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ABSTRACT 

 

The objectives of this study to explore ethical practices of Indonesian banking sector and its 

impact on financial performance. The content analysis approach and structural equation 

model are used to verify the ethical practices of 29 listed banks at Indonesian Stock Exchange 

on 2012-2014 that disclose corporate social responsibility on annual reports. The research 

findings indicated that banks reflect their ethical behavior on CSR activities related to the 

internal and external stakeholder.   Ethical business   practices of banking sector is able to 

improve operational efficiency and reduce the risk of non performing loans.  

 

Keywords : CSR, bank’s ethical behavior, financial performance 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah menguji praktik etis sektor perbankan di Indonesia dan 

dampaknya terhadap kinerja keuangan.  Pendekatan analisis isi digunakan dan persamaan 

model struktural digunakan untuk memverifikasi praktik etis 29 bank terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014 yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan pada laporan tahunan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bank merefleksikan 

perilaku etisnya dalam bentuk aktivitas CSR yang berkaitan dengan stakeholder internal dan 

eksternal.  Praktik  bisnis etis sektor perbankan mampu untuk meningkatkan efisiensi 

operasional bank dan mengurangi risiko kredit bermasalah. 

 

Kata-kata kunci : CSR, perilaku etis bank, kinerja keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan mengekplorasi praktik etis lembaga keuangan perbankan di 

Indonesia dan dampaknya terhadap kinerja keuangan.  Perilaku etis perbankan 

dimanifestasikan dalam bentuk implementasi dan pelpaoran tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR) bank, yang dirfleksikan dengan tanggung jawab produk dan nasabah, 

karyawan, masyarakat dan lingkungan.  Sementara kinerja keuangan bank menggunakan key-

performance financial indicator bank, yang direfleksikan dengan Return on Asset (ROA), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Beban Operasional 

Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Net Interest Margin 

(NIM).   Pendekatan analisis isi (content analysis) digunakan untuk memverfikasi praktis etis 

perbankan dari perspektif stakholder internal dan eksternal.  Pengujian dengan model 

struktural dilakukan pada 29 bank terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan 

pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan bank periode 2012-2014.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa bank merefleksikan praktis etisnya dalam 

bentuk aktivitas CSR yang berkaitan dengan stakeholder internal (nasabah, produk/jasa bank, 

dan karyawan), serta stakeholder eksternal (masyarakat dan lingkungan). Perilaku etis 

perbankan, yang dimanifestasikan dalam praktis etis tanggung jawab sosial perusahaan, 

mampu meningkatkan kinerja keuangan bank.  Perbaikan kinerja keuangan terjadi melalui 

efisiensi operasional bank, yang ditunjukkan oleh nilai rasio BOPO yang semakin menurun; 

serta risiko kredit bermasalah yang ditunjukkan oleh nilai NPL yang semakin menurun.   

Hasil penelitian ini memberikan implikasi mengenai peran signaling theory dalam 

menjustifikasi praktik etis perbankan.  Perusahaan akan memberikan sinyal positif kepada 

stakeholder melalui implementasi dan pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.  

Informasi tentang perilaku etis bank ini akan menjadi good news yang diharapkan akan 

mendapat apresiasi positif dari stakeholder internal maupun eksternal.  Inisiatif dan 

keterikatan bank untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang lebih etis dan kemampuan 

bank membangun hubungan dengan stakehoder (stakeholder relation) akan berkontribusi 

terhadap perbaikan kinerja keuangan, terutama meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko 

kredit bermasalah. Perilaku etis perbankan merupakan sinyal good management dan sebagai 

upaya etis untuk mempertahankan reputasi bank dan mendapatkan apresiasi positif dari para 

pemangku kepentingan, terutama pada institusi keuangan seperti perbankan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Inisiatif perusahaan dalam menerapkan perilaku etis seperti kebijakan tanggung jawab 

sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) dan hubungannya dengan kinerja 

keuangan masih banyak diperdebatkan terutama pada sektor keuangan seperti perbankan 

(Park dan Lee, 2009; Angelidis et al., 2008; Doh et al., 2009).  Beberapa studi 

mengungkapkan CSR merupakan faktor keberhasilan untuk pertumbuhan berkeberlanjutan 

terutama pada perusahan dengan multi-stakeholder (Dorasamy, 2013).  Perusahaan dengan 

sumberdaya berlimpah juga cenderung melakukan aktivitas CSR (Schuler dan Cording, 

2006) dengan harapan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Orlizky et al., 

2003).    

Alasan lembaga keuangan mengadopsi perilaku etis seperti CSR dapat dilandasi oleh 

beragam manfaat seperti meningkatkan reputasi perusahaaan (Bayoud et al, 2012), efisiensi 

ekonomi (Hossain dan Reaz, 2007) maupun menjalin hubungan yang lebih baik dengan 

masyarakat (Branco dan Rodrigues, 2006).  Implementasi CSR lebih berdampak pada 

peningkatan aspek non keuangan seperti reputasi sosial, motivasi dan retensi pekerja, 

loyalitas pelanggan dibandingkan dengan keuntungan bisnis dari penerapan CSR (Sweeney, 

2009).  Ketika perusahaan mampu membangun reputasi yang baik dan membangun kinerja 

sosial untuk berkelanjutan akan  berdampak positif dalam perbaikan kinerja keuangan bank 

(Dorasamy, 2013; Tandanu dan Wibowo, 2008).  Sektor jasa keuangan seperti perbankan 

juga sangat sensitif dan  rentan dengan risiko reputasi yang bepotensi memicu reaksi negatif 

dari stakeholdernya (Thomson dan Cowton, 2004), sehingga perbankan cenderung tertarik 

terhadap program sosial untuk mempertahankan reputasinya (Poolthong dan Mandhachitara, 

2011; Perez dan Bosque, 2015). 

Studi mengenai praktik etis sektor keuangan perbankan dan dampaknya terhadap 

terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil yang relatif terbatas, terutama pada 

emerging market di Negara berkembang (Ahmed et al., 2012; Branco dan Rodrigues, 2006; 

Hamid, 2004).  Penelitian ini dimotivasi dengan semakin berkembangnya perilaku etis 

perbankan.  Sebagai suatu pengungkapan sukarela, praktik CSR di sektor perbankan 

Indonesia masih sangat beragam sehingga menyulitkan penilaian atas kinerja sosial tersebut.  

Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan model pelaporan CSR yang spesifik untuk 

perbankan sebagai entitas yang memiliki beragam stakeholder.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan pada umumnya cenderung fokus 

pada tuntutan untuk pemenuhan pencapaian kinerja keuangan, meskipun  Namun demikian, 

untuk menjamin eksistensinya, bank sebagai entitas bisnis dengan beragam stakeholder 

(multi-stakeholders) dituntut untuk mampu memenuhi beragam kepentingan stakeholdernya.  

Perhatian terhadap kinerja non keuangan seperti kebijakan etis seperti tanggung jawab sosial 

perusahaan merupakan powerful tool untuk membangun stakeholder relationship dalam 

mendapatkan legitimasi beroperasi dan menjamin keberlanjutan perusahaan jangka panjang. 

Investasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan dianggap berdampak pada cash outflow yang 

dapat mengurangi laba jangka pendek, meskipun di sisi lain keterlibatan perusahaan dalam 

kebijakan etis CSR justru berpotensi memperkuat kinerja keuangan melalui membangun 

stakeholder relationship. Berdasarkan argumentasi tersebut maka diajukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik etis sektor keuangan perbankan Indonesia dari perspektif key 

stakeholder dengan rerangka pelaporan CSR yang spesifik dikembangkan untuk 

sektor perbankan. 

2. Apakah dampak praktik etis perbankan dalam bentuk kebijakan CSR terhadap 

peningkatan kinerja keuangan sektor perbankan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan rerangka domain pelaporan CSR perbankan 

dari perspektif key stakeholder, dengan tujuan khusus sebagai berikut : 

1. mengekplorasi dan mengidentifikasi praktik etis sektor keuangan perbankan dari 

perspektif key stakeholder dalam rerangka pelaporan CSR yang spesifik 

dikembangkan untuk sektor perbankan. 

2. memberikan bukti empiris mengenai dampak praktik etis perbankan dalam bentuk 

kebijakan CSR terhadap peningkatan kinerja keuangan sektor perbankan. 

1.4. Urgensi  

Kegiatan penelitian ini dapat membantu memperbaiki praktik pelaporan CSR dan 

masukan dalam perbaikan regulasi berkaitan dengan praktik etis perbankan.  Pertama, bagi 

praktik menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan dan perilaku etis 

perbankan dalam keputusan bisnisnya sebagai upaya membangun stakeholder relationship 

dan meningkatkan perbaikan kinerja perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan. Kedua,bagi 

otoritas perbankan di Indonesia adalah memperbaiki regulasi berkaitan dengan 

berkembangnya praktik dan pelaporan tanggung jawab sosial dalam sektor perbankan, yang 
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sampai saat ini masih diatur sebagai voluntary disclosure. Regulasi yang mengatur mengenai 

praktik CSR pada perbankan diperlukan untuk menghindari penggunaan kebijakan etis yang 

mengarah pada perilaku oportunis yang menguntungkan kepentingan individu atau kelompok 

stakeholder tertentu dalam perusahaan. 

1.5. Luaran 

Kegiatan penelitian ini akan menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut : 

1. Merumuskan praktik etis sektor keuangan perbankan  dalam pelaporan tanggung jawab 

sosial perusahan dari perspektif key stakeholder. 

2. Mendiseminasikan dan mempublikasikan hasil penelitian ini pada jurnal nasional  

3. Bahan ajar dalam bentuk slide power point 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Telaah Penelitian Terdahulu 

Temuan empiris mengenai perilaku etis sektor keuangan perbankan dan dampaknya 

terhadap terhadap kinerja keuangan bank menunjukkan hasil yang relatif terbatas, terutama 

pada emerging market di Negara berkembang.  Alasan lembaga keuangan mengadopsi 

perilaku etis seperti CSR dapat dilandasi oleh beragam manfaat seperti meningkatkan 

reputasi perusahaaan (Bayoud et al., 2012), memperoleh keuntungan dalam efisiensi ekonomi 

(Hossain dan Reaz, 2007) maupun menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat 

(Branco dan Rodrigues, 2006).  Studi Wu dan Sen (2013) mengungkapkan bahwa manfaat 

keuangan jangka panjang akan dapat diperoleh perusahaan ketika mengadopsi CSR karena 

adanya kemampuan untuk mengelola biaya, sehingga diharapkan berdampak pada 

peningkatan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Meskipun di sisi lain Investasi dalam 

kebijakan CSR yang dilakukan perbankan dapat dianggap mengurangi keunggulan kompetitif 

perusahaan  karena dana yang ada digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang tidak 

bernilai keuangan dapat mengurangi laba perusahaan (Waddock dan Graves, 1997).  

Kontradiktif dengan argumentasi sebelumnya, pilihan sektor keuangan untuk memperkaya 

praktik dalam domain sosial dianggap mampu memperkuat brand differentiation sehingga 

akan berdampak pada perbaikan kinerja keuangan perusahaan jangka panjang.  Dam et al. 

(2009) menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang jelas antara cost yang dikeluarkan oleh 

perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dengan yang tidak terlibat dalam CSR.  Hal 

ini mengindikasikan bahwa adopsi CSR diharapkan akan memberikan win-win solution 

tujuan profit bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya untuk 

keberlanjutan dalam jangka panjang.   

Secara lebih spesifik studi Scholtens (2009) pada sektor keuangan menemukan bahwa 

aspek sosial dan etis CSR akan lebih baik diiintegrasikan dalam aktivitas bisnis daripada 

aspek lingkungan. Investasi dalam kebijakan CSR yang dilakukan perbankan dapat dianggap 

mengurangi keunggulan kompetitif perusahaan  karena dana yang ada digunakan untuk 

membiayai aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai keuangan dapat mengurangi laba 

perusahaan Sementara itu studi Yuan dan Shen (2014) pada pengujian pada Taiwan Stock 

Exchange (TWSE) selama tahun 2005-2009 menemukan bahwa perusahaan yang melakukan 

aktivitas CSR cenderung untuk memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi dan peringkat 

kredit yang lebih baik, sebagai proksi dari cost of debt.  Temuan ini mengimplikasikan bahwa 



 

 

5 
 

manajemen harus memahami dampak menguntungkan dari kegiatan CSR dalam peringkat 

kredit yang lebih baik dan pembiayaan utang yang lebih rendah.  Di Indonesia Tandanu dan 

Wibowo (2008) menguji praktik CSR pada bank BUMN dan bank swasta periode 2004-2006 

menemukan bahwa total aset dan laba bersih Bank BUMN lebih tinggi daripada bank swasta.  

Oleh karena sifat tanggung jawab sosial perbankan yang sukarela (voluntary disclosure) 

membuat implementasi CSR di Indonesia juga cenderung didorong oleh tekanan regulasi 

pemerintah (Kurniawan dan Wibowo, 2009) daripada aspek pertanggungjawaban.   

2.2.Teori Stakeholder 

Beragam teori digunakan dalam menjelaskan perilaku etis perusahaan dalam bentuk 

praktik tanggung jawab sosial perusahaan.  Friedman (1970) sebagaimana dikutip dari Hieu 

(2011) mengungkapkan bahwa konsep CSR didasarkan pada pemahaman pertanyaan 

mendasar yaitu (1) apakah yang menjadi tanggung jawab perusahaan dan (2) untuk siapa 

perusahaan bertanggung jawab.  Konsep triple bottom line memperluas spektrum 

keberhasilan perusahaan tidak hanya dari aspek kinerja perolehan profit (laba), tetapi juga 

aspek people (masyarakat), dan planet (lingkungan).  Konsep 3P (people, planet, profit) ini 

mengarahkan pemahaman mengenai  peran perusahaan sebagai entitas bisnis yang tidak 

hanya bertanggung jawab untuk pencapaian laba semata tetapi juga perlu memberikan 

perhatian terhadap aspek non keuangan seperti lingkungan dan sosial. Dengan demikian 

dalam penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan  tidak hanya fokus pada kepentingan 

pemegang saham atau pemilik, tetapi juga dapat memperhatikan kepentingan pemangku 

kepentingan lainnya. 

Dalam menjustifikasi perilaku etis pada institusi keuangan perbankan, teori 

stakeholder memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya untuk 

kepentingan pemilik atau pemegang saham tetapi juga untuk memenuhi harapan dan 

kepentingan stakeholder lainnya, seperti pemerintah, organisasi politik, asosiasi perdagangan 

dan bisnis, asosiasi korporasi, pekerja, maupun masyarakat secara luas (Hieu, 2011). 

Lembaga keuangan perbankan memiliki multi-stakeholder dengan kepentingan yang berbeda.  

Beragam stakeholder memiliki conflict of interest yang beragam pula, sehingga agar dapat 

dilegitimasi oleh para stakeholdernya maka entitas bisnis mempunyai peran untuk menjamin 

kesetaraan kepentingan di antara para pemangku kepentingannya (Deegan, 2009).  Oleh 

karena itu dalam membuat keputusan bisnis perusahaan harus dapat memaksimalkan harapan 

dan kepentingan beragam stakeholder dan meminimalkan kerugian dari  masing-masing 

stakeholder.   
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Adopsi tanggung jawab sosial yang mengarah pada keseimbangan kepentingan jangka 

pendek dalam pencapaian laba, tanpa mengesampingkan tanggung jawab terhadap 

lingkungan dan sosial untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang akan mampu 

memuaskan kepentingan semua stakeholder.  Perilaku etis perusahaan dalam bentuk 

implementasi dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi media 

komunikasi dengan para stakeholder dan mengelola hubungan dengan beragam stakeholder.  

2.3. Motif Pelaporan Tanggung Jawab Sosial Sektor Perbankan 

Isu mengenai CSR merupakan strategi bisnis yang penting pada sektor keuangan 

seperti perbankan.  Dalam praktik perilaku etis seperti tanggung jawab sosial perusahaan, 

bank mempunyai peran strategis terutama berkaitan mengelola hubungan dengan beragam 

kepentingan stakeholder (stakeholder relation) internal maupun stakeholder eksternal, seperti 

kreditur, kreditur, nasabah, investor, karyawan, pemerintah, lingkungan dan masyarakat 

secara luas. Sebagai lembaga keuangan intermediary, bank akan lebih sering berinteraksi 

dengan masyarakat melalui perannya dalam mengelola dana yang berasal dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam perannya untuk mendorong pertumbuhan 

pertumbuhan ekonomi.  Sector finansial seperti perbankan juga sangat sensitif dan  rentan 

dengan risiko reputasi yang bepotensi memicu reaksi negatif dari stakeholdernya (Thomson 

dan Cowton, 2004).  Oleh karenanya bank perlu mempertahankan reputasinya agar menjadi 

lebih unggul dibandingkan pesaingnya dan menjaga kepercayaan stakeholdernya (Flavian et 

al., 2005).  Sektor keuangan umumnya menggunakan program-program tanggung jawab 

sosial untuk mempertahankan reputasinya (Poolthong dan Mandhachitara, 2011), sehingga 

perbankan cenderung tertarik untuk memperoleh peringkat yang lebih  baik dalam investasi 

CSR (Perez dan Bosque, 2015) sebagai cara mendapatkan reputasi perusahaan yang lebih 

baik. 

2.4. Perilaku Etis Perbankan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Lembaga keuangan perbankan dapat membentuk sistem sosial sebagai konsekuensi 

dari peran penting perbankan dalam memberikan layanan keuangan keuangan seperti 

menerima simpanan, pemberian pinjaman dan layanan jasa keuangan yang luas.  Tanggung 

jawab sosial perusahaan merupakan suatu tindakan perusahaan untuk memenuhi tanggung 

jawab ekonomi, legal, etis dan diskresioner untuk kepentingan para pemangku 

kepentingannya (Maignan dan Ferrel, 2000).  Tanggung jawab ekonomi dan legal berkaitan 

dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba serta menjalankan misi dan kegiatan 

operasional perusahaan dalam rerangka legal. Meskipun CSR merupakan kebijakan yang 

sifatnya diskresioner, namun  dalam rerangka etis perusahaan berkewajiban untuk mematuhi 
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aturan moral dalam berperilaku dalam masyarakat. Sebagai bagian masyarakat, perusahaan 

menggunakan praktik sosial untuk mencapai tujuan sosial yang diimplementasikan melalui 

hubungan saling kepercayaan (mutual trust) dengan para pelanggannya (Belás, 2012).   

Adopsi perilaku etis perusahaan umumnya didorong oleh manfaat yang diperoleh 

perusahaan.  Wu dan Shen (2013) mengungkapkan bahwa kinerja makro dan mikro 

mendasari implementasi CSR oleh perusahaan.  Dalam aspek makro perbaikan lingkungan 

dan mengurangi kesenjangan sosial menjadi alasan perusahaan melakukan kebijakan etis 

tersebut.  Sementara itu dari aspek mikro tujuan CSR perusahaan adalah untuk menjaga 

reputasi, menetapkan harga yang tinggi maupun untuk dapat mempertahankan pegawai yang 

berkualitas.  Ketika bank memahami visibilitasnya dan pentingnya peran pelanggan dalam 

bisnisnya, maka bank akan cenderung memperbaiki citra perusahaan melalui pengungkapan 

informasi sosial yang lebih baik (Branco dan Rodrigues, 2006).  Dengan demikian etika 

bisnis akan memberikan pedoman bertindak bagi organisasi baik dalam merumuskan strategi 

bisnisnya maupun kegiatan operasional perusahaan (Velentzas dan Broni, 2010).   

Kontradiktif dengan pandangan sebelumnya, perilaku etis perbankan tidak selamanya 

menjadi bagian dari pengambilan keputusan bisnis perusahaan, karena bagi sebagian 

manajemen bank komersial menganggap bahwa perilaku etis dan tanggung jawab sosial bank 

hanya menjadi alat pemasaran yang digunakan dalm komunikasi dengan public (Belás, 

2012).  Oleh karena itu Visser (2011) mengungkapkan bahwa meskipun konsep tentang etika 

bisnis seperti CSR telah diterima oleh perusahaan secara luas tetapi tantangan bagi 

perusahaan adalah bagaimana cara terbaik bagi perusahaan untuk mengintegrasikan etika 

bisnis CSR dalam kegiatan operasional perusahaan (day-to-day operation).   

2.5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Keuangan Bank 

Bank sebagai institusi keuangan yang sangat penting dalam memberikan layanan 

keuangan keuangan seperti menerima simpanan, pemberian pinjaman dan layanan jasa 

keuangan lainnya. Studi mengenai hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan 

telah banyak dilakukan meskipun memberikan hasil yang kontradiktif.  Beberapa temuan 

empiris mengungkapkan bahwa praktik perilaku etis seperti CSR akan mampu meningkatkan 

kinerja keuangan bank terutama pada pasar yang sedang tumbuh di Negara berkembang 

(Iqbal et al., 2014; Okwemba et al., 2014; Wu dan Sen, 2013; Weshah et al., 2012).  

Pandangan ini memberikan argumentasi bahwa dengan memahami elemen kunci CSR dan 

meningkatkan kepuasan pemakai jasa keuangan akan meningkatkan pangsa pasar dan laba 

perusahaan (Yeung, 2011).  Sejalan dengan temuan sebelumnya kepuasan nasabah terhadap 

layanan bank berpengaruh terhadap reputasi bank, dan reputasi bank memediasi hubungan 
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antara kepuasan dan loyalitas nasabah bank (Bontis dan Booker, 2007).  Bagi bank komersial 

akan lebih menguntungkan untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

dengan mengimplementasikan CSR yang mengindikasikan bahwa perusahaan global telah 

mensinergikan praktik CSR dalam bisnisnya (Amin dan Degirmencioglu, 2011).   

Kontradiktif dengan temuan sebelumnya, implementasi CSR justru berdampak negatif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan  (Hassan, 2013; Matin et al., 2011; Simpson dan 

Kohler, 2002), sementara studi lainnya tidak memberikan bukti yang kuat dampak inisiatif 

CSR terhadap kinerja keuangan (Mozghovyi dan Ratnykova, 2011; Chambers dan Day, 

2009).  Pandangan ini menganggap CSR sebagai investasi yang tidak menguntungkan dan 

berdampak pada pemborosan biaya perusahaan. Meskipun argumentasi berbeda 

mengungkapkan bahwa keterlibatan bank-bank besar pada CSR dan mengungkapkannya 

dalam laporan tahunan perusahaan lebih dimaksudkan untuk tujuan organisasi dan menjamin 

keberhasilan dan perkembangan keberlanjutan di masyarakat (Hassan, 2013).   

 Beberapa perusahaan secara proaktif telah melakukan upaya etis ini, meskipun bukti 

dari dari sektor keuangan masih terbatas.  Perusahaan perbankan yang profit oriented 

mengambil kebijakan non keuangan seperti tanggung jawab sosial perusahaan menjadi 

pertanyaan yang menarik untuk dieksplorasi.  Argumentasi yang mendasari adopsi kebijakan 

etis non keuangan pada sector keuangan adalah tanggung jawab sosial perusahaan merupakan 

investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Poolthong dan 

Mandhachitara, 2009) dan memperkuat nilai perusahaan dalam jangka panjang.  Argumentasi 

yang sejalan mengindikasikan bahwa para pemangku kepentingan utama (key stakeholder) 

sangat berperan dalam eksistensi dan keberlangsungan lembaga keuangan perbankan (Fatma 

et al., 2014) dan CSR digunakan sebagai cara untuk memenuhi kepentingan stakeholder.  

Di tengah banyaknya argumentasi yang mendasari adopsi CSR pada sektor keuangan, 

beberapa perusahaan menganggap bahwa investasi sosial bukan merupakan domain bisnis 

yang tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.  Implementasi CSR 

memerlukan investasi dan pengeluaran dana perusahaan yang cukup besar namun sulit diukur 

dampaknya terhadap kinerja keuangan bank.  Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

adopsi praktik etis seperti tanggung jawab sosial oleh lembaga keuangan dapat berdampak 

positif terhadap peningkatan kinerja keuangan ketika perilaku etis ini terinternalisasi dalam 

perumusan strategi dan kebijakan serta pengambilan keputusan dalam perusahaan.  

Sebaliknya, di sisi lain akan berdampak negatif ketika CSR hanya sebagai kegiatan filantrofi 

untuk menjaga reputasi perusahaan.   Berdasarkan argumentasi tersebut maka dapat 
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dihipotesiskan bahwa perilaku etis perbankan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan 

perbankan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Pendekatan  Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori (explanatory research) dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif.  Selama kegiatan penelitian akan dilakukan beberapa 

prosedur penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut :          

     

                           

 
 

 

                         ` 

      

 

                                                                                                  

 

 

                                                                                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan  Data 

- Data Sekunder BEI  

- Laporan CSR,  

- Laporan Tahunan 

Perusahaan   

Penyajian Hasil Penelitian 

- Seminar Hasil Penelitian  

- Perumusan hasil   

- Laporan Penelitian 

 

Pengolahan dan Analisis 

Data  

- Input data 

- Purposive sampling  

- Content Analysis 

- Area Pelaporan CSR 

Perusahaan  

- Model Persamaan 

Struktural  

- Pengujian Hipotesis 

Publikasi Ilmiah  
- Publikasi dalam jurnal nasional  

- Diseminasi dalam konferensi 

(seminar) nasional atau regional  

 

Persiapan Penelitian 

- Studi Literatur 

- Studi Empiris 
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3.2.Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia (BEI).  Sampel dipilih berdasarkan teknik penyampelan dengan tujuan 

tertentu (purposive sampling) dengan kriteria sebagai berikut : 

1.  Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI antara tahun 2012-2014 yang 

mempublikasikan secara lengkap laporan tahunan.  

2. Perusahaan mempublikasikan aktivitas dan pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaan selama periode pengamatan baik dalam laporan tahunan, laporan 

keberlanjutan maupun dalam bentuk laporan  tersendiri (stand-alone report) 

Prosedur pemilihan sampel berdasarkan kriteria sebagai berikut :  

Tabel 3.1 
Prosedur Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah Observasi  

Perusahaan terdaftar di BEI menurut ICMD 2014 
Perusahaan delisting selama periode 2012-2014 
 
Perusahaan tidak mempublikasikan laporan CSR  
Terpilih sebagai sampel 
Jumlah Observasi (3 tahun x 29 perusahaan) 

38 
(7) 
31 
(2) 
29 
87 

 

  3.3. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

      a. Perilaku etis perbankan 

Perilaku etis adalah sekumpulan tindakan moral dari individu sebagai bagian dari 

elemen kolektif dalam menerapkan prinsip-prinsip etis dalam pengambilan keputusan dan 

menjalankan semua aktivitas bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan pihak 

ekternal, masyarakat, lingkungan dan hubungan etis dalam lingkungan bisnis yang lebih 

luas (Božović, 2007).  Perilaku etis perbankan diukur dengan menggunakan pendekatan 

content analysis (Branco dan Rodrigues, 2006; Sweeney dan Coughlan 2011; Masud dan 

Hossain, 2012) dengan mengidentifikasi area pelaporan CSR sebagai proksi dari perilaku 

etis perbankan dengan menggunakan CSR disclosure framework.  Dengan pendekatan 

content analysis praktik pelaporan CSR diuji, diverifikasi, dan dianalisis (Masud dan 

Hossain, 2012) berdasarkan perspektif key stakeholder pada sektor perbankan.  Domain 

utama praktik CSR di perbankan merujuk pada Fatma et al., (2014) dan Lipunga (2014), 

yang terdiri dari stakeholder internal (produk dan pelanggan, karyawan, pemegang 

saham) dan stakeholder eksternal (lingkungan dan masyarakat).  
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b. Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan adalah penilaian tingkat efisiensi dan produktivitas yang dilakukan 

secara berkala atas dasar laporan manajemen dan laporan keuangan sebagai gambaran 

kinerja yang dicapai perusahaan (Prasetyo, 2008).  Dalam penelitian ini kinerja keuangan 

perbankan diukur direfleksikan dengan pengukur kinerja keuangan yang paling banyak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank (Parvin dan Rahman, 2014; Margaretha dan 

Zai, 2013; Sahir et al., 2012).  Dengan demikian pengukuran kinerja keuangan perbankan 

yang diuji adalah kinerja profitabilitas (ROA), kinerja likuiditas (LDR), solvabilitas 

(CAR), efisiensi (BOPO), rasio kredit atau risk exposure (NPL), serta Net Interest Margin 

(NIM) mengukur rasio pasar untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 

mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. 

3.4.Analisis Data 

Sesuai dengan tujuan pertama penelitian, maka analisis dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan bukti empiris mengenai praktik etis perbankan dengan mengidentifikasi 

area pelaporan tanggung jawab sosial perbankan yang meliputi domain stakeholder internal 

dan eksternal.  Pendekatan content analysis digunakan untuk mengidentifikasi area pelaporan 

CSR sebagai proksi dari perilaku etis perbankan dengan menggunakan CSR disclosure 

framework untuk sektor perbankan (Fatma et al., 2014; Lipunga, 2013; 2014).   

Tujuan kedua penelitian ini adalah menguji pengaruh perilaku etis perbankan tersebut 

terhadap kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan analisis model struktural.  

Variabel laten dalam penelitian ini mencakup adalah perilaku etis perbankan dan kinerja 

keuangan perbankan.  Dalam model analisis struktural dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Pengembangan Model Berbasis Teori 

Langkah pengembangan model teoretis dilakukan serangkaian eksplorasi ilmiah melalui 

telaah pustaka guna mendapatkan justifikasi atas model teoretis yang akan dikembangkan 

dengan mengkonfirmasi model teoretis tersebut melalui data empirik.  

2. Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram) dan Indikator Pengukurannya 

Model teoretis yang telah dibangun pada tahap pertama akan digambarkan dalam sebuah 

diagram jalur, yang akan mempermudah untuk melihat hubungan-hubungan kausalitas yang 

ingin diuji.  Konstruk yang dibangun seperti pada diagram jalur di atas dapat dibedakan 

dalam dua kelompok variabel, yaitu: variabel eksogen perilaku etis perbankan (Ethical 

Behavior = EB) dan variabel endogen kinerja keuangan (Corporate Financial Performance = 
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CFP). Untuk mengukur variabel-variabel dikembangkan indikator sebagai observable 

variable yang digambarkan dalam diagram jalur berikut : 

 

Gambar 3.1 

Model Struktural dan Indikator Pengukuran 

 

3. Konversi diagram alur ke dalam persamaan struktural dan model pengukuran. 

Persamaan struktural yang akan dicari dan diuji koefisiennya adalah sebagai berikut : 

CFP    = 1 CSR + 1 

 CSR    =11CSR.PAC+12CSR.EMP+13CSR.SHR14CSR.ENV+15 CSR.SOC +e1  

KK      =21KK.ROA+22KK.CAR +23KK.LDR +24KK.BOPO +25KK.NPL 

+26KK.NIM +e2 

 
Keterangan: 

 (Gama)       = koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen 

 (Zeta)        = galat model struktural 

 (Lambda)  = koefisien model pengukuran (loading weight); 

  (epsilon)   = galat model pengukuran 

  

Keterangan: 

Perilaku Etis Perbankan (CSR), direfleksikan dengan indikator : 

CSR.PAC  = Produk dan Nasabah (Product and Customers)  

 CSR.EMP     = Karyawan (Employee)  

CSR ENV  = Lingkungan (Environment)  

CSR SOC  = Masayarakat (Social)  

 

Corporate Financial Performance, direfleksikan dengan indikator : 

 KK.ROA   = Return on Asset 

 KK.CAR   = Capital Adequacy Ratio  

 KK.LDR    = Loan to Deposit Ratio 

 KK.BOPO  = Biaya Operasional Pendapatan Operasional  

 KK.NPL   = Non Performing Loan  

 KK.NIM = Net Interest Margin  

C. Evaluasi kriteria Goodness of Fit 

 Pengujian terhadap kesesuaian model (goodness of fit) melalui telaah terhadap berbagai 

kriteria goodness of fit baik untuk outer model maupun inner model.  Validitas indikator 
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dalam outer model dievaluasi dengan convergent dan discriminant validity dari indikatornya. 

Validitas konvergen menunjukkan korelasi antara skor indikator refleksif dengan skor 

variabel latennya, untuk hal ini nilai estimasi loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup, pada 

jumlah indikator per variabel laten tidak besar, berkisar antara 3 sampai 7 indikator (Solimun, 

2012).  Apabila nilai estimasi loading lebih besar dari 0,50 signifikan pada tingkat 

kepercayaan 95% atau α>0,05 dikatakan telah memenuhi validitas konvergen. 

Inner model dievaluasi menggunakan Q-Square predictive relevance dan nilai 

koefisien jalur atau nilai t setiap jalur untuk uji signifikansi antar konstruk dengan rumus 

sebagai berikut : 

Rumus Q-Square:  

Q2 = 1 – ( 1 – R12) ( 1 – R2
2 

) ... ( 1- Rp2 )  

R12 , R22 ... Rp2 adalah R-square variabel endogen dalam model  

 

F. Pengujian Model Struktural: Uji Hipotesis Penelitian 

Setelah model tersebut memenuhi syarat, maka yang perlu dilakukan selanjutnya 

adalah uji regression weight/loading faktor. Uji ini dilakukan sama dengan uji t terhadap 

regression weight /loading faktor/ koefisien model).  Pengujian ini dilakukan terhadap: 

1. Hipotesis mengenai model pengukuran (Outer Model) : 

 Parameter Lambda (), yaitu parameter yang berkenaan dengan pengukuran variabel 

latent berdasarkan variabel manifest (berkaitan dengan validitas instrumen).  Hipotesis 

yang di uji: 

H0 : i = 0 (tidak signifikan) 

H1 : i > 0 (signifikan) 

 

2. Hipotesis mengenai Model Struktural (Inner Model) : 

Parameter Beta (), yaitu parameter pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen 

dalam structural model.  Hipotesis yang di uji: 

 H0 : λi < 0 (tidak signifikan) 

 H1 : λi  > 0 (signifikan) 

 

Uji statistik dilakukan dengan t-test; p-value ≤ 0,05 (alpha 5 %) maka berarti signifikan.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Praktik Etis Perbankan dalam Perspektif Key-Stakeholders 

Pelaporan CSR merupakan manifestasi dari perilaku etis perbankan.  Berdasarkan 

hasil identifikasi terhadap pelaporan CSR melalui laporan tahunan perusahaan selama tahun 

2012-2014 dapat diidentifikasi area pelaporan CSR yang merefleksikan aktivitas dan praktik 

etis perbankan di Indonesia.  Area pelaporan CSR bank berdasarkan perspektif stakeholder 

internal dan stakeholder eksternal disajikan pada tabel 1.  Dari tabel 1 tersebut dapat 

diketahui bahwa bank mewujudkan praktis bisnis etis dengan melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan transparansi produk/layanan jasa bank dan tanggung jawab terhadap 

nasabah dan pengembangan karyawan sebagai stakeholder internal bank.  Sebagai bisnis 

yang mengandalkan kepercayaan dari nasabah, maka penting bagi bank untuk memberikan 

transparansi terhadap risiko dan kualitas dari produk/layanan jasa bank.   

Tanggung jawab terhadap nasabah diwujudkan dengan membangun mekanisme 

penanganan  keluhan pelanggan dan menjamin kepuasan nasabah atas produk/jasa bank 

maupun penanganan keluhan nasabah.  Hubungan dengan karyawan juga menjadi indikator 

kunci keberhasilan bank yang perlu dibangun melalui program-program untuk peningkatan 

kompetensi karyawan sehingga dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai standar 

terbaik yang diperlukan dalam jasa layanan perbankan.   

Bagi stakeholder eksternal tindakan etis perbankan juga diwujudkan dalam bentuk 

aktivitas yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan perhatian terhadap lingkungan.  

Kegiatan filantropi, program sponsorship, perbaikan sarana dan prasarana umum, penguatan 

tata kelola keuangan masyarakat, serta program bina lingkung dan kemitraan menjadi pilihan 

bank dalam menjalankan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan yang berkaitan peran 

lembaga keuangan perbankan bagi masyarakat.  Peran bank terhadap lingkungan diwujudkan 
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dalam bentuk prinsip green financing dalam kebijakan kredit dan investasi, green office 

maupun prinsip 3R (reuse, reduce dan recycle). 

Tabel 4.1 

Pelaporan CSR Bank dari                                                                                      Perspektif 

Stakeholder Internal dan Stakeholder Eksternal 

Stakeholder Internal  Stakeholder Eksternal 

 

Produk/Jasa dan Nasabah (Product & 

Customer) 

- Kualitas dan transparansi produk atau 

layanan perbankan bagi nasabah  

- Fokus pada kepuasan dan penanganan 

keluhan nasabah 

- Survey kepuasan nasabah  

- Pemanfaatan IT untuk meningkatkan 

keamanan dan layanan jasa perbankan  

 
 

 Masyarakat (Community) 

- Aktivitas filantropi dan pemberian 

donasi  

- Dukungan terhadap pendidikan 

- Program sponsorship terhadap kegiatan 

keagamaan, olahraga dan budaya 

- Penyediaan sarana dan prasarana umum 

- Literasi keuangan bagi masyarakat 

- Penguatan tata kelola keuangan 

Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) 

- Bina lingkungan dan kemitraan 

(partnership program and community 

development)  

 

Karyawan (Employement)  

- Kesehatan, keselamatan dan keamanan 

kerja karyawan 

- Program pendidikan dan pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi 

karyawan 

- Program kesejahteraan dan remunerasi 

karyawan 

- Kesetaraan hubungan antar karyawan 

(anti diskriminasi) dalam pengelolaan 

SDM 

- Pengembangan karir berbasis kinerja 

(key performance indicator) 

- Hubungan industrial dan ketaatan 

terhadap ketentuan ketenagakerjaan 

 Lingkungan (Environment) 

- Perhatian perusahaan terhadap 

lingkungan (penghijauan, konservasi 

lingkungan) 

- Green financing principles dalam 

kebijakan aplikasi kredit dan 

penyaluran peminjaman maupun 

investasi  

- Green office dan konservasi energi 

dalam menjalankan bisnis dengan 

prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) 

 

 

Sumber : Laporan tahunan bank(diolah) 

 

 

 

 

4.2. Gambaran Umum Sampel Penelitian  
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Berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) terhadap  laporan tahunan (annual 

report) 29 bank yang menjadi sampel dapat dijelaskan praktik etis perbankan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk pelaporan CSR bank dari tahun 2012-2014 sebagaimana 

disajikan pada gambar 1.  Sementara ringkasan tingkat pelaporan CSR bank dari masing-

masing indikator pelaporan baik perspektif dari perspektif stakeholder internal dan eksternal, 

serta perkembangan tingkat pelaporan CSR dari tahun 2012-2014 disajikan pada tabel 2.   

Tabel 4.2 : Pelaporan CSR Sektor Perbankan Tahun 2012-2014 

   Tingkat Pelaporan CSR Bank  

Indikator Pelaporan CSR 2012 2013 2014 Rata-rata  

Stakeholder Internal 

    Nasabah dan Produk  0.5172 0.5086 0.5603 0.5287 

Karyawan 0.4425 0.5345 0.6034 0.5268 

Stakeholder Eksternal  

    Masyarakat  0.4335 0.5320 0.5665 0.5107 

Lingkungan  0.2989 0.4138 0.3793 0.3640 

Tingkat Pelaporan Indikator CSR  0.4230 0.4972 0.5274 0.4826 

Sumber : Lampiran 2 

 

 

Gambar 4.1 :  

Indikator Pelaporan CSR tahun 2012-2014 
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Berdasarkan tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pelaporan CSR cenderung 

mengalami peningkatan dari tahun 2012, 2012 dan 2014 berturut-turut adalah 0,4230; 0,4972 

dan 0, 5274.  Rata-rata tingkat pelaporan CSR bank sebesar 0,4826  yang berarti bank telah 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan praktik etis setidaknya sekitar 48, 26% dari 

indikator pelaporan CSR sebagaimana yang dikembangkan dalam  rerangka pelaporan CSR 

bank yang disajikan pada tabel 1.   

Dari aspek pelaporan CSR untuk masing-masing indikator, menunjukkan 

kecenderungan peningkatan perilaku etis perbankan.  Bank cenderung memilih untuk 

melakukan aktivitas etis yang lebih intensif dengan menjalin hubungan  yang lebih baik 

dengan stakeholder internal daripada stakeholder eksternal.  Hubungan entitas bank dengan 

stakehoder internal dibangun melalui aktivitas dan pelaporan yang berkaitan dengan 

transparansi produk/jasa layanan perbankan, tanggung jawab terhadap nasabah dan hubungan 

dengan karyawan. Di sisi lain, bank juga melakukan upaya perilaku etis yang berhubungan 

stakeholder eksternal, seperti perhatian terhadap masyarakat dan lingkungan, meskipun 

dengan intensitas kegiatan yang lebih rendah.  

 Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga yang membutuhkan kepercayaan 

(trust) untuk dapat mempertahankan reputasi bank, maka penting bagi bank untuk 

memberikan kualitas dan transparansi atas produk/jasa bank untuk menjamin kepuasan 

nasabah pengguna jasa perbankan. Sebagai entitas dengan multi-stakeholder, bank perlu 

menjaga eksistensinya bank membutuhkan dukungan dari nasabah, karyawan, masyarakat 

dan lingkungan melalui program-program yang dapat membangun hubungan yang lebih baik 

dengan para pemangku kepentingannya dengan menjalankan praktik bisnis yang lebih etis.   
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4.3. Evaluasi Model Pengukuran dan Model Struktural  

4.3.1. Evaluasi Model Pengukuran 

Evaluasi model pengukuran (inner model) dengan indikator reflektif dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas.  Uji validitas dilakukan dengan  dengan pengujian validitas 

konvergen (convergent validity) dan discriminant validity, sedangkan untuk uji reliabilitas 

menggunakan composite reliability. 

4.3.1.1. Uji Validitas 

a. Uji Validitas Konvergen  

 Pengujian validitas konvergen bertujuan untuk mengetahui korelasi antara konstruk 

dan indikatornya. Berdasarkan hasil pengujian PLS tahap pertama (Gambar 1) menunjukkan 

bahwa nilai loading factor untuk masing-masing indikator variabel laten CSR telah di atas 

0.50, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator mampu mengukur Konstruk CSR dengan 

baik.  Namun demikian, untuk konstruk Kinerja Keuangan (KK), beberapa indikator 

menunjukkan nilai <0.50 seperti indicator CAR, LDR, NIM dan ROA, sehingga harus 

dilakukan dropping.  

 

Gambar 4.2 

Pengujian Loading Factor (Tahap 1) 
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Setelah dilakukan dropping terhadap indicator yang nilai loading factornya dibawah rule of 

thumb 0.50 (Hair et al., 2006) maka dapat diketahui bahwa semua indicator mempunyai nilai 

loading factor > 0.50 sehingga valid dalam mengukur konstruk yang diukurnya yaitu CSR 

dan Kinerja Keuangan. Hasil pengujian validitas konvergen ini juga dapat disajikan outer 

loading pada tabel 1 berikut ini :  

Tabel 4.3 

Hasil Pengujian Validitas Konvergen 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

Keterangan 

BOPO <- Kinerja 

Keuangan 
0.940702 0.941110 0.013576 0.013576 69.292103 

Signifikan 

Karyawan <- CSR 0.858173 0.852156 0.031959 0.031959 26.852469 Signifikan 

Lingkungan <- CSR 0.870134 0.865978 0.021380 0.021380 40.697778 Signifikan 

Masyarakat <- CSR 0.732239 0.717974 0.046912 0.046912 15.608810 Signifikan 

NPL <- Kinerja 

Keuangan 
0.876741 0.876058 0.034183 0.034183 25.648826 

Signifikan 

Produk & Nasabah 

<- CSR 
0.570141 0.555564 0.084720 0.084720 6.729674 

Signifikan 

Sumber : Lampiran 3  

 

 Setelah dilakukan dropping terhadap indicator yang nilai loading factornya dibawah 

rule of thumb 0.50 maka dilakukan kembali pengujian dan hasilnya disajikan pada gambar 

4.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Pengujian Loading Factor Setelah Dropping (Tahap 2) 
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 Pengujian validitas konvergen berdasarkan nilai Average Variance Extracted (AVE) 

menunjukkan bahwa AVE untuk konstruk CSR 0.588707 > 0.50 dan konstruk Kinerja 

Keuangan 0.826797 > 0.50 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.4.  Nilai Average Variance Extracted (AVE) 

  AVE 

CSR 0.588707 

Kinerja Keuangan 0.826797 

 

 Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua konstruk telah memenuhi validitas 

konvergen ketika diuji berdasakan nilai loading factor dan nilai Average Variance Extracted 

(AVE) mempunyai nilai lebih besar dari rule of thumbs 0.50.  Dari nilai communality juga 

berada di atas 0.5 untuk masing-masing konstruk, yaitu CSR 0.5887>0.5 dan Kinerja 

keuangan 0.8268>0.5.  Dengan demikian konstruk yang diukur telah memenuhi validitas 

konvergen (convergent validity).  

b. Uji Validitas Diskriminan 

 Pengujian validitas diskriminan bertujuan untuk menguji bahwa pengukur-pengukur 

yang berbeda tidak memiliki korelasi yang tinggi.  Uji validitas diskriminan dapat dinilai 

menggunakan cross loading dan membandingkan akar AVE suatu konstruk dengan korelasi 

antar konstruk.   

Tabel 4.5. 

Cross Loadings 

  CSR Kinerja Keuangan 

BOPO -0.293544 0.940702 

KARYAWAN 0.858173 -0.240752 

LINGKUNGAN 0.870134 -0.287076 

MASYARAKAT 0.732239 -0.146937 

NPL -0.207046 0.876741 

PRODUCT DAN CUSTOMER 0.570141 -0.021120 
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Berdasarkan cross loading pengukuran dan konstruknya pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa 

setiap indikator dari konstruk akan berbeda dengan indikator di konstruk lain dan akan 

mengumpul pada konstruk yang dimaksud.    

 Selain menggunakan cross loading, validitas diskriminan juga dapat diukur dengan 

membandingkan akar AVE  untuk setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan 

konstruk lainnya dalam model (Abdillah dan Jogiyanto, 2015 : 195).  Hasil pengujian 

menunjukkan akar dari AVE lebih tinggi dari korelasi antar konstruk.  

Tabel 4.6. 

Latent Variable Correlations da Korelasi variabel laten dan AVE 

Variabel Laten 

Latent variabel coefficient AVE 

CSR Kinerja Keuangan AVE Akar AVE 

CSR 1.000000   0.588707 0.767274 

Kinerja Keuangan -0.281946 1.000000 0.826797 0.909284 

 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua konstruk telah memenuhi validitas 

diskriminan karena tidak terjadi korelasi yang tinggi antar konstruk.  

4.3.1.2.Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur akurasi, konsistensi dan ketepatan alat ukur 

(konsistensi internal alat ukur) yang dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :              (1) 

Cronbach’s alpha untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk; dan (2) 

composite reliability untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk.  

Menurut Salisbury et al. (2002) dalam Abdillah dan Jogiyanto (2015) nilai composite 

reliability dinilai lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk.  Output 

hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha untuk masing-masing konstruk 

lebih besar dari 0.7 sehingga alat ukur reliable untuk mengukur konstruk.  Sementara 

pengujian dengan mengunakan composite reliability juga menunjukkan nilai lebih besar dari 

0.7 untuk masing-masing konstruk sehingga alat ukur reliable dalam mengukur konstruk.  

Berikut hasil pengujian overview algorithma : 
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Tabel 4.7 

Overview Algotithma 

  AVE 
Composite 

Reliability 

R 

Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

CSR 0.588707 0.848095   0.793589 0.588707   

Kinerja 

Keuangan 
0.826797 0.905082 0.079493 0.796336 0.826798 0.063311 

 

 Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa konsistensi internal  nilai 

Cronbachs Alpha untuk masing-masing konstruk lebih besar > daripada 0.6, yaitu CSR  

0.793589 dan kinerja keuangan 0.796336.  Sementara itu nilai composite reliability juga 

menunjukkan nilai > 0.7 masing-masing untuk konstruk CSR 0.848095 dan konstruk kinerja 

keuangan 0.905082. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa konstruk telah memehi 

relabilitas, yaitu kemampuan alat ukur dalam melakukan pengukuran.   

4.3.2. Evaluasi Model Struktural  

 Evaluasi model struktural (inner model) dalam PLS dapat dinilai menggunakan R
2 

untuk konstruk dependen, nilai koefisien path (t-value) untuk pengujian signifikansi antar 

konstruk.  Nilai goodness of fit dari model diukur dengan kemampuan perdiktif model, Q=1-

(1-R
2
).  Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai  prediktif model adalah yang relatif rendah 

yaitu sebesar 0,079493 atau sebesar 7,95%.  Nilai  R
2 

bukan merupakan parameter absolute 

dalam mengukur ketepatan model prediksi, karena dasar hubungan teoretis merupakan 

parameter yang paling utama untuk menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel  dalam 

model (Abdillah dan Jogiyanto, 2015 : 197).   

 

Gambar 4.2 :  

Diagram Model Pengukuran 
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 Hasil pengujian nilai koefisien path atau inner model pada pengujian satu sisi (one-

tailed) menunjukkan nilai t-statistik >1.64 disajikan pada tabel 5.8.  Pengaruh antara CSR 

terhadap kinerja keuangan menunjukkan hasil yang signifikan karena nilai t =2,0705 lebih 

besar dari t tabel 1.64 pada pengujian dua sisi (two-tailed).  Arah koefisien bertanda negatif, 

sehingga dapat dinyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.  

Semakin meningkat CSR, maka kinerja keuangan yang direfleksikan dengan BOPO dan NPL 

akan semakin rendah. Secara spesifik hasil ini mengungkapkan bahwa ketika inisiatif etis dan 

investasi sosial meningkat, maka akan berdampak terhadap perbaikan kinerja keuangan.  Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai BOPO dan NPL yang semakin rendah, yang merefleksikan bank 

beroperasi secara efisien dan mampu mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah dengan 

mengelola kebijakan kredit secara optimal.   

Tabel  4.8.  : Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

Standard 

Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

CSR -> 

Kinerja 

Keuangan 

-0.281946 -0.300684 0.136171 0.136171 2.070522 

 

Hasil penelitian ini mendukung temuan studi (Hossain dan Reaz, 2007) yang 

menyatakan adopsi  CSR dapat meningkatkan efisiensi ekonomi maupun memberi manfaat 

peningkatan kinerja keuangan jangka panjang bagi perusahaan (Iqbal et al., 2014; Okwemba 

et al., 2014; Wu dan Sen, 2013; Weshah et al., 2012; Orlizky et al., 2003).  Bank sebagai 

entitas dengan multi-stakeholders menganggap bahwa CSR merupaka faktor kunci untuk 

keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang (Dorasamy, 2013).  Temuan studi ini juga 

sejalan dengan argumentasi  Yuan dan Shen (2014) yang mengindikasikan bahwa manajemen 

akan mengadopsi CSR karena dampak keuangan menguntungkan dari kegiatan CSR dalam 

perbaikan credit rating dan pembiayaan utang yang lebih rendah.  Dengan demikian penting 

bagi perbankan komersial untuk mensinergikan praktik CSR dalam bisnisnya (Amin dan 

Degirmencioglu, 2011).   

 Namun demikian hasil penelitian ini kontradiktif  dengan studi Waddock dan Graves 

(1997) yang menganggap bahwa investasi dalam kebijakan CSR dapat mengurangi 

keunggulan kompetitif perusahaan, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  Hal ini disebabkan dana yang ada digunakan untuk membiayai 
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aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai keuangan dapat mengurangi laba perusahaan. Hasil ini 

juga tidak sejalan dengan studi Hassan (2013), Matin et al. (2011) serta Simpson dan Kohler 

(2002) yang  menemukan bahwa implementasi CSR justru berdampak negatif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan.  Dalam perspektif ini, CSR dianggap  sebagai investasi yang 

kurang menguntungkan dan berdampak pada pemborosan biaya perusahaan.  

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan  

 Hasil penelitian memberikan perspektif yang menarik mengenai alasan lembaga 

keuangan seperti bank yang berorientasi profit tapi mengadopsi kebijakan etis non keuangan 

seperti CSR dalam aktivitas bisnisnya.  Perilaku etis sektor perbankan ini dapat menjelaskan 

beberapa pandangan penting.  Pertama, keterikatan bank terhadap praktik bisnis etis 

merupakan sinyal good management dan akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan 

masyarakat, serta reputasi bank yang semakin baik dalam persepsi stakeholders internal 

maupun eksternal.  Investasi dalam aktivitas non finansial seperti CSR dan adopsi perilaku 

etis perbankan dapat berdampak pada perbaikan kinerja keuangan bank melalui peningkatan 

efisiensi dan penurunan risiko kredit bermasalah yang dapat mengarah pada pertumbuhan 

berkelanjutan bank dalam jangka panjang.  Kedua, Adopsi praktik bisnis etis bagi bank 

seperti tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang 

diharapkan dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Perez & Bosque, 2015; Poolthong dan 

Mandhachitara, 2009).  Sektor keuangan seperti perbankan mengandalkan kepercayaan 

(trust) dari pengguna jasanya,   sehingga risiko reputasi sangat sensitif dan dapat memicu 

reaksi negatif dari stakeholder (Thomson dan Cowton, 2004).  Oleh karena itu perhatian dan 

investasi etis pada program sosial diharapkan dapat menjadi cara yang powerful untuk 

mempertahankan reputasi (Bayoud et al, 2012) maupun menjalin hubungan yang lebih baik 

dengan masyarakat (Branco dan Rodrigues, 2006).   

  Ketiga, dukungan key-stakeholder baik stakeholder internal maupun eksternal  dalam 

memberikan apresiasi positif bagi bank sangat penting dalam memberikan legitimasi dan 

menjamin eksistensi bank. Hal ini karena para pemangku kepentingan utama (key 

stakeholder) sangat berperan dalam menjamin eksistensi dan keberlangsungan lembaga 

keuangan perbankan (Fatma et al., 2014).  Kemampuan bank dalam menjalin hubungan baik 

dengan stakeholdernya, terutama transparansi produk serta nasabah dan masyarakat pengguna 

jasa kredit bank, akan mengurangi peluang terjadinya kredit bermasalah yang dapat 

menghambat pertumbuhan bank mendatang.  Salah satu upaya untuk menjalankan perilaku 

etis perusahaan adalah dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan stakeholder 

masyarakat (Branco dan Rodrigues, 2006) melalui program-program sosial dan 
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meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pandangan ini mendukung argumentasi Hassan 

(2013) bahwa keterlibatan bank-bank besar pada CSR dan mengungkapkannya dalam laporan 

tahunan perusahaan lebih dimaksudkan untuk keberhasilan tujuan organisasi dan menjamin 

keberlanjutan di masyarakat.  

 Terakhir, sebagai bentuk dari perilaku etis perbankan, CSR merupakan kebijakan  

jangka panjang yang kinerjanya tidak dapat diukur dalam jangka pendek.  Hal ini 

mengarahkan pada pemahaman bahwa meskipun implementasi CSR tidak memberikan 

keuntungan bisnis dan dampak keuangan secara langsung, tetapi kebijakan etis ini akan 

diadopsi oleh sektor keuangan seperti perbankan.  Hal ini dikarenakan  implementasi CSR 

lebih berdampak terhadap perbaikan aspek non keuangan, seperti reputasi sosial, motivasi 

dan retensi pekerja, loyalitas pelanggan.  Terakhir, praktik CSR di Indonesia sebagai bentuk 

perilaku etis perbankan sifatnya masih sukarela (voluntary), sehingga aktivitas maupun 

pelaporannya cenderung beragam dalam praktiknya.  CSR juga lebih cenderung 

diimplementasikan karena alasan tekanan regulasi (Kurniawan dan Wibowo, 2009) daripada 

aspek pertanggungjawaban.  Hal ini karena perusahaan publik akan mendapat perhatian dan 

visibilitas yang tinggi dari masyarakat dan regulator, sehingga untuk memenuhi harapan key-

stakeholder tersebut akan mengadopsi praktik bisnis etis yang diharapkan dapat diapresiasi 

positif oleh para pemangku kepentingan. 

 

4.5. Implikasi Hasil Penelitian  

 Hasil penelitian memberikan implikasi teoretis, praktis dan kebijakan.  Signaling 

Theory menjustifikasi praktik etis perbankan dalam bentuk implementasi tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR).  Perusahaan akan memberikan sinyal positif kepada stakeholder 

melalui implementasi dan pelaporan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.  Informasi 

tentang perilaku etis bank ini akan menjadi good news yang diharapkan aqkan mendapat 

apresiasi positif dari stakeholder internal maupun eksternal.   

 Dalam aspek praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi bagi manajemen bank 

untuk mempertimbangkan pengalokasian sumberdaya perusahaan  untuk kebijakan yang 

sifatnya non finansial.  Dalam menjalankan suatu kebijakan dan investasi bisnis, ukuran 

keberhasilan kinerja bank tidak semata-mata hanya dapat terukur dengan pencapaian return 

keuangan jangka pendek, tetapi lebih kepada long-term orientation untuk keberlanjutan.  

Manfaat kebijakan CSR bagi bank yang mempunyai multi-stakeholder lebih cenderung 

kepada penguatan perbaikan hubungan stakeholder (stakeholder relation) untuk 
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mempertahankan reputasi bank dan menjaga eksistensinya dalam jangka panjang 

dibandingkan dengan hanya manfaat keuangan jangka pendek.   

 Dalam aspek kebijakan, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa adopsi CSR 

adalah keniscayaan, karena akan memberikan win-win solution bagi pemegang saham dan 

stakeholder lainnya (stakeholder non shareholder), seperti karyawan, nasabah, masyarakat 

dan lingkungan.  Tujuan pencapaian laba (profit orientation) bagi pemegang saham 

(shareholder) harus diimbangi dengan tujuan pemangku kepentingan lainnya untuk 

keberlanjutan perusahaan (corporate sustainability) dalam jangka panjang.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris mengenai perilaku etis sektor 

perbankan di Indonesia dan implikasinya terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan 

analisis model struktural.  Perilaku etis perbankan diproksikan dengan pelaporan CSR pada 

laporan tahunan perusahaan eriode 2012-2014, yang direfleksikan dengan indikator 

transparansi produk dan layanan bank, hubungan dengan nasabah dan pegawai sebagai 

stakeholder internal serta indikator kemasyarakatan dan lingkungan sebagai stakeholder 

eksternal.   Sementara itu, kinerja keuangan bank diproksikan dengan key-financial 

performance bank, yang direfleksikan oleh indikator Return on Assets (ROA), Capital 

Adequasi Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), Non Performing Loan (NPL) dan Net Interest Margin (NIM).   

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bank cenderung menunjukkan perilaku 

etisnya dengan perhatian dan fokus yang ditujukan pada stakeholder internal  dan stakeholder 

eksternal.  Transparansi dan tanggung jawab terhadap produk/jasa dan nasabah serta 

karyawan menjadi perhatian penting bagi bank dalam perilaku etisnya untuk menjamin 

reputasi  dan memberikan standar pelayanan yang memuaskan bagi nasabah yang didukung 

oleh program pengembangan kompetensi karyawan yang memadai. Di sisi lain, bank juga 

menunjukkan perilaku etisnya melalui perhatian yang lebih baik terhadap masyarakat dan 

lingkungan sebagai stakeholder eksternalnya, untuk mendapat apresiasi positif dan legitimasi 

beroperasi untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. 

Temuan lain penelitian ini mengungkapkan bahwa perilaku etis perbankan 

berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan bank yang direfleksikan dengan rasio efisiensi 

(BOPO) dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Hal ini mengindikasikan 

bahwa aktivitas CSR dapat berdampak pada efisiensi bank yang lebih baik yang ditunjukkan 

oleh rasio BOPO yang semakin rendah.  Hasil ini mengargumentasikan bahwa melalui 

keterikatan dan investasi yang semakin baik terhadap kegiatan tanggung jawab sosial 

perusahaan, maka reputasi dan kepercayaan stakeholder semakin meningkat yang berdampak 

pada peningkatan pangsa pasar bank yang lebih luas. Cost saving juga akan terjadi melalui 

perilaku etis dalam bisnis seperti adopsi green office dan prinsip 3R (reduce, reuse dan 

recycle) yang akan meningkatkan efisiensi biaya.  Di sisi lain, bank yang mampu mendorong 

perilaku etis dalam praktik bisnisnya akan cenderung mempunyai good management yang 
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mampu mengelola kebijakan kredit secara optimal (seperti adopsi prinsip green financing, 

literasi keuangan kepada masyarakat, serta program kemitraan dan bina lingkungan) dapat 

mengurangi kredit bermasalah, sehingga dapat meningkatkan kualitas aset produktif bank.  

Dengan semakin menurunnya risiko kredit bermasalah, maka bank akan berpeluang untuk 

meningkatkan pertumbuhan kreditnya yang akan berkontribusi pada peningkatan kinerja 

keuangan bank.   

Bank sangat peka terhadap isu reputasi sensitif dan menurunnya reputasi bank akan 

menjadi sinyal negatif yang berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan nasabah dan 

masyarakat.  Keterikatan bank terhadap program CSR merupakan sinyal good management 

dan sebagai upaya etis untuk mempertahankan reputasi, dan mendapatkan apresiasi positif 

serta legitimasi  dari stakeholder internal maupun eksternal. Hasil penelitian ini memberikan 

implikasi bahwa perhatian dan keterikatan bank pada praktik bisnis etis akan meningkatkan 

kepercayaan nasabah dan masyarakat, serta reputasi bank yang semakin baik di persepsi 

stakeholders internal maupun eksternal.  Investasi dalam aktivitas non finansial seperti CSR 

akan berdampak pada perbaikan kinerja keuangan bank, melalui risiko kredit bermasalah 

yang semakin menurun dan efisiensi biaya bank.  Hal ini memberikan perspektif baru bahwa 

pencapaian laba bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan entitas bisnis  keuangan dalam 

membuat keputusan dalam perusahaan. Sektor keuangan perbankan perlu 

mempertimbangkan aspek non keuangan seperti perumusan strategi dan kebijakan etis seperti 

CSR dalam aktivitas bisnisnya.  Perilaku etis perbankan dapat berdampak pada perbaikan 

kinerja keuangan bank melalui peningkatan efisiensi dan penurunan risiko kredit bermasalah 

yang dapat mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan bank dalam jangka panjang.   

5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian Mendatang 

Keterbatasan penelitian ini diharapkan akan memberi arah bagi perbaikan riset 

mendatang.  Perilaku etis perbankan dalam penelitian ini hanya diidentifikasi melalui laporan 

tahunan bank yang mengungkapkan informasi mengenai CSR, karena jumlah bank yang 

mengungkapkan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan melalui laporan keberlanjutan 

(sustainability report) relatif terbatas.  Penelitian mendatang dapat memperluas pemahaman 

praktik etis perbankan melalui pengujian pada laporan keberlanjutan sehingga dapat 

diperoleh informasi tentang aktivitas CSR bank secara lebih luas.   

Penelitian ini hanya melakukan pengujian pada 3 tahun pengamatan tanpa 

mempertimbangkan bahwa CSR sebagai bentuk perilaku etis bank merupakan kebijakan 

jangka panjang yang memungkinkan kinerjanya tidak dapat diukur dalam jangka pendek.  

Oleh karenanya penelitian mendatang dapat mengelaborasi pengujian dengan selisih waktu 
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(lag) untuk menguji konsistensi hasil penelitian.  Penelitian ini hanya mempertimbangkan 

pengujian satu arah (non recursive) hubungan antara CSR dan kinerja keuangan dalam 

rerangka signaling theory. Penelitian mendatang dapat mengekplorasi pengujian resiprokal 

(nonrecursive) dalam hubungan antara CSR dan kinerja keuangan dengan menggunakan 

rerangka teori yang relevan.   
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Lampiran 1   : Daftar Bank Sampel  

 

No Kode Nama Bank 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

INPC 
BBKP 
BACA 
BBCA 
BNGA 
BDMN 
BAEK 
SDRA 
BABP 
BNII 

BMRI 
MEGA 
BCIC 
BBNI 
BBNP 
NISP 

BSWD 
PNBN 
BJBR 
BNLI 
BEKS 
BKSW 
BBRI 

AGRO 
BSIM 
BBTN 
BTPN 
BVIC 

MCOR 

Bank Arthagraha International tbk 
Bank Bukopin 
Bank Capital Indonesia  
Bank Central Asia 
Bank CIMB Niaga 
Bank Danamon 
Bank Ekonomi Raharja 
Bank Himpunan Saudara 1906 
Bank ICB Bumiputera 
Bank International Indonesia 
Bank Mandiri (Persero) 
Bank Mega 
Bank Mutiara 
Bank Negara Indonesia 
Bank Nusantara Parahyangan 
Bank OCBC NISP 
Bank of India Indonesia 
Bank Panin 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten 
Bank Permata 
Bank Pundi Indonesia 
Bank QNB Kesawan 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 
Bank Rakyat Indo Agroniaga 
Bank Sinarmas 
Bank Tabungan Negara 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional 
Bank Victoria 
Bank Windu Kentjana International 
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Lampiran 2 : Data Penelitian 

    CSR KEY STAKEHOLDER KINERJA KEUANGAN 

Kode Tahun PAC EMP SOC ENV ROA CAR LDR BOPO NPL NIM 

INPC 2012 0.5000 0.3333 0.2857 1.0000 0.66 16.45 87.42 84.57 0.8 4.22 

  2013 0.2500 0.1667 0.4286 0.6667 1.39 15.82 88.87 72.15 1.76 5.31 

  2014 0.2500 0.8333 0.5714 0.6667 0.78 15.76 87.62 81.67 1.69 4.75 

BBKP 2012 0.7500 0.8333 0.8571 0.0000 1.83 18.45 83.81 81.42 2.66 4.56 

  2013 0.2500 0.6667 0.7143 0.3333 1.75 17.07 85.8 82.73 2.26 3.82 

  2014 0.2500 1.0000 0.7143 0.6667 1.33 14.21 83.89 88.27 2.78 3.7 

BACA 2012 0.5000 0.5000 0.2857 0.0000 1.32 18 59.06 86.85 2.11 4.66 

  2013 0.0000 0.5000 0.4286 0.3333 1.59 20.13 63.35 86.38 0.37 4.67 

  2014 0.5000 0.0000 0.1429 0.0000 1.33 16.43 59.06 87.81 0.34 3.96 

BBCA 2012 0.7500 0.6667 0.7143 0.3333 3.6 14.2 58.13 46.4 0.4 5.6 

  2013 0.7500 1.0000 0.5714 0.6667 3.8 15.7 75.4 42.9 0.4 6.2 

  2014 1.0000 0.8333 0.7143 0.6667 3.9 16.9 76.8 44.2 0.6 6.5 

BNGA 2012 1.0000 0.8333 0.4286 1.0000 3.18 15.16 95.04 71.7 1.46 5.87 

  2013 0.7500 0.8333 0.5714 1.0000 2.76 15.36 94.49 73.79 1.11 5.34 

  2014 0.7500 0.6667 0.7143 1.0000 1.44 15.58 99.46 87.86 1.55 5.36 

BDMN 2012 0.5000 0.1667 0.2857 0.6667 2.7 18.9 100.6 75 2.4 10.1 

  2013 0.7500 0.1667 0.5714 0.6667 2.5 17.9 95.5 82.9 1.9 9.6 

  2014 0.7500 0.5000 0.7143 1.0000 1.4 17.9 92.6 76.61 2.3 8.4 

BAEK 2012 0.0000 0.0000 0.5714 0.3333 1.02 14.21 81.82 90.02 0.28 3.77 

  2013 0.5000 0.6667 0.7143 0.6667 1.19 13.1 83.07 94.13 0.92 3.6 

  2014 0.5000 0.8333 0.7143 0.6667 0.3 13.41 84.74 97.97 2.27 3.38 

SDRA 2012 0.2500 0.5000 0.4286 0.0000 3.57 42.52 118.1 42.41 0.65 3.77 

  2013 0.2500 0.3333 0.7143 0.0000 5.14 27.91 140.72 33.28 0.48 3.83 

  2014 0.5000 0.6667 0.7143 0.3333 2.81 21.71 101.2 56.04 2.51 1.89 

BABP 2012 0.7500 0.3333 0.2857 0.0000 0.09 11.21 79.48 99.68 5.78 5.44 

  2013 0.5000 0.3333 0.2857 0.0000 -0.93 13.09 80.14 107.77 4.88 4.84 

  2014 0.7500 0.5000 0.4286 0.0000 -0.82 17.79 80.35 108.54 5.88 3.43 

BNII 2012 0.7500 0.3333 0.7143 0.6667 1.62 13.13 87.34 87.65 1.7 5.73 

  2013 0.7500 0.8333 0.7143 1.0000 1.71 12.81 87.04 84.69 2.11 5.2 

  2014 1.0000 1.0000 0.8571 1.0000 0.67 15.78 92.67 93.03 2.23 4.76 

BMRI 2012 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.55 15.48 77.66 63.93 1.74 5.58 

  2013 0.7500 0.5000 0.7143 0.3333 3.66 14.93 82.7 62.41 1.6 5.68 

  2014 0.7500 1.0000 1.0000 0.6667 3.57 16.6 82.02 64.98 1.66 5.94 

MEGA 2012 1.0000 0.3333 0.4286 0.0000 2.74 16.83 52.39 76.73 2.09 6.45 

  2013 0.2500 0.0000 0.2857 0.0000 1.14 15.74 57.41 89.66 2.17 5.38 

  2014 0.5000 0.3333 0.7143 0.0000 1.16 17.09 68.85 91.25 2.09 5.27 

BCIC 2012 0.2500 0.0000 0.4286 0.0000 1.06 10.09 82.81 92.96 3.9 3.13 

  2013 0.5000 0.0000 0.4286 0.0000 -7.58 14.03 96.31 173.8 12.28 1.67 

  2014 0.2500 0.0000 0.4286 0.0000 -4.96 13.58 71.13 135.91 12.24 0.24 

BBNI 2012 0.5000 0.6667 0.7143 0.6667 2.92 16.67 123 70.99 2.84 5.93 

  2013 0.7500 0.8333 0.7143 1.0000 3.36 15.09 128.5 67.12 2.17 6.11 

  2014 0.2500 0.5000 0.7143 0.3333 3.49 16.22 130.11 69.78 1.96 6.2 
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BBNP 2012 0.0000 0.1667 0.2857 0.0000 1.57 12.17 84.94 85.18 0.58 5.56 

  2013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.58 15.75 84.44 86.25 0.45 5.16 

  2014 0.5000 0.8333 0.4286 0.3333 1.32 16.6 85.19 88.37 1.41 4.69 

NISP 2012 0.5000 0.8333 0.7143 0.3333 1.79 16.49 57.07 78.93 0.91 4.17 

  2013 0.5000 1.0000 0.5714 1.0000 1.81 19.28 55.13 78.03 0.73 4.11 

  2014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.79 18.74 93.59 79.46 1.34 4.15 

BSWD 2012 0.5000 0.3333 0.2857 0.0000 3.14 21.1 93.21 72.31 0.14 5.12 

  2013 0.2500 0.1667 0.1429 0.0000 3.8 15.26 93.76 69.09 1.59 5.92 

  2014 0.5000 0.1667 0.4286 0.0000 3.37 14.27 88.06 70.32 1.15 4.8 

PNBN 2012 0.2500 0.6667 0.4286 0.3333 1.96 14.67 88.46 49.57 1.69 4.19 

  2013 0.5000 0.6667 0.7143 0.3333 1.85 15.32 87.71 53.61 2.13 4.09 

  2014 0.2500 0.5000 0.4286 0.3333 1.79 15.62 90.51 57.03 2.05 3.83 

BJBR 2012 0.2500 0.6667 0.5714 0.3333 2.46 18.11 74.09 79.31 2.07 6.44 

  2013 0.5000 0.6667 0.5714 0.3333 2.61 16.51 96.47 79.41 2.83 7.96 

  2014 0.7500 1.0000 0.8571 0.3333 1.94 16.39 93.18 85.94 4.15 6.79 

BNLI 2012 0.5000 0.5000 0.5714 0.6667 1.7 15.86 89.52 83.13 1.37 5.03 

  2013 0.7500 0.5000 0.5714 0.6667 1.55 14.28 89.26 84.99 1.04 4.22 

  2014 0.5000 0.3333 0.7143 0.0000 1.16 13.58 89.13 89.8 1.7 3.63 

BEKS 2012 0.5000 0.3333 0.2857 0.0000 0.98 13.27 83.68 97.77 9.95 16.64 

  2013 0.5000 0.6667 0.4286 0.0000 1.23 11.43 88.46 99.65 6.75 13.04 

  2014 0.5000 0.8333 0.2857 0.0000 -1.58 10.05 86.11 108.21 6.94 9.65 

BKSW 2012 0.5000 0.5000 0.2857 0.0000 -0.81 27.76 87.37 111.53 0.73 4.63 

  2013 0.5000 0.1667 0.1429 0.3333 0.07 18.73 113.3 100.82 0.23 2.82 

  2014 0.7500 0.8333 0.4286 0.3333 1.05 15.1 93.47 88.97 0.31 2.8 

BBRI 2012 1.0000 0.6667 1.0000 0.6667 5.15 16.95 79.85 59.93 1.78 8.42 

  2013 0.7500 1.0000 1.0000 0.6667 5.03 16.99 88.54 60.58 1.55 8.55 

  2014 0.7500 1.0000 1.0000 1.0000 4.74 18.14 81.68 65.37 1.69 8.51 

AGRO 2012 0.5000 0.0000 0.4286 0.0000 1.63 14.8 82.48 86.54 3.68 6 

  2013 0.7500 0.5000 0.4286 0.0000 1.66 21.6 87.11 85.88 2.27 5.31 

  2014 0.5000 0.0000 0.5714 0.0000 1.53 19.06 88.49 87.31 2.02 4.62 

BSIM 2012 0.7500 0.6667 0.5714 0.3333 1.74 18.09 80.78 83.75 3.18 5.72 

  2013 0.5000 0.6667 0.7143 0.6667 1.71 21.82 78.72 83.25 2.5 5.23 

  2014 0.5000 0.5000 0.5714 0.3333 1.02 18.38 83.88 91.35 3 5.87 

BBTN 2012 0.7500 0.5000 0.4286 0.3333 1.94 17.69 100.9 80.74 4.09 5.83 

  2013 0.7500 0.8333 0.8571 0.6667 1.79 15.62 104.42 82.19 4.05 5.44 

  2014 0.7500 0.8333 0.5714 0.3333 1.12 14.64 108.86 89.19 4.01 4.47 

BTPN 2012 0.7500 0.6667 0.0000 0.6667 4.7 21.5 86 54 0.6 13.1 

  2013 0.5000 0.6667 0.5714 0.3333 4.5 23.1 88 53 0.7 12.7 

  2014 0.5000 0.5000 0.2857 0.3333 3.6 23.3 98 58 0.7 11.4 

BVIC 2012 0.5000 0.6667 0.2857 0.3333 2.17 17.96 67.59 78.82 2.3 3.12 

  2013 0.5000 0.6667 0.1429 0.3333 1.99 18.2 74.73 81.55 0.92 3.38 

  2014 0.7500 1.0000 0.1429 0.3333 0.8 18.25 70.25 93.25 3.52 1.88 

MCOR 2012 0.2500 0.1667 0.0000 0.0000 2.04 13.86 80.22 81.74 1.98 5.18 

  2013 0.5000 0.5000 0.7143 0.0000 1.74 14.68 82.73 84.89 1.69 4.87 

  2014 0.7500 0.5000 0.5714 0.3333 0.79 14.15 84.03 93.19 2.71 3.76 
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Lampiran 3 : Output Hasil Pengujian 

 

Pengujiann Tahap 1 

 

 

Pengujian Tahap 2 (Rekalkulasi : Setelah Dropping) 
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Convergent Validity  

  CSR 
Kinerja 

Keuangan 

BOPO   0.940702 

KARYAWAN 0.858173   

LINGKUNGAN 0.870134   

MASYARAKAT 0.732239   

NPL   0.876741 

PRODUCT DAN CUSTOMER 0.570141   

 

  AVE 
Composite 

Reliability 
R Square 

Cronbachs 

Alpha 
Communality Redundancy 

CSR 0.588707 0.848095   0.793589 0.588707   

Kinerja Keuangan 0.826797 0.905082 0.079493 0.796336 0.826798 0.063311 

 

Latent Variable Correlations 

  CSR Kinerja Keuangan 

CSR 1.000000   

Kinerja Keuangan -0.281946 1.000000 

 

Cross Loadings 

  CSR Kinerja Keuangan 

BOPO -0.293544 0.940702 

KARYAWAN 0.858173 -0.240752 

LINGKUNGAN 0.870134 -0.287076 

MASYARAKAT 0.732239 -0.146937 

NPL -0.207046 0.876741 

PRODUCT DAN CUSTOMER 0.570141 -0.021120 

 

 

 



 

 

39 
 

Outer Loading 

  CSR Kinerja Keuangan 

BOPO   0.940702 

KARYAWAN 0.858173   

LINGKUNGAN 0.870134   

MASYARAKAT 0.732239   

NPL   0.876741 

PRODUCT DAN CUSTOMER 0.570141   

 

Cronbachs Alpha 

  Cronbachs Alpha Composite Reliability 

CSR 0.793589 0.848095 

Kinerja Keuangan 0.796336 0.905082 

 

Outer Weights (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

Standard Error 

(STERR) 

BOPO <- Kinerja Keuangan 0.641398 0.639048 0.184676 0.184676 

KARYAWAN <- CSR 0.417946 0.366060 0.155631 0.155631 

LINGKUNGAN <- CSR 0.498364 0.483897 0.155806 0.155806 

MASYARAKAT <- CSR 0.255083 0.269958 0.153903 0.153903 

NPL <- Kinerja Keuangan 0.452398 0.418242 0.233872 0.233872 

PRODUCT DAN CUSTOMER 

<- CSR 
0.036665 0.020622 0.216073 0.216073 

 

  T Statistics (|O/STERR|) 

BOPO <- Kinerja Keuangan 3.473090 

KARYAWAN <- CSR 2.685490 

LINGKUNGAN <- CSR 3.198629 

MASYARAKAT <- CSR 1.657435 

NPL <- Kinerja Keuangan 1.934383 

PRODUCT DAN CUSTOMER <- CSR 0.169688 
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Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation (STDEV) 

Standard Error 

(STERR) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 

CSR -> Kinerja 

Keuangan 
-0.281946 -0.300684 0.136171 0.136171 2.070522 

 

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values) 

  
Original Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard Deviation 

(STDEV) 

Standard Error 

(STERR) 

BOPO <- Kinerja Keuangan 0.940702 0.904161 0.184732 0.184732 

KARYAWAN <- CSR 0.858173 0.791146 0.194810 0.194810 

LINGKUNGAN <- CSR 0.870134 0.821367 0.183572 0.183572 

MASYARAKAT <- CSR 0.732239 0.683055 0.208472 0.208472 

NPL <- Kinerja Keuangan 0.876741 0.822582 0.271640 0.271640 

PRODUCT DAN CUSTOMER 

<- CSR 
0.570141 0.513679 0.241460 0.241460 

 

  T Statistics (|O/STERR|) 

BOPO <- Kinerja Keuangan 5.092261 

KARYAWAN <- CSR 4.405177 

LINGKUNGAN <- CSR 4.740016 

MASYARAKAT <- CSR 3.512415 

NPL <- Kinerja Keuangan 3.227588 

PRODUCT DAN CUSTOMER <- CSR 2.361222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















