatan keputusan bisnis yang pro lingkungan.  Dengan demikian 

diperlukan bukti empiris tentang kontribusi dari implementasi sustainable banking 

dalam peningkatan kinerja bank.   

Dalam setting di Indonesia  isu tentang sustainable banking telah mengemuka 

yang praktiknya telah diinisiasi oleh bank BUMN yang dimiliki negara (Rifa’i, 2018), 

meskipun ditemukan praktik dan isu pelaporan yang beragam antar bank.  Sustainable 

finance bagi lembaga keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) tentang keuangan berkelanjutan menjadi isu strategis bagi perbankan yang 

memperoleh dampak langsung dari ketentuan tersebut. Keterlibatan perusahaan untuk 

mengadopsi konsep baru sustainable banking memerlukan investasi keuangan, yang 

dampak finansialnya tidak dapat diperoleh dalam jangka pendek.  Oleh karena itu 

diperlukan studi yang dapat memberikan bukti empiris sehingga lembaga keuangan 

seperti perbankan akan secara voluntary mengadopsi konsep sustainable banking ini 
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sebagai bagian dari kebijakan dan strategi bisnis perbankan karena dapat berpotensi 

meningkatkan kinerja perbankan (bank performance).   

Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi pelaporan green banking sebagai isu 

keberlanjutan pada bank dan menguji implikasinya terhadap kinerja bank pada 

perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mendorong praktik sustainable banking pada perbankan yang tidak hanya sebagai 

investasi yang bersifat cash outflow, tetapi sebagai suatu bentuk pilihan kebijakan yang 

dapat berdampak terhadap perbaikan kinerja bank.  Penelitian ini diharapkan juga 

mendukung roadmap keuangan berkelanjutan di Indonesia (Indonesia Sustainable 

Finance Roadmap 2015-2019) sudah diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga 

keuangan agar dapat mempertimbangkan risiko lingkungan dan sosial dalam pembuatan 

keputusan bisnis sehingga dapat mendukung tercapainya stabilitas keuangan secara 

global.   

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat pengungkapan sustainable banking pada perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah indikator-indikator pengungkapan sustainable banking yang dilaporkan 

pada laporan keberlanjutan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah pengungkapan sustainable banking berpengaruh terhadap kinerja 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi tingkat pengungkapan sustainable banking pada perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mendeskripsikan indikator-indikator pengungkapan sustainable banking yang 

dilaporkan pada laporan keberlanjutan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Menguji pengaruh pengungkapan sustainable banking banking terhadap 

kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4.Urgensi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi pelaporan 

keberlanjutan terhadap green banking dan mendeskripsikan indikator-indikator 

pengungkapan sustainable banking yang dilaporkan sebagai isu keberlanjutan pada 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Dalam kontribusi teoretis, 

penelitian ini diharapkan dapat mengargumentasikan Institusional Theory bahwa 

tekanan eksternal yang berupa regulasi tentang isu keberlanjutan pada sektor 
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keuangan akan menstimulasi bank mengubah perilaku dan strategi institusinya untuk 

melakukan adopsi green banking untuk konvergen dengan industri keuangan dan 

mendapatkan apresiasi positif melalui tindakan yang dilakukannya.  Pola mimetic 

Isomorfism  diprediksi dilakukan bank dengan peniruan perilaku institusi lain di 

industrinya yang saat ini sedang mengadopsi isu-isu keberlanjutan dalam bisnis 

keuangan.  Dalam tataran praktis manajerial, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi praktisi perbankan bahwa pilihan tindakan bank untuk 

mengadopsi green banking dalam pengambilan keputusan bisnis tidak hanya untuk 

meminimalkan risiko keuangan, tetapi juga risiko sosial dan risiko lingkungan.  

Praktisi bank juga harus menyadari bahwa implementasi green banking sebagai 

inisiasi untuk keberlanjutan merupakan investasi yang dapat memberi implikasi pada 

kinerja perbankan seperti kinerja keuangan dan pertumbuhan bank.  Dalam aspek 

kebijakan, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pentingnya peraturan dan 

regulasi penerapan kebijakan yang pro lingkungan bagi lembaga keuangan seperti 

perbankan untuk meminimalkan risiko keuangan, risiko lingkungan maupun risiko 

reputasi serta untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (sustainability 

improvement). Regulasi yang relevan adalah Undang-undang No 32 Tahun 2009, 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua 

aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian 

sanksi bagi pelanggarnya.  Regulasi terkini yang mendukung implementasi green 

banking adalah peraturan OJK Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang program Keuangan 

Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik 

terutama bagi bank adalah upaya untuk mengembangkan produk atau jasa keuangan 

yang menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan (sustainable finance).   

1.5. Luaran 

Kegiatan penelitian ini akan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut : 

1. Memetakan pelaporan keberlanjutan pada sektor keuangan  perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Merumuskan indikator-indikator green banking yang dilaporkan sebagai isu 

keberlanjutan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3.  Menyusun bahan ajar dari hasil penelitian yang dapat dikembangkan untuk 

memperkaya silabus mata kuliah etika bisnis dan tata kelola perusahaan.  

4. Mempublikasikan hasil penelitian ini pada jurnal nasional/nasional terakreditasi 

sesuai dengan luaran wajib penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Institusional Theory  

Institutional Theory mengargumentasikan bahwa secara luas  keberadaan organisasi 

saling mempengaruhi bentuk organisasi lainnya lewat proses adopsi atau institusionalisasi 

(pelembagaan).  Keberadaan institusi diperlukan sebagai seperangkat proses yang dicirikan 

dengan elemen-elemen regulatif, normatif, dan kultural-kognitif yang sarat dengan 

perubahan. Aturan, norma dan manfaat budaya merupakan prinsip institusi, termasuk juga 

hubungan antara perilaku dan sumberdaya material.  Dengan demikian pengertian institusi 

ditentukan oleh batasan legal, prosedural, moral dan kultural yang memiliki legitimasi yang 

tidak hanya merupakan properti dari tatanan sosial tetapi juga proses institusionalisasi 

maupun de-institusionalisasi.   

Dalam perspektif intitusional theory, elemen kognitif seperti nilai-nilai budaya, 

ideologi dan identitas kolektif memungkinkan meningkatnya keyakinan di antara para aktor 

organisasi dalam industri, yang mengarah pada upaya untuk membentuk perilaku perusahaan 

yang bertanggung jawab (Campbell, 2007; Muthuri & Gilbert, 2011). Institusional  Theory  

yang dikemukakan  oleh DiMagio dan Powell (1983) menjelaskan bahwa model Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality dalam tiga bentukan institusional yang bersifat 

isomorphs, yaitu coercive isomorphs, mimetic isomorphs dan normatif isomorphs.  Coercive 

isomorphs menjelaskan bahwa organisasi   mengambil   beberapa   bentuk   atau  melakukan 

adopsi terhadap organisasi lain karena tekanan-tekanan negara dan organisasi lain atau  

masyarakat  yang lebih  luas.   Mimetic  isomorphs  merupakan peniruan (imitasi) dimana 

suatu organisasi melakukan peniruan oleh organisasi yang lain, sedangkan normatif 

isomorphs, karena adanya tuntutan profesional. 

Sehubungan dengan adopsi green banking tekanan dari eksternal, seperti regulasi 

maupun kompetitor dalam industri, menjadi cara yang efektif untuk menumbuhkan perilaku 

yang bertanggungjawab terhadap lingkungan perusahaan (Bose et al., 2017).  Institusi akan 

mengadopsi praktik-praktik yang dilakukan oleh organisasi lain agar menjadi konvergen 

sehingga akan mendapatkan apresiasi dan termotivasi untuk mengadopsi standar dan code of 

conduct dari suatu industri (DiMaggio dan Powell, 1983).  Ketentuan regulasi terhadap suatu 

institusi akan mendorong suatu lembaga atau institusi untuk berubah untuk menyesuaiakan 

dengan tekanan dari ekternal.  Dengan demikian adopsi green banking oleh bank dapat 

dipandang sebagai cara untuk suatu institusi keuangan untuk melakukan konvergensi tekanan 

ekternal dengan cara  mengikuti pedoman regulasi dan praktik-praktik terbaik yang dilakukan 

oleh bank lain dalam industri keuangan.   
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2.2. Keberlanjutan Pada Perbankan 

 Sustainable banking atau bank ramah lingkungan didefinisikan sebagai bank yang 

secara sadar membangun akuntabilitas lingkungan dan kinerja lingkungan dalam 

menjalankan bisnisnya.  Meskipun institusi keuangan merupakan sektor yang kurang sensitif 

terhadap isu lingkungan, tetapi layanan keuangan yang diberikan bank kepada individu atau 

perusahaan pada sektor ekstraktif (pertanian, pertambangan dan manufaktur) berpotensi 

memiliki risiko lingkungan.  Sustainable banking dimaksudkan untuk mengurangi 

penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah serta dan memberikan prioritas terhadap 

lingkungan dan masyarakat, sehingga melalui Sustainable banking, bank akan menggunakan 

metode untuk mengurangi jejak karbon (carbon footprint) dan emisi karbon (Bahl, 2012).   

Secara spesifik aktivitas sustainable banking dapat dilakukan dengan beberapa 

aktivitas seperti penghematan energi, paperless banking, green building, sistem perbankan 

online serta penggunaan energi terbarukan (Cahurasia, 2010).  Sejalan dengan argumentasi 

sebelumnya Shaumya & Arulrajah (2017) mengungkapkan bahwa sustainable banking dapat 

dilakukan dengan strategi paperless banking yang akan mengurangi carbon footprint dari 

kegiatan perasional bank dan penghematan biaya bank serta adopsi skema peminjaman 

dengan tingkat bunga yang lebih rendah bagi nasabah dan bisnis yang peralatan hemat energi.  

Gerakan sustainable banking dapat mendukung keberlanjutan dalam jangka panjang.  Hal ini 

karena praktik green banking telah memanfaatkan transaksi online banking, meningkatnya 

kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan akan menciptakan praktik bisnis 

yang ramah lingkungan serta penggunaan standar lingkungan dalam pendanaan proyek ramah 

lingkungan (Ragupathi & Sujatha, 2015) sehingga akan berkontribusi terhadap keberlanjutan. 

Peran sustainable banking dalam isu keberlanjutan  dilakukan dalam studi Roy et al. 

(2015) yang menemukan bahwa praktisi bank dan pembuat keputusan memberikan tanggapan 

yang positif terhadap konsep keberlanjutan dan inisiatif implementasi isu keberlanjutan yang 

dilakukan oleh otoritas regulasi dalam industri perbankan di Bangladesh.  Pedoman 

keberlanjutan bagi bank telah dilakukan dalam beragam kapasitas sesuai panduan Bank 

Sentral dalam mempercepat proses kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan  pada 

sektor keuangan.  Stakeholder utama bank seperti pemerintah, bank sentral, masyarakat dan 

nasabah  memiliki peran krusial dalam mendorong pengembangan praktik green banking 

sebagaimana diungkapkan dalam studi Afroz (2017) sehingga diperlukan manajemen dan tata 

kelola lingkungan, manajemen risiko lingkungan, kinerja lingkungan, kegiatan sukarela dan 

kepemimpinan serta pelaporan lingkungan.  

Dalam tingkat manajemen puncak  bank perlu memformulasikan kebijakan dan 

strategi sustainable banking dengan memasukkan risiko lingkungan sebagai bagian dalam 
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manajemen pengelolaan risiko.  Hafiz dan Sayeem (2017) mengeksplorasi perubahan peran 

bank dan lembaga keuangan non bank dalam inisiatif menuju manajemen risiko lingkungan 

dan keberlanjutan.  Koordinasi dari peran pemerintah, Bank Sentral Bangladesh,lembaga 

keuangan dan tekanan kelompok kepentingan industri keuangan memainkan peran utama 

dalam mengenalkan kegiatan ramah lingkungan di perbankan seperti skema pembiayaan 

hijau, teknologi modern berbasis IT canggih, pengalokasian dan pemanfaatan sejumlah dana 

untuk investasi perbankan hijau. Sejalan dengan studi sebelumnya Biswas (2011) 

menyarankan bahwa bank harus proaktif untuk mempertimbangkan aspek ekologi sebagai 

bagian dalam pemberian pinjaman sehingga akan mendorong industri perbankan untuk 

melakukan investasi yang mempertimbangkan pengelolaan lingkungan, penggunaan 

teknologi dan sistem manajemen yang tepat.   

2.3. Regulasi Tentang Sustainability Banking 

Berkaitan dengan isu keberlanjutan pada sektor keuangan, konsep tentang perbankan 

ramah lingkungan telah menjadi isu strategis yang telah banyak dibicarakan dalam beberapa 

tahun terakhir.  Sebagai suatu entitas bisnis, lembaga keuangan yang profit oriented 

diharapkan tidak hanya fokus pada pencarian laba saja tetapi didorong juga untuk 

memperhatikan aspek lingkungan.  Prinsip dasar sustainable banking adalah untuk 

memperkuat kemampuan manajemen risiko bank yang berkaitan dengan lingkungan hidup  

serta meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan (Swa, 2013).   Dalam 

perspektif internasional, melalui insiatif The Equator Principles dan United Nation 

Environment Programme-Finance Initiative, perbankan yang beroperasi secara internasional 

telah secara sukarela menerapkan green banking. Di Indonesia, regulasi terkini yang 

mendorong praktik sustainable banking telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan kepada seluruh 

sektor jasa keuangan seperti industri perbankan, industri keuangan nonbank dan industri 

pasar modal. Regulasi tentang keuangan berkelanjutan ini berperan krusial untuk 

menstimulasi praktik sustainable banking yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, 

sosial dan lingkungan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

Meskipun telah distimulasi dalam regulasi namun belum semua lembaga keuangan 

mengadopsi praktik bank ramah lingkungan  yang mengarah pada keberlanjutan dalam 

jangka panjang.  Belum adanya pedoman pelaporan yang jelas diprediksi menyebabkan bank 

belum banyak mengimplementasikan sustainable banking ini sampai saat ini, dan jika 

melaporkan pun dengan dengan isu-isu pelaporan yang beragam  (Handajani et al., 2018). 

Sebagai salah satu bentuk green banking, green finance  merupakan investasi untuk 

pertumbuhan ekonomi saat ini maupun kehidupan yang lebih baik di masa depan dalam 
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konteks pengembangan berkelanjutan (Akter et al., 2017).  Perhatian perusahaan terhadap 

sustainable improvement, salah satunya dikomunikasikan melalui laporan keberlanjutan 

(sustainability report) untuk mengungkapkan secara transparan informasi yang berkaitan 

kinerja keuangan dan nonkeuangan perusahaan maupun hasil dari praktik tata kelola 

perusahaan.   

2.4. Pengungkapan Sustainability Banking dan Kinerja Bank  

Sustainable banking sebagai upaya lembaga keuangan menuju keberlanjutan akan 

memiliki implikasi baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja perbankan.  Di 

tengah kekhawatiran tentang dampak dari implementasi green banking pada bank komersial 

seperti meningkatnya pengeluaran bank dan mengganggu aktivitas normal bank beberapa 

studi menemukan bukti empiris.  Awino (2014) menemukan bukti kuat bahwa green banking 

berdampak positif terhadap kinerja keuangan bank, sehingga pemerintah perlu menetapkan 

kebijakan tentang konservasi lingkungan yang harus diadopsi oleh bank komersial di Kenya.  

Sejalan dengan temuan sebelumnya,  Shaumya dan Arulrajah (2017) pada penelitian bank di 

Srilanka menemukan bahwa implementasi green banking, yang berkaitan dengan praktik 

ketenagakerjaan, kegiatan operasional bank  dan kebijakan perbankan, memiliki dampak 

positif terhadap kinerja lingkungan bank secara keseluruhan.   

Penerapan isu keberlanjutan dalam praktik bisnis perbankan (sustainability banking) 

akan berdampak terhadap kinerja bank baik kinerja keuangan maupun non keuangan.  

Melalui implementasi praktik bisnis yang pro lingkungan dapat dilakukan penghematan 

sumberdaya yang akan menyebabkan internal cost saving (Roy et al., 2015) bagi keuangan 

bank sehingga akan berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja keuangan bank.  Untuk 

menjadi sustainable bank yang memiliki kinerja sosial memang memerlukan alokasi 

pengeluaran sumberdaya tetapi tidak akan sampai menyebabkan bank menjadi unprofitable, 

karena bank juga akan memungkinkan memperoleh keunggulan kompetitif yang mampu 

menciptakan stakeholder relationship yang menguntungkan (Simpson & Kohers, 2002).  Hal 

ini berarti upaya bank untuk mengimplementasikan isu keberlanjutan akan berimplikasi pada 

perbaikan kinerja keuangan bank.  

Dari aspek kinerja non keuangan, perhatian bank terhadap aspek lingkungan dan 

sosial melalui implementasi keberlanjutan akan memungkinkan bank mendapatkan subsidi 

dari pemerintah, meningkatkan daya saing perbankan dan membuka peluang investasi dengan 

menarik investor potensial yang peduli dengan aspek lingkungan dan sosial (Shaumya & 

Arulrajah, 2017).  Secara umum praktik keberlanjutan bank tidak hanya berdampak terhadap 

aspek keuangan tetapi juga non keuangan, tetapi juga berperan penting untuk penciptaan nilai 
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perusahaan dalam jangka panjang.  Berdasarkan argumentasi tersebut diajukan hipotesis 

sebagai berikut : 

H1 : Sustainability banking berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank 

H2 : Sustainability banking berpengaruh terhadap kinerja nonkeuangan bank 

 

2.5.  Karakteristik Bank dan Kinerja Perbankan 

 Bank dapat diklasifikasikan berdasarkan karakteristik bank seperti jumlah aset yang 

dimiliki, reputasi bank dan lama bank berdiri.  Bank besar dengan jumlah aset yang tinggi 

akan mendapat sorotan dari masyarakat termasuk dalam perannya terhadap lingkungan dan 

sosial.  Dalam isu keberlanjutan bank akan membangun produk keuangan yang inovatif dan 

sustainable yang dapat memberikan profitabilitas serta memberikan layanan terhadap klien 

seperti peringkat risiko lingkungan dalam penilaian kredit dan adopsi teknologi dalam 

kegiatan operasional maupun layanan online bank (Roy et al., 2015).  

Dalam aspek kepemilikan bank, temuan studi Jiang et al. (2013) pada bank yang 

diprivatisasi akan dapat meningkatkan kinerja bank karena perubahan komposisi kepemilikan 

akan dapat menarik investor asing sehingga meningkatkan efisiensi perbankan dalam jangka 

panjang.  Hal ini terjadi karena adanya transfer teknologi dan skill dalam intermediasi 

keuangan.  Kehadiran pemegang saham pengendali (controlling shareholder) maupun jenis 

dan kombinasi kepemilikan seperti institusi keuangan, investor institusional dan perusahaan 

industri akan meningkatkan kinerja bank yang ditunjukkan oleh meningkatnya profit, 

menurunnya volatilitas laba dan default risk yang lebih rendah (Shagi-Zedek, 2016).  

Berdasarkan argumentasi tersebut maka karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi 

kinerja bank, baik kinerja keuangan maupun non keuangan.   

H3 : Karakteristik bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank  

H4 : Karakteristik bank berpengaruh terhadap kinerja nonkeuangan bank 

 

2.6. Peta Jalan (Roadmap) Penelitian 

2.6.1. Roadmap Kelompok Peneliti Bidang Ilmu Akuntansi 
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2.6.2. Roadmap Penelitian Tim Peneliti 

2015-2018 

Sudah dilaksanakan  
2019-2020 

Yang akan dikerjakan saat ini 
2021-2023 

Direncanakan akan dikerjakan 

PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BISNIS DAN PUBLIK TATA KELOLA 

KELEMBAGAAN BISNIS 

DAN PUBLIK 

A. ENTITAS BISNIS PERBANKAN DAN INSTITUSI KEUANGAN  

Pengelolan Sektor Keuangan 

Perbankan  

Peningkatan Kinerja Perbankan  Keuangan Keberlanjutan 

Perbankan  

INISIASI ADOPSI GREEN 

BANKING  

1. Intensi Pelaporan 

Green Banking 

2. Inisiasi Adopsi Green 

Banking pada Bank 

BUMN 

3. Pelaporan 

Keberlanjutan 

Perbankan 

 

 

 

 

 

 

PELAPORAN GREEN 

BANKING  

1. Implikasi Implementasi 

Green Banking Terhadap 

Kinerja keuangan dan 

Pertumbuhan Perbankan  

2. Dampak praktik green 

banking untuk meningkatkan 

kinerja keberlanjutan entitas 

bisnis  

 

 

PERILAKU ETIS SEKTOR 

KEUANGAN /CSR 

1. Implementasi CSR pada 

institusi keuangan 

2. Implikasi Adopsi CSR 

terhadap kinerja keuangan 

KEUANGAN 

BERKELANJUTAN 

(SUSTAINABLE FINANCE) 

1. Determinan Adopsi 

keuangan berkelanjutan 

oleh lembaga keuangan 

2. Penguatan Mekanisme 

Governance untuk 

mendorong praktik 

keuangan berkelanjutan  

 

 

3. Pelaporan Terintegrasi 

(Integrated Reporting) 

pada Institusi Keuangan 

4. Adopsi Voluntary CSR 

terhadap Keunggulan 

kompetitif  lembaga 
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institusi keuangan 

3. Adopsi CSR dan kinerja 

keberlanjutan sektor keuangan 

keuangan 

WHISTLEBLOWING 

SYSTEM PERBANKAN  

1. Praktik 

Whistleblowingsystem 

pada perbankan 

WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN PENCEGAHAN FRAUD  

1. Penguatan Mekanisme Whisthleblowing untuk mendeteksi 

dan mencegah Fraud  

2. Whistleblowing system untuk memperkuat tata kelola 

perbankan 

ADOPSI INTELLECTUAL 

CAPITAL  

1. Pengungkapan Intellectual 

Capital pada Sektor 

keuangan Perbankan 

2. Pengungkapan Intellectual 

Capital & kinerja bank  

INTELLECTUAL CAPITAL LEMBAGA KEUANGAN DAN 

KEUNGGULAN KOMPETITIF  

1. Modal intelektual dan kinerja keuangan 

2. Modal intelektual dan kinerja keberlanjutan  

3. Peran modal intelektual dan keunggulan kompetitif 

lembaga keuangan  

B. ENTITAS BISNIS KORPORASI  

 Perilaku Etis Pada Korporasi dan Penguatan Tata Kelola untuk 

Pencegahan Fraud Keuangan 

 1. Penerapan Corporate Social Responsibility pada korporasi 

2. Pencegahan Fraud pada Korporasi 

3. Penguatan Tata Kelola Korporasi  

4. Peran Board Diversity dalam Good Corporate Governance 

C. ENTITAS BISNIS UKM /KOPERASI 

Pembenahan Manajerial dan 

keuangan 

Peningkatan Kinerja Koperasi 

dan UKM 

Aksesibilitas Pendanaan dan 

Penguatan Tata Kelola 

Keuangan  

1. Identifikasi Kendala 

dan Permasalahan 

Internal Dalam 

Pengelolaan Koperasi 

dan UKM  

 

1. Permasalahan Pengelolaan 

Manajerial UKM/Koperasi  

2. Permasalahan Pengelolaan 

Keuangan pada 

UKM/Korporasi  

3. Kendala dalam Pelaporan 

Keuangan Koperasi dan 

UKM 

1. Akuntabilitas 

Kopearsi/UKM 

2. Tata Kelola Keuangan 

Koperasi dan UKM 

3. Akses Pendanaan dari 

Eksternal 

4. Perilaku Keuangan UKM 

dan Koperasi 

D. ENTITAS /ORGANISASI NIRLABA 

 Aspek Manajerial dan  Akuntansi 

Organisasi Nirlaba 

Mekanisme Akuntabilitas dan 

tata kelola Organisasi Nirlaba 

 1. Conflict of Interest organisasi 

nirlaba  

2. Praktik Akuntansi pada 

organisasi nirlaba 

3. Pelaporan keuangan 

organisasi nirlaba 

1. Akuntabilitas dan 

transparansi organisasi 

nirlaba 

2. Tata kelola organisasi 

nirlaba  

3. Best Practices Tata Kelola 

Organisasi Nirlaba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan  Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi 

dan mendeskripsikan implementasi green banking sebagai bagian dari pelaporan 

keberlanjutan terutama pada  perbankan yang memiliki akuntabilitas publik yaitu bank 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  Secara garis besat penelitian akan dilakukan melalui 

prosedur sebagai berikut  : (1) perumusan desain penelitian; (2) pengumpulan data; (3) 

analisis data penelitian dan interpretasi serta (4) penarikan kesimpulan.  Skim Penelitian 

Pascasarjana ini akan melibatkan mahasiswa Program S2 Akuntansi Universitas Mataram 

yang penelitian tesisnya  sinkron dengan topik penelitian ini. 

3.2.Unit Analisis  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan publikasi bank (laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan) semua bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan 

pelaporan aktivitas green banking.  Laporan publikasi digunakan sebagai media 

komunikasi oleh bank untuk menginformasikan aktivitas keuangan dan nonkeuangan 

kepada pemangku kepentingan.    

3.3.Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk memperoleh data yang 

relevan dengan implementasi green banking dan kinerja bank melalui laporan yang 

dipublikasikan bank yaitu laporan tahunan dan laporan keberlanjutan .  Melalui periode 

pengamatan selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 

diharapkan dapat diperoleh informasi terkini tentang praktik dan pelaporan sustainable 

banking pada bank yang memiliki akuntabilitas publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3.4.   Klasifikasi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Eksogen 

1. Sustainability banking dalam penelitian ini direfleksikan dengan indikator green 

banking yang meliputi indikator ekonomi, lingkungan dan sosial sesuai dengan isu 

keberlanjutan dalam sektor keuangan merujuk pada rerangka grren banking 

sustainability reporting yang dirumuskan oleh Akter et al. (2017).     

2. Karakteristik Bank dalam penelitian ini direfleksikan dengan ukuran bank (bank 

size), umur bank dan struktur kepemilikan bank.  Ukuran bank diukur dengan 

menggunakan ln total aset, sedangkan umur bank diukur dengan menggunakan lama 

bank berdiri. 
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3.4.2. Variabel Endogen 

Kinerja Bank diukur menggunakan kinerja keuangan (financial performance)  dan 

kinerja non keuangan (non financial performance).   

- Kinerja keuangan diukur dengan indikator earning (return on Asset=ROA), 

pemodalan (Capital Adequacy Ratio=CAR), risiko kredit (Nonperforming 

Loan=NPL) dan risiko likuiditas (Loan to Deposit ratio=LDR).  

- Kinerja nonkeuangan diukur dengan indikator pertumbuhan jumlah nasabah, pangsa 

pasar, reputasi bank,  pertumbuhan pendapatan, dan produk perbankan berbasis IT.   

 

3.5.Analisis Data 

Sesuai tujuan penelitian ini maka analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai 

berikut : (1) mengidentifikasi trend dan media pelaporan  tentang green banking yang 

digunakan oleh bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (2) mendeskripsikan indikator-

indikator green banking sebagai isu keberlanjutan dan (3) menguji dampak implementasi 

grren banking terhadap kinerja bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Secara ringkas 

tahapan analisis disajikan pada gambar 1 sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3.1 

Tahapan Penelitian 

 

Penjelasan tahapan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan publikasi laporan bank terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018.  
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2. Mengidentifikasi media pelaporan dan trend pelaporan green banking dengan 

melakukan pengecekan informasi secara terinci, tabulasi dan frekuensi distribusi 

terhadap laporan tahunan dan laporan keberlanjutan bank terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia serta melakukan tabulasi dan frekuensi distribusi.   

3. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan indikator-indikator green banking yang akan 

dikelompokkan dalam indikator ekonomi, sosial dan lingkungan melalui pendekatan 

content analysis terhadap infomasi yang diungkapkan dalam laporan publikasi.   

4. Menguji dampak dari implementasi green banking terhadap kinerja bank dengan 

melakukan pendekatan  model structural yang disajikan pada gambar 2.  Alasan 

penggunaan model struktural adalah: (1) variabel yang diuji merupakan unobservable 

variable  yang akan diukur dengan menggunakan variable manifest (indikator) dan (2) 

model yang disepsifikasikan melibatkan hubungan kausalitas yang kompleks yang 

melibatkan lebih dari satu variabel endogen.  Kriteria pengambilan keputusan untuk 

outer model adalah loading factor >0,5 untuk indikator reflektif dan inner model 

menggunakan pengujian dua sisi (two-tailed test) dengan nilai kritis T > 1,96.  Jika 

nilai T lebih besar dari >1,96 maka hipotesis diterima,dan sebaliknya akan ditolak.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan Sampel 

Berdasarkan sampel bank yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank 

yang melakukan pelapora keberlanjutan dalam 4 tahun terakhir dengan periode amatan 

2015 sampai dengan 2018.  Dari jumlah populasi 39 bank terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sebanyak 11 bank yang melakukan pelaporan keberlanjutan.  Dengan 

demikian hanya sekitar 0,2821 atau 28,21% bank yang melaporakan aktivitas 

keberlanjutan melalui laporan keberlanjutan bank.  Tabel 4.1. berikut ini adalah data 

bank sampel yang mengungkapkan informasi tentang aktivitas keberlanjutan seperti 

ekonomi, lingkungan dan sosial dalam 4 tahun terakhir melalui laporan keberlanjutan. 

Tabel 4.1. Daftar Bank Sampel yang melakukan Pelaporan Keberlanjutan  

Tahun 2015-2018 

No Kode Bank Nama Bank  

1 BBCA PT Bank Central Asia Tbk 

2 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  

3 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  

4 BBTN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

5 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 

6 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

7 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

8 BNGA PT Bank CIMB Niaga Tbk 

9 BNII PT Bank Maybank Indonesia Tbk 

10 BNLI Bank Permata Tbk 

11 NISP PT Bank OCBC NISP Tbk 

         Sumber : Data Sekunder (diolah) 

 

4.2. Indikator Pengungkapan Sustainable Banking 

Tabel 4.2 berikut ini menjelaskan tentang pengungkapan indikator dari masing-

masing dimensi keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial.  Berdasarkan tabel 4.2 

tersebut dapat diketahui bahwa pengungkapan kinerja ekonomi dalam bentuk nilai 

ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan  menjadi indikator dimensi 

keberlanjutan dengan prosentase terbesar sekitar 32,18% .  Selanjutnya dampak ekonomi 
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tidak langsung dan perilaku antikorupsi dengan nilai sekitar 28,22% dan 28,71% adalah 

indikator dari dimensi ekonomi, selain indikator keberadaaan pasar sebesar 6,44%.     

Indikator dimensi ekonomi lainnya seperti praktik pengadaan dan perilaku anti 

persaingan memiliki nilai terendah dengan nilai lebih kecil 5%.   

 

Tabel 4.2. Dimensi Keberlanjutan dan Indikator 

Dimensi Indikator Keberlanjutan Persentase 

Ekonomi Kinerja Ekonomi 32.18 

Keberadaan  Pasar 6.44 

Dampak Ekonomi Tidak Langsung 28.22 

Praktik Pengadaan 2.97 

Anti Korupsi 28.71 

Perilaku Anti Persaingan  1.49 

Jumlah  100.00 

Lingkungan Material 12.87 

Energi 36.84 

Air 16.37 

Keanekaragaman Hayati 4.09 

Emisi 12.28 

Air Limbah (E- Fluent) dan Limbah 5.26 

Kepatuhan Lingkungan 4.68 

Penilaian Lingkungan Pemasok 7.60 

Jumlah  100.00 

Sosial Kepegawaian 15.60 

Hubungan Tenaga Kerja /Manajemen 1.10 

Kesehatan dan Keselamatan kerja  11.87 

Pelatihan dan pendidikan  16.92 

Keanekaragaman dan kesempatan yang setara 12.53 

Kebebasan berserikat dan perundingan kolektif  1.98 

Pekerja Anak 1.10 

Kerja paksa atau wajib kerja 1.98 

Praktik Keamanan 0.66 

Hak-hak masayarakat adat 0.88 

Penilaian Hak Asasi Manusia 2.42 

Masyarakat Lokal 9.45 

Penilaian Sosial Pemasok 1.76 

Kebijakan Publik 0.88 

Kesehatan dan keselamatan pelanggan 1.98 

Pemasaran Pelabelan 8.13 

Privasi Pelanggan 7.47 

Kepatuhan Sosial Ekonomi 3.30 

Jumlah  100.00 

     Sumber : data sekunder (diolah)  

Berdasarkan dimensi lingkungan, pengungkapan aspek energi menunjukkan 

nilai terbesar dengan nilai 36,84% dengan penjelasan pada konsumsi energi serta upaya 
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untuk mengurangi penggunaan energi untuk produk jasa baik secara internal maupun 

eksternal.  Indikator selanjutnya adalah penggunaan air, konsumsi material dan emisi 

dengan nilai persentase indikator masing-masing sebesar 16,37%; 12,87% dan 12,28%.  

Fokus pengungkapan terutama pada material dan penggunaan material daur ulang, serta 

pengurangan emisi dan zat ozon.  Indikator dimensi keberlanjutan lainnya memiliki 

pengungkapan kurang dari 10%.  Berdasarkan pengungkapan dimensi sosial, indikator 

pengungkapan pelatihan dan pendidikan karyawan serta aspek kepegawaian memiliki 

persentase terbesar dengan prosentase 16,92% dan 15,60%.  Indikator dimensi sosial 

selanjutnya adalah keanekaragaman dan kesempatan yang setara serta kesehatan dan 

keselamatan kerja dengan nilai berturut-turut 12,53% dan 11,87%.  Indikator dimensi 

keberlanjutan lainnya memiliki nilai rendah dengan persentase dibawah 10%.   

 

4.3. Tingkat Pengungkapan Dimensi Keberlanjutan  

Hasil analisis isi terhadap laporan keberlanjutan bank menunjukkan 

pengungkapan pada masing-masing dimensi keberlanjutan yaitu ekonomi, lingkungan 

dan sosial yang disajikan pada tabel 4.3 berikut ini : 

 

Tabel 4.3. Pengungkapan Dimensi Keberlanjutan Bank 

Dimensi Keberlanjutan  2015 2016 2017 2018 Rata2 

Ekonomi 0.266 0.357 0.385 0.524 0.383 

Lingkungan 0.127 0.115 0.139 0.194 0.144 

Sosial 0.230 0.273 0.414 0.396 0.144 

Rata2 Pengungkapan 0.196 0.226 0.302 0.339 0.671 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah 

pengungkapan indikator keberlanjutan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 berturut-turut 

sebagai berikut 0,196; 0,226; 0,302 dan 0,339. Rata-rata jumlah pengungkapan 

keberlanjutan selama 4 tahun adalah 0,671.  Apabila ditinjau dari masing-masing 

dimensi keberlanjutan, pengungkapan dimensi ekonomi paling dominan yaitu sebesar 

0.383; sedangkan pengungkapan dimensi lingkungan dan sosial mempunyai nilai sama 

yaitu sebesar 0,144.  Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa dimensi ekonomi tetap 

menjadi pertimbangan utama bank dalam merespon isu keberlanjutan pada sektor 

keuangan perbankan, meskipun dimensi sosial dan lingkungan juga menjadi 

pertimbangan dalam menjalankan bisnis perbankan. 

 

4.4. Statistik Deskriptif 
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Hasil pengujian terhadap satatistik deskriptif dari masing-masing variabel laten 

dan indikator disajikan pada tabel 4.4.   

Tabel 4.4. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EC.SR 44 .08 .92 .3830 .21128 

ENV.SR 44 .03 .40 .1636 .09701 

SOC.SR 44 .09 .88 .3282 .18218 

lnTAsset 44 13.14 20.91 17.5417 2.56197 

AGE 44 2.60 29.30 16.9609 8.45828 

Foreign_Owner 44 1.49 98.32 46.4050 31.95063 

Inst_Owner 44 13.39 99.83 60.1686 29.47168 

ROA 44 -4.90 4.19 2.1420 1.49891 

CAR 44 15.00 24.65 19.3968 2.47388 

NPL 44 .70 8.80 2.8786 1.37650 

LDR 44 66.57 108.78 89.7536 7.80510 

DPK_MS 44 1.43 16.77 6.2155 4.68634 

Credit_MS 44 1.33 19.10 7.0227 5.33704 

CSR.Award 44 .00 6.00 1.7727 1.39540 

SR 44 .07 .62 .2658 .14331 

Valid N (listwise) 44     

 

Indikator dari variabel laten keberlanjutan menunjukkan bahwa indikator 

ekonomi (EC.SR) memiliki nilai rata-rata yang lebih besar (0,3830) dibandingkan 

dengan indikator sosial (SOC.SR) dan lingkungan (ENV.SR) dengan nilai berturut-

turut 0,3282 dan 0,1636.  Hal ini mengindikasikan bahwa fokus bank dalam 

menjalankan isu keberlanjutan lebih memprioritaskan aspek ekonomi yang berkaitn 

dengan bisnis perbankan.  Dalam aspek karakteristik bank, indikator kepemilikan 

institusional memiliki rata-rata yang cukup tinggi 60,17% dengan kepemilikan tertinggi 

99,83 dan kepemilikan institusional terendah 13.39. Kepemilikan institusional yang 

tinggi tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku keberlanjutan bank yang lebih 

baik.  Indikator kepemilikan asing menunjukkan rata-rata sebesar institusional 46,41%  

dengan kepemilikan tertinggi sebesar 98,32% dan terendah sebesar 1,49%.  Keberadaan 

kepemilikan asing diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat tentang 

aktivitas bisnis baik yang berkaitan dengan pencapaian kinerja jangka pendek maupun 

kinerja jangka panjang seperti program keberlanjutan.   

Indikator karakteristik perusahaan lainnya adalah umur dan ukuran bank.  Hasil 

statistik deskriptif menunjukkan bahwa umur bank tertinggi adalah 29.30 tahun dan 

terendah 2.60 tahun dengan rata-rata umur bank 16,96 tahun.  Umur bank yang tinggi 
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sejak perusahaan terdaftar di pasar modal menunjukkan bahwa bank telah lama 

beroperasi sehingga telah memahami lingkungan bisnis bank dengan cukup baik. 

Ukuran bank yang diukur dengan ln Total Asset menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

17,5417 dan nilai tertinggi 20,91 dan terendah 13,14.    

Indikator variabel endogen kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan 

bankdijelaskan sebagai berikut.  Nilai rata-rata indikator kinerja keuangan ROA, CAR, 

LDR dan NPL menggambarkan bank yang sehat.  Rata-rata nilai capaian ROA adalah 

nilaimenunjukkan 2,14.  Nilai rata-rata CAR adalah 19,39 dalam kategori snagat baik di 

atas persyaratan CAR minimal sebesar 8%, sedangkan indikator rata-rata NPL adalah 

2,87 yang masih dibawah ketentuan NPL <5%  yang melambangkan bank memiliki 

kemampuan yang baik dalam menjalankan kebijakan kredit dengan rendahnya rasio 

kredit bermasalah.  Dari indikator loan to deposit ratio (LDR) menunjukkan nilai rata-

rata sebesar 89,75 yang berarti jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan simpanan 

pihak ketiga  masih berada di atas dari kisaran ideal 75-80%. 

 Berkaitan dengan indikator yang berkaitan dnegan varaibel endogen kinerja 

non keuangan menunjukkan bahwa indikator CSR award memiliki rata-rata jumlah 

capaian sekitar 2 penghargaan dengan nilai tertinggi sebanyak 6 penghargaan dan nilai 

terendah nol.  Hal ini berarti keterkaitn antara program keberlanjutan bank 

mendapatkan apresiasi dalam bentuk penghargaan dalam bidang CSR.  Indikator 

kinerja non keuangan lainnya seperti pangsa pasar DPK dan pangsa pasar kredit 

memiliki nilai rata-rata berurut-turut 6,22 dan 7,02.  Nilai tertinggi pangsa pasar DPK 

adalah 16,77 dan 19,02 untuk pangsa pasar kredit.  Hal ini menunjukkan bahwa bank 

mampu menguasai pangsa pasar kredit dan DPK dalam industri perbankan secara 

nasional. 

 

4.5. Evaluasi Model Pengukuran 

Pengujian model pengukuran dilakukan dengan uji  Uji Convergent Validity 

dan discriminant validity.  Convergent validity merupakan uji validitas untuk 

mengetahui sejauh mana suatu indikator berkorelasi dengan construct (Hair et al. 

2014:103). Uji convergent validity dapat diketahui dari nilai loading factor untuk 

masing-masing indikator. Indikator dianggap valid jika nilai korelasi diatas 0.7, akan 

tetapi rentang nilai loading factor 0.4 sampai 0.7 masih dapat diterima (Hair et al. 

2014:103). Tahapan evaluasi pertama dengan menampilkan nilai loading factor setiap 

indikator secara menyeluruh. Analisis outer model tahap pertama diperoleh gambaran 

loading factor dan model pengukuran sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 : Outer Model Algorithma sebelum dropping 

 

Berdasarkan gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa indikator ln Total Asset, 

LDR, NPL dan CSR Awards memiliki loading factor lebih kecil dari 0,7 sehingga 

dilakukan dropping.  Setelah itu dilakukan rekalkulasi algoritma dan hasilnya disajikan 

pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 4.2. Outer Model Rekalkulasi Algorithma tahap 1 

Berdasarkan hasil rekalkulasi kedua dilakukan pengecekan kembali dan ditemukan 

bahwa indikator keberlanjutan lingkungan (ENV.SR) memiliki nilai loading factor 

lebih kecil dari 0.7 sehingga harus didropping.  Setelah dilakukan rekalkulasi tahap 

kedua maka semua indikator telah memiliki nilai loading factor lebih besar daripada 0.7 

yang disajikan pada tabel 4.5 sehingga dapat dilakukan pengujian tahap berikutnya.  
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Gambar 4.3. Rekalkulasi Algorithma Tahap 2 

 

Tabel 4.5 Outer Loading Factor 

 

 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa  sudah tidak ada lagi indikator yang memiliki loading 

faktor lebih kecil dari 0,6 atau semua indikator memiliki loading factor di atas 0,7 

sehingga telah memenuhi convergent validity.   

  Pengujian model pengukuran berikutnya adalah discriminant validity atau 

validitas diskriminan.  Pengujian discriminant validity bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana sebuah construct benar-benar berbeda dari construct lain dengan standar 

empiris (Hair et al. 2014:104). Cara untuk menguji discriminant validity yaitu dengan 

membandingkan semua korelasi dengan akar kuadrat dari AVE dan atau melihat nilai 

korelasi cross loading dengan ketentuan harus lebih besar dibandingkan dengan 

korelasi terhadap laten yang lain (Hair et al. 2014:104).  Untuk mengetahui korelasi 

dengan nilai akar AVE adalah membandingkan nilai akar AVE pada variabel yang 
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dituju dengan nilai akar AVE variabel yang lain dalam baris yang sama. Cara lain 

pengujian ini dengan melihat nilai cross loading variabel yang dituju harus lebih besar 

daripada nilai cross loading variabel lain dalam baris yang sama.  Hasil pengujian 

discriminant validity dalam analisis outer model penelitian ini disajikan dalam tabel 

4.6.  berikut  ini: 

Tabel 4.6. Validitas Diskriminan 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 discriminat validity menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada 

masing–masing blok variabel lebih tinggi daripada nilai korelasi antar variabel lainnya 

dalam baris yang sama.  

  Composite reliability bertujuan membuktikan akurasi, konsistensi dan 

ketepatan indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel. Pengukuran reliabilitas 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat nilai cronbach’s alpha dan nilai 

composite reliability, akan tetapi penggunaan cronbach’s alpha akan memberikan nilai 

yang lebih rendah sehingga lebih disarankan menggunakan nilai composite reliability 

untuk pengukuran.  Suatu construct dikatakan reliabel jika nilai composite reliability 

harus lebih besar dari 0,7 (Hair et al. 2014:107). Adapun nilai composite reliability 

penelitian ini disajikan dalam tabel 4.7. berikut ini : 

 

 

 

 

Tabel 4.7. Composite Reliability 
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Uji Diskriminan  

Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan bahwa berdasarkan tabel 

4.7 dapat diketahui bahwa nilai composite reliability variabel berada diatas nilai 

minimum 0.7. Hasil uji menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki akurasi dan 

konsistensi yang memadai. Hasil uji composite reliability mengindikasikan keandalan 

suatu alat ukur dalam menghasilkan hasil uji yang konsisten. Hasil uji menunjukkan 

bahwa setiap variabel memiliki akurasi dan konsistensi yang memadai. Construct 

dapat dilanjutkan ke tahapan pengujian berikutnya dikarenakan setiap variabel telah 

reliabel atau memenuhi kriteria composite reliability. 

 

4.6. Evaluasi Model Struktural 

Pengujian model struktural atau inner model berfungsi untuk menguji 

kemampuan prediksi model, hubungan antara variabel laten. Evaluasi inner model 

dilakukan untuk memastikan model struktural yang dibangun akurat dan andal (Hair 

et al. 2014:168).  Pengujian inner model dapat dilakukan dengan mengevaluasi 

Coefficient Of Determination (R
2
 Value), Effect Size (f 

2
) dan Predictive Relevance 

(Q
2
 Value).  Coefficient Of Determination (R

2
 Value) atau nilai koefisien determinasi 

digunakan untuk mengevaluasi goodness of fit model dalam menjelaskan kemampuan 

variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen. Nilai koefisien determinasi 

digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel eksogen 

terhadap variabel endogen.  Hasil penelitian ini menunjukkan nilai koefisien 

determinasi variabel endogen kinerja keuangan adalah 0,204 atau 20,4% (nilai 

adjusted R Square)  yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen karakteristik bank 

dan keberlanjutan bank.  Nilai adjusted R Square variabel endogen kinerja 

nonkeuangan bank adalah 0,116 atau 11,6% yang berarti mampu menjelaskan variasi 

dari variabel eksogen karakteristik bank dan keberlanjutan bank. 

 

Tabel 4.8. Koefisien Determinasi 
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Nilai Effect Size (f 2) digunakan untuk mengukur kebaikan model dan 

kontribusi masing – masing variabel eksogen terhadap variabel endogen (Hair et al. 

2014). Adapun nilai effect size penelitian ini diperoleh dari prosedur algorithm 

disajikan dalam tabel 4.9 berikut ini : 

Tabel 4.9. Effect Size  

 

 

Berdasarkan tabel 4.9 tersebut diatas diketahui bahwa kontribusi variabel 

eksogen karakteristik bank terhadap kinerja keuangan adalah 0,311 (sedang), 

sedangkan kontribusi variabel eksogen karakteristik bank terhadap kinerja 

nonkeuangan adalah 0,179 (sedang).  Adapun kontribusi pengungkapan keberlanjutan 

bank terhadap kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan bank menunjukkan nilai 

yang kecil yaitu 0,020 dan 0,007. 

Predictive relevance merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur seberapa 

baik nilai observasi dihasilkan oleh model. Apabila nilai Q2 value > 0, maka model 

memenuhi kriteria predictive relevance dan demikian sebaliknya. Nilai predictive 

relevance dilakukan melalui analisis blindfolding untuk mengetahui nilai cross-

validated communality.  Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel laten eksogen 

memiliki nilai Q2 value adalah lebih besar dari 0 (nol) sehingga dapat dijelaskan 

bahwa model dalam penelitian ini memenuhi kriteria predictive relevance. 

Dengandemikian dapat dilanjutkan ke tahap pengujian inner model selanjutnya.   

 

Tabel 4.10.  Predictive Relevant (Q
2
) 
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Hasil pengujian model struktural atau inner model menunjukkan bahwa hanya 

variabel eksogen karakteristik bank yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dan nonkeuangan bank.  Namun demikian hasil penelitian ini tidak berhasil  

membuktikan bahwa keterlibatan bank dalam keberlanjutan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan maupun nonkeuangan bank.  Dengan demikian 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan kedua tidak 

diterima/ditolak yang ditunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 5%.  Sedangkan 

hipotesis ketiga dan keempat diterima yang ditunjukkan oleh p value lebih kecil dari 

5%.  Hasil pengujian model struktural disajikan pada tabel 4.11 berikut ini : 

 

Tabel 4.11. Hasil Pengujian Model Struktural 

 

 

 

4.7. Hasil Pengujian Hipotesis dan Interpretasi 

4.7.1. Pengaruh Sustainability Banking Terhadap Kinerja Bank 

Hasil pengujian hipotesis pertama dan kedua menunjukkan bahwa 

keberlanjutan bank tidak berpengaruh kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan 

bank.  Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa implementasi isu-isu keberlanjutan 

bank yang direfleksikan dengan indikator ekonomi dan indikator sosial belum mampu 

berdampak terhadap kinerja keuangan maupun kineja non keuangan bank.  
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 Temuan ini mengindikasikan bahwa keterlibatan bank dalam menjalankan isu-isu 

keberlanjutan lebih banyak berkaitan dengan aspek ekonomi dibandingkan sosial dan 

lingkungan sehingga belum dapat berdampak terhadap perbaikan kinerja keuangan 

yang diukur dnegan indikator ROA dan CAR maupun kinerja nonkeuangan bank yang 

dikur dengan indikator pangsa pasar DPK dan pangsa pasar kredit.   

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Shaumya & Arulrajah  

(2017) yang menyatakan bahwa perhatian bank terhadap aspek lingkungan dan sosial 

melalui implementasi keberlanjutan akan memungkinkan bank meningkatkan kinerja 

nonkeuangannya seperti mendapatkan subsidi dari pemerintah, meningkatkan daya 

saing perbankan dan membuka peluang investasi dengan menarik investor potensial 

yang peduli dengan aspek lingkungan dan sosial.  Hasil penelitian ini juga tidak 

sejalan dengan hasil penelitian Roy et al. (2015) yang menyatakan bahwa 

implementasi praktik bisnis yang pro lingkungan akan berkontribusi positif terhadap 

pencapaian kinerja keuangan bank melalui penghematan sumberdaya yang akan 

menyebabkan internal cost saving.  Temuan penelitian mengindikasikan bahwa 

dampak sustainable bank mungkin membutuhkan investasi untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif yang mampu menciptakan stakeholder relationship yang 

menguntungkan sebagaimana diargumentasikan oleh Simpson & Kohers (2002). Hal 

ini diprediksi dapat mengurangi dan berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja 

keuangan bank.   

4.7.2. Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Kinerja Bank 

Hasil pengujian hipotesis ketiga dan keempat tentang pengaruh karakteristik 

bank terhadap kinerja bank, baik kinerja keuangan maupun nonkeuangan berhasil 

didukung dalam penelitian ini.  Pengaruh karakteristik bank terhadap kinerja 

nonkeuangan menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan arah negatif.  Arah 

koefisien negatif menunjukkan bahwa ketika indikator karakteristik perbankan 

meningkat akan berdampak terhadap penurunan indikator kinerja keuangan dan 

kinerja nonkeuangan perbankan.  Hasil ini mengindikasikan bahwa karakteristik bank 

yang direfleksikan dengan indikator kepemilikan asing dan kepemilikan  institusional  

serta umur bank berpengaruh terhadap kinerja nonkeuangan bank yang diukur dengan 

pangsa pasar Dana Pihak Ketiga dan pangsa pasar kredit.  Kepemilikan oleh institusi 

dengan jumlah rata-rata relatif tinggi sebesar 60% ternyata belum mampu mendorong 

perbaikan kinerja nonkeuangan, meskipun dengan fungsi pengawasannya kepemilikan 

oleh institusi diharapkan dapat memberikan monitoring yang lebih baik dalam bisnis 

bank. Rata-rata kepemilikan oleh asing yang berjumlah sekitar 40% juga belum dapat 
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berperan signifikan dalam  mendorong peningkatan pangsa pasar DPK dan pangsa 

pasar kredit sebagai indikator dari kinerja nonkeuangan bank.  Umur bank dengan 

rata-rata sekitar 17 tahun sejak terdaftar di Bursa Efek   Indonesia belum mampu 

mendorong peningkatan kinerja nonkeuangan bank. 

Hasil penelitian ini menkonfirmasi temuan studi Aggrawal (2013) bahwa 

peringkat keberlanjutan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keunagan 

perusahaan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Abdelfattah dan Zyadat (2017)  

yang menyatakan bahwa dimensi keberlanjutan terhadap kinerja bank.  Dengan 

demikian bank diharapkan dapat mendorong investasi dan kebijakan keuangan yang 

yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham dan  tujuan 

keberlanjutan untuk masyarakat.   

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan studi Jiang et al. (2013) 

bahwa komposisi kepemilikan akan dapat menarik investor asing sehingga 

meningkatkan efisiensi perbankan dalam jangka panjang karena adanya transfer 

teknologi dan skill dalam intermediasi keuangan.  Hasil penelitian ini juga tidak 

mendukung temuan studi Shagi-Zedek, 2016) bahwa kombinasi kepemilikan seperti 

institusi keuangan, investor institusional dan perusahaan industri akan meningkatkan 

kinerja bank yang ditunjukkan oleh meningkatnya profit, menurunnya volatilitas laba 

dan default risk yang lebih rendah.   

 

4.8. Implikasi Hasil penelitian 

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis, praktis dan kebijakan.  Dalam 

implikasi praktis hasil penelitian ini mengargumentasikan theory institusional dengan 

memberikan dukungan bahwa organisasi akan mengadopsi isu-isu keberlanjutan karena 

adanya tekanan lingkungan, baik masyarakat dan industri.  Meskipun bagi lembaga 

keuangan perbankan isu keberlanjutan masih bersifat voluntary namun beberapa bank 

berupaya untuk mengadopsi aspek keberlanjutan dalam bisnisnya. Adanya lingkungan 

industri yang mempraktikkan keberlanjutan  akan mendorong perusahaan yang lain 

untuk mempraktikan elemen kolektif yang sama agar mampu berkompetisi dalam 

industri keuangan.  Hal ini sejalan dengan argumentasi Campbell (2007) serta Muthuri 

& Gilbert (2011) bahwa elemen kognitif seperti nilai-nilai budaya, ideologi dan 

identitas kolektif memungkinkan meningkatnya keyakinan di antara para aktor 

organisasi dalam industri, yang mengarah pada upaya untuk membentuk perilaku 

perusahaan yang bertanggung jawab, termasuk dalam mengakomodasi isu 

keberlanjutan bisnis bank. 
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Implikasi praktis dari hasil penelitian ini berguna bagi manajemen bank dalam 

merumuskan isu-isu dalam pelaporan keberlanjutan seperti indikator sosial, lingkungan 

dan ekonomi  sebagai media untuk menyampaikan informasi secara transparan terhadap 

pihak eksternal.  Adopsi isu keberlanjutan dalam keputusan bisnis dilakukan sebagai 

upaya untuk meminimalkan risiko keuangan,  risiko sosial dan lingkungan yang 

mempengaruhi bisnis perbankan.  Implikasi kebijakan hasil penelitian ini mengarahkan 

pada pentingnya peraturan dan regulasi penerapan kebijakan yang pro lingkungan 

perbankan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan (sustainability improvement). 

Hal ini sejalan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk 

patuh mendorong kelestarian lingkungan dengan pemberian sanksi bagi pelanggarnya.  
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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1. Simpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan 

didistribusikan, dampak ekonomi tidak langsung serta perilaku antikorupsi merupakan 

indikator  keberlanjutan dimensi ekonomi yang lebih banyak diungkapkan oleh bank dalam 

laporan keberlanjutan.  Konsumsi energi serta upaya untuk mengurangi penggunaan energi 

untuk produk jasa baik secara internal maupun eksternal, penggunaan air serta konsumsi 

material dan emisi merupakan indikator keberlanjutan dimensi lingkungan yang paling 

banyak diungkapkan dalam laporan keberlanjutan bank.  Berkaitan dengan pengungkapan 

dimensi sosial, indikator pengungkapan pelatihan dan pendidikan karyawan serta aspek 

kepegawaian, keanekaragaman dan kesempatan yang setara serta kesehatan dan keselamatan 

kerja menjadi indikator utama keberlanjutan dimensi sosial yang diungkapkan dalam laporan 

tahunan bank.  Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan pengungkapan 

keberlanjutan pada sektor perbankan dalam empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 

sampai dengan 2018 dengan rata-rata pengungkapan sebesar 0,671 atau sebesar 67,1% dari 

ketentuan pengungkapan keberlanjutan menurut GRI Standar. Pengungkapan dimensi 

keberlanjutan ekonomi lebih dominan dibandingkan dengan dimensi keberlanjutan 

lingkungan dan sosial.  

 Temuan lain penelitian ini menjelaskan bahwa internalisasi isu keberlanjutan dalam 

praktik bisnis perbankan (sustainability banking) tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan (yang direfleksikan dengan indikator ROA dan CAR) maupun 

kinerja non keuangan yang direfleksikan dengan indikator  pangsa pasar Dana Pihak Ketiga 

(DPK) maupun pangsa pasar kredit.     Namun demikian hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa karakteristik bank yang direfleksikan menggunakan indikator  kepemilikan 

institusional dan kepemilikan asing serta umur bank berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kinerja keuangan bank maupun kinerja nonkeuangan bank.  Temuan ini mengindikasikan 

bahwa kepemilikan saham oleh institusi dan asing meskipun memiliki proporsi yang cukup 

tinggi namun melalui fungsi pengawasannya  belum mampu mendorong peningkatan kinerja 

keuangan bank maupun kinerja nonkeuangan.  Umur bank yang cukup lama yaitu sekitar 

16,96 tahun sejak tanggal listing pada Bursa Efek juga belum dapat mendorong peningkatan  

kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan bank melalui proses bisnis yang dapat 

memberikan kontribusi bagi perbaikan kinerja bank.   

5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang 
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 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut.  Jumlah observasi yang 

relatif terbatas, karena hanya sedikit bank yang mengungkapkan pengungkapan tentang isu-

isu keberlanjutan melalui sustainability reporting.  Dengan demikian penelitian mendatang 

perlu mengelaborasi media lain pelaporan keberlanjutan bank misalnya melalui internet 

financial reporting yang melaporkan tentang implementasi green banking. Penelitian ini 

relatif hanya menguji dampak dari laporan keberlanjutan terhadap kinerja keuangan jangka 

pendek, sehingga penelitian mendatang dapat menguji kebijakan keberlanjutan bank terhadap 

nilai perusahaan dalam jangka panjang.  Pengukuran untuk indikator kinerja nonkeuangan 

hanya menggunakan pangsa pasar DPK dan kredit yang memiliki keterbatasan dalam 

merefleksikan capaian nonkeuangan bank.  Penelitian mendatang dapat mengelaborasi 

reputasi bank maupun penghargaan keberlanjutan lainnya sebagai indikator dari kinerja 

nonkeuangan bank.   
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