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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data (Ghozali, 2006:19). Penelitian ini menggunakan 3 

variabel, yang terdiri dari variabel dependen, yaitu kinerja keuangan, variabel 

independen berupa pengungkapan tanggung jawab sosial, serta variabel 

pemoderasi, yaitu tata kelola perusahaan. Pengukuran statistik deskriptif 

dalam penelitian ini berupa nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, 

serta standar deviasi. Tabel 5.1 menyajikan statistik deskriptif untuk ketiga 

variabel yang diteliti. 

Table 5.1 
Statistik Deskriptif 

 

Variabel N Minimum Maksimum Rata-Rata Std.Deviasi 

Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
Tata Kelola 
Perusahaan 
Kinerja Keuangan 
Valid N (listwise) 

89 
 

89 
 

89 
89 

0.004 
 

0,004 
 

0,001 
 

0,991 
 

0,920 
 

0,980 

0,298 
 

0,325 
 

0,291 

0,260 
 

0,238 
 

0,282 

Sumber: Data Diolah 

 
Pada Tabel 5.1 di atas dijelaskan bahwa variabel pengungkapan 

tanggung jawab sosial yang diproksikan dengan corporate social 

responsibility index (CSRI) memiliki nilai minimum sebesar 0,004 dan nilai 

maksimum 0,991, sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 

0,298 dengan standar deviasi sebesar 0,260 yang disimpulkan bahwa variasi 

antar data relatif kecil. Pengungkapan secara umum hanya berada pada 

kisaran 29 %, gambaran ini menerangkan bahwa indeks pengungkapan 
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tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan yang mengikuti CGPI 

masih tergolong rendah.  

Variabel tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan corporate 

governance perception index (CGPI) memiliki nilai minimum sebesar 0,004 

dan nilai maksimum 0,920, sedangkan nilai rata-rata secara keseluruhan 

sebesar 0,325 dengan standar deviasi sebesar 0,238 yang disimpulkan 

bahwa variasi antar data relatif kecil. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

indeks penerapan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan 

yang mengikuti CGPI sebesar 32 % 

 Variabel kinerja keuangan yang diproksikan dengan return saham 

memiliki nilai minimum sebesar 0,001 dan nilai maksimum 0,980, sedangkan 

nilai rata-rata secara keseluruhan sebesar 0,291 dengan standar deviasi 

sebesar 0,282 yang disimpulkan bahwa variasi antar data relatif kecil. Hasil 

analisis menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

kentungan/laba sebesar 28 %. 

 

5.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Untuk membuktikan apakah model Moderated Regresi Analysis 

(MRA) yang dipergunakan dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik 

atau belum, selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas data. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel 

independen. Multikolineritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai 
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untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 

atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006:95-96). Berikut ini akan 

disajikan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan dengan 

bantuan SPSS for windows, secara lengkap hasil tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 5.2 

Tabel 5.2 
Hasil Pengujian Multikolinearitas 

 
Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Tata Kelola Perusahaan 
 Moderat 

0,269 
0,454 
0,172 

3,721 
2,204 
5,805 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas dapat diketahui 

bahwa nilai VIF setiap variabel independen tidak ada yang memiliki nilai 

lebih dari 10 dan nilai tolerance variabel independen tidak ada yang 

memiliki nilai kurang dari 0,10. Dari hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terjadi 

multikolinearitas.  

b. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Santoso, 2012:241). Cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, 

yaitu dengan Uji Durbin Watson (D-W Test). Hasil uji autokorelasi secara 

lengkap dapat disajikan pada Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3 
Hasil Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 1,682 

Sumber: Data Diolah 

Suatu persamaan regresi dikatakan tidak terjadi autokorelasi bila nilai 

Uji Durbin-Watson (DW) di antara -2 sampai +2 (Santoso, 2012:243). Dari 

hasil analisis diperoleh nilai uji Durbin Watson sebesar 1,682. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hasil uji Durbin-Watson (DW) pada model regresi tidak 

terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125). Uji statistik yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu 

menggunakan uji Glejser. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Pada pengujian ini, 

langkah awal yang dilakukan, yaitu dengan mendapatkan variabel residual 

(Ut), berikutnya mengabsolutkan variabel residual (AbsUt) tersebut yang 

dijadikan sebagai variabel dependen. Hasil uji terlihat dari nilai signifikansinya 

di atas tingkat kepercayaan 5% sehingga tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat disajikan pada Tabel 

5.4. 
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Tabel 5.4 
Hasil uji Heterokedastisitas  

 
Variabel 

 
Statistik t 

 
Nilai Probabilitas 

Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
Tata Kelola Perusahaan 
Moderat 

0,046 
 

0,630 
-0,839 

0,963 
 

0,530 
0,404 

Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan 

uji Glejser dengan variabel dependen residual Absolut (AbsUt) dapat 

diketahui nilai signifkansi variabel tanggung jawab sosial, tata kelola 

perusahaan, dan moderat lebih besar dari 0,05. Jadi, dapat disimpulkan 

variabel tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan, dan moderat  tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.  Seperti telah 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal (Ghozali, 2006:147). Dalam penelitian ini pengujian 

normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dengan tingkat 

signifikasi > 0,05. Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

ditunjukkan pada Tabel 5.5. 

Tabel 5.5 
Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

  
Variabel 

 
Nilai Probabilitas 

Uji K-S pertama Kinerja Keuangan 0,014 

Uji K-S kedua Kinerja Keuangan 0,006 

Uji K-S ketiga Kinerja Keuangan 0,099 

Sumber: Data Diolah 

Tabel 5.5 pada pengujian normalitas yang pertama menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS)  dengan jumlah sampel 92 diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,014 yang berarti data residual tidak berdistribusi 
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normal karena nilai signifikansi < 0,05. Langkah selanjutnya yang dilakukan 

adalah mendeteksi adanya data outlier atau yang mempunyai nilai ekstrim 

yang menyebabkan data residual tidak terdistribusi normal. Data 

dikelompokkan sebagai outlier jika nilai data lebih besar dari angka +2,5 atau 

lebih kecil dari angka -2,5. Dari total data sebanyak 92 sampel diketahui 

sebanyak 3 sampel dikategorikan sebagai data outlier. Selanjutnya, data 

outlier tersebut dihilangkan dan jumlahnya menjadi 89 sampel dan kemudian 

dilakukan lagi uji normalitas yang kedua dengan menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS). Tabel 5.5 pengujian normalitas dengan uji 

Kolmogorov-Smirnov (KS) yang kedua menunjukkan nilai signifikansi sebesar 

0,006 yang berarti data residual tidak berdistribusi normal karena nilai 

signifikansi < 0,05.  

Langkah berikutnya untuk mengatasi data yang tidak berdistribusi 

normal, yaitu dengan mengubah model regresi dengan model semilog, yaitu 

variabel dependen dalam bentuk logaritma natural, sedangkan variabel 

independennnya tetap (Ghozali, 2006:180). Adapun persamaan dengan 

model semilog seperti di bawah ini: 

Ln kk_tr = α +  1 CSR +   2 CG +  3 CSR * CG + ε,  

Tabel 5.5 hasil pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov (KS) yang ketiga dengan model semilog menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,099, yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil 

tersebut maka data residual yang digunakan dalam pengujian ini telah 

terdistribusi secara normal dan memenuhi asumsi klasik sehingga uji statistik 

yang dilakukan dalam penelitian ini menjadi valid. 
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5.3 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujiaan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu meliputi koefisien 

determinasi (R2), uji F (simultan), dan uji t (parsial). Hasil pengujian hipotesis 

secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

5.3.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crosssection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time 

series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Kelemahan penggunaan R2 adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, R2 pasti meningkat tidak perduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak (Ghozali, 

2006:87). Untuk penelitian lebih dari dua variabel independen, ketepatan 

nilai R2 ini lebih disempurnakan oleh nilai Adjusted R Square yang 

merupakan koreksi atas nilai R2, oleh karena itu banyak peneliti 

menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R Square pada saat 

mengevaluasi model regresi. Dalam penelitian ini digunakan Adjusted R 

Square untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
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menerangkan variasi variabel dependen. Tabel 5.7 berikut ini menunjukkan 

nilai Adjusted R Square.  

Tabel 5.7 
Koefisien Determinasi (R2)  

 
Model 

 
Adjusted R Square 

1 0,398 

  Sumber: Data Diolah 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 

0,398 atau 39,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat 

dijelaskan oleh variabel tanggung jawab sosial perusahaan dengan tata 

kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi, sebesar 39,8%, 

sedangkan sisanya, yaitu sebesar 60,2% dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model.  

5.3.2 Hasil Uji F (Simultan) 

Untuk mengetahui variabel independen secara simultan (bersama-

sama) mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen atau tidak 

berpengaruh, digunakan uji F (F-test), yaitu dengan membandingkan  Fhitung  

dan Ftabel pada taraf nyata 5% ( =0,05) atau perbandingan nilai signifikan 

F. Apabila Fhitung > Ftabel atau nilai Sig.F < 0,05, berarti Ho ditolak, sebaliknya   

Fhitung < Ftabel atau nilai Sig.F > 0,05, berarti Ho diterima. Hasil uji F disajikan 

pada Tabel 5.8 berikut. 

Tabel 5.8 
ANOVA 

F Sig. Keterangan 

20,434 0,000 Ha diterima 

   Sumber: Data Diolah 

Dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan Df1 = 3 dan 

Df2 = 85 pada alpha sebesar 5% diperoleh nilai F hitung sebesar 20,434 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil pengujian diputuskan 

bahwa H0 ditolak karena signifikansi 0,000 < 0,05, dapat disimpulkan bahwa 
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variabel tanggung jawab sosial perusahaan, tata kelola perusahaan dan 

moderasi terbukti secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

5.3.3 Hasil Uji t 

Tabel 5.9 berikut ini menunjukkan hasil uji t dengan menggunakan 

analisis regresi sederhana.  

Tabel 5.9 

Hasil Uji t  

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
 

Nilai Probabilitas 
B 

(Constant) 
Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
Tata Kelola Perusahaan 
Moderasi 

-1,762 
2,066 

 
1,546 
-2,252 

0,000 
0,000 

 
0,000 
0,026 

Sumber: Data Diolah 

Nilai constant diperoleh hasil sebesar -1,762, artinya apabila 

perusahaan tidak melakukan tanggung jawab sosial, kinerja keuangan 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 1,762 persen.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel tanggung jawab sosial 

perusahaan adalah positif sebesar 2,066 sehingga dapat dikatakan bahwa 

pengaruh variabel tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja 

keuangan adalah berbanding lurus, dapat diartikan jika terdapat 

peningkatan 1 satuan dari variabel tanggung jawab sosial, akan 

meningkatkan nilai kinerja keuangan sebesar 2,066 persen. Hasil uji t 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif 

terhadap variabel kinerja keuangan. 
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Nilai koefisien regresi untuk variabel tata kelola perusahaan adalah 

positif sebesar 1,546 sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan adalah berbanding lurus, dapat 

diartikan jika terdapat peningkatan 1 satuan dari variabel tata kelola 

perusahaan, akan meningkatkan nilai kinerja keuangan sebesar 1,546 

persen. Hasil uji t didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel tata kelola perusahaan berpengaruh positif 

terhadap variabel kinerja keuangan. 

Nilai koefisien regresi untuk variabel moderasi adalah negatif sebesar 

2,252 sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel moderasi terhadap 

kinerja keuangan adalah berbanding terbalik, dapat diartikan jika terdapat 

peningkatan 1 satuan dari variabel moderasi, akan menurunkan nilai kinerja 

keuangan sebesar 2,252 persen. Hasil uji t didapatkan nilai signifikansi 

sebesar 0,026 < 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel moderasi 

berpengaruh negatif terhadap variabel kinerja keuangan. 

Hasil uji interaksi menggunakan Moderated Regresi Analysis (MRA) 

menunjukkan nilai koefisien regresi untuk variabel moderat adalah -2,252, 

tanda negatif diartikan bahwa hubungan antara variabel moderat dengan 

kinerja keuangan adalah berbanding terbalik, semakin tinggi nilai dari 

interaksi antara tanggung jawab sosial perusahaan  (corporate social 

responsibility) dengan tata kelola perusahaan (corporate governance) maka 

nilai dari variabel kinerja keuangan akan semakin rendah, begitu juga 

sebaliknya, sedangkan nilai -2,252 dapat diartikan jika terdapat peningkatan 

1 satuan dari variabel moderat, akan menurunkan nilai kinerja keuangan 

sebesar 2,252 persen. Ringkasan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 

5.10. 
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Tabel 5.10 

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Sig. B Keputusan 

H1 0,000 2,066 Diterima 

H2 0,026 -2,252 Ditolak 

Sumber: Data Diolah 

Hasil ringkasan uji hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H1) 

yang menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan terbukti dapat diterima dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 dan koefisien regresi sebesar 2,066. Hipotesis 2 yang nilai signifikasi 

menunjukkan nilai 0,026 yang berarti < 0,05 (sig.< ), dapat dikatakan 

interaksi antara tanggung jawab sosil perusahaan dan tata kelola kelola 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan, tetapi nilai koefisien regresi untuk 

variabel moderat adalah negatif yang berarti semakin tinggi nilai dari interaksi 

antara tanggung jawab sosial perusahaan dengan tata kelola perusahaan, 

nilai dari variabel kinerja keuangan akan semakin rendah. Hasil ini tidak 

konsisten dengan Hipotesis 2 (H2) yang menyatakan semakin luas 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan semakin baik 

penerapan tata kelola perusahaan, maka semakin tinggi kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga hipotesis 2 (H2) pada penelitian ini ditolak. 
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5.4 Pembahasan 

5.4.1 Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja 

keuangan. 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis satu (H1) 

yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Tsoutsura (2004), Harjoto dan Hoje (2007), serta Almilia dan Wijayanto 

(2007). Tsoutsura (2004) membuktikan bahwa tanggung jawab sosial 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Penelitian Harjoto dan Hoje (2007) dapat membuktikan bahwa 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Almilia dan Wijayanto (2007) 

menemukan adanya pengaruh positif pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hal ini memberikan 

penjelasan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

memberikan dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan yang 

tercermin pada tingkat return tahunan perusahaan. 

Dari hasil pengujian menunjukkan semakin banyak item tanggung 

jawab sosial perusahaan yang diungkapkan oleh perusahaan maka 

semakin tinggi kinerja keuangan atau dengan kata lain semakin besar 

laba yang diperoleh perusahaan. Ditinjau dari teori stakeholders bahwa 

eksistensi perusahaan ditentukan oleh stakeholdersnya (Devina, et al. 

2004). Hal ini mencerminkan bahwa jika perusahaan dapat menjaga 

hubungan baik dengan masyarakat, pemerintah, investor, para pekerja, 

dan pihak lain, perusahaan tersebut mendapatkan citra positif dan 
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dukungan dari para stakeholders sehingga pertumbuhan dan 

keberlangsungan hidup perusahaan akan terjamin.  

 

5.4.2 Pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja 

keuangan dengan tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi. 

   Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

dua (H2) yang menyatakan semakin luas pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan dan semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, 

maka semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan tidak mendukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan Brown and Caylor (2004), Darmawati 

et al. (2005), dan Setiyowati (2011). Hasil riset Brown and Caylor (2004) 

menunjukkan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. Darmawati et al. (2005) membuktikan bahwa tata kelola 

perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Setiyowati 

(2011) meneliti tentang pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan mekanisme tata kelola 

perusahaan sebagai moderasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan dan mekanisme tata kelola perusahaan sebagai variabel 

moderasi terbukti memperkuat pengaruh penerapan tanggung jawab 

sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan.  

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Eisenberg, et 

al. (1998) yang meneliti pengaruh tata kelola perusaahaan terhadap 

kinerja keuangan. Hasil penelitian membuktikan adanya pengaruh negatif 

antara tata kelola perusahaan yang diproksi dengan ukuran dewan direksi 

terhadap kinerja perusahaan. Johnson et al. (2000) menemukan bahwa 
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tata kelola perusahaan berdampak negatif pada kinerja keuangan yang 

diukur dengan harga saham. 

Adanya pengukuran yang berbeda dalam tata kelola perusahaan 

mengindikasikan adanya hasil penelitian yang berbeda. Dalam penelitian 

ini tata kelola perusahaan yang diukur dengan hasil penilaian Corporate 

Governance Perception Index (CGPI) yang dilakukan oleh The 

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) justru berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari hasil pemeringkatan 

Corporate Governance Perception Index (CGPI) ditemukan banyak 

perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan masih bersifat 

formalitas saja sebatas untuk mematuhi regulasi pemerintah tetapi dalam 

penerapannya masih belum dilakukan secara maksimal, sehingga banyak 

perusahaan yang mendapat penilaian rendah. Sejalan dengan penelitian 

Sylvia dan Siddharta (2005) menyatakan bahwa perusahaan tidak 

bermaksud untuk menegakkan tata kelola (corporate governance) di 

dalam perusahaan tetapi hanya sebatas untuk pemenuhan regulasi saja. 

Ditinjau dari teori agensi yang menyatakan bahwa dalam suatu 

organisasi harus terdapat pemisahan yang tegas antara aktivitas 

pengendalian dengan aktivitas operasional. Ketika pengendalian tidak 

lagi dilakukan oleh pemilik, tetapi diserahkan kepada pihak lain untuk 

mengelola sumber daya perusahaan, maka permasalahan yang muncul 

adalah potensi konflik dalam hubungan antara pemilik (principals) dengan 

pengelola (agent). Konflik tersebut disebabkan perbedaan tujuan masing-

masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingannya terhadap 

perusahaan. Upaya untuk mengatasi permasalahan agensi ini akan 

menimbulkan konsekuensi biaya yang disebut biaya agensi (agency cost) 

dan akan ditanggung oleh principal. Biaya yang timbul dan ditanggung 
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oleh principal untuk memonitoring perilaku agen disebut monitoring cost 

(Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu bentuk dari monitoring adalah 

melalui penerapan tata kelola perusahaan (corporate governance). 

Bagaimanapun juga penerapan tata kelola perusahaan memerlukan 

biaya yang tidak murah. Besarnya biaya penerapan tata kelola 

perusahaan dapat dilihat dari hasil penelitian Engel et al. (2007) 

menemukan banyak perusahaan di Amerika telah men-delisted dari 

bursa, terutama perusahaan-perusahaan kecil yang volume perdagangan 

sahamnya relatif kecil. Perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa harus 

hengkang dari bursa karena tidak sanggup memenuhi segala ketentuan 

yang merupakan landasan penerapan tata kelola perusahan di Amerika. 

Di Indonesia, belum maksimalnya penerapan tata kelola perusahaan ini 

justru membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya yang relatif besar 

seperti penunjukan komisaris independen, pembentukan komite audit, 

perancangan sistem akuntansi dan lain sebagainya (Miharjo, 2008). 

Konsekuensinya biaya yang dikeluarkan tersebut akan bertambah dan 

mengurangi laba perusahaan yang pada akhirnya dapat menurunkan 

kinerja keuangan.  

 


