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ABSTRAK 

 

PENGARUH CEO POWER DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

(CSR) TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PADA SEKTOR 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

(BEI) TAHUN 2014-2016 

 

Oleh : 

SEPTIYANA 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CEO power dan Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja perusahaan pada sektor manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2016, dengan CEO 

power dan CSR sebagai variabel independen dan kinerja perusahaan sebagai 

variabel dependen. Kekuatan CEO diukur dengan kepemilikan saham CEO di 

perusahaan. CSR di ukur dengan menggunakan indeks pengungkapan CSR 

(CSRDI). Kinerja perusahaan diukur dengan PER. Data yang digunakan diambil 

dari annual report dan sustainability reporting tahun 2014-2016. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian 

sebanyak 66 perusahaan dengan 198 observasi. Teknik analisis yang digunakan 

adalah analisis regresi liner model panel data dengan alat analisis Eviews 7. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa CEO power tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Sedangkan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan.  

 

Kata kunci : CEO Power , Corporat Social Responsibility (CSR), dan Kinerja 

Perusahaan (PER) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CEO POWER AND CORPORATE SOCIAL 

RESPONSIBILITY (CSR) TO COMPANY PERFORMANCE ON 

MANUFACTURING SECTORS LISTED IN INDONESIA STOCK 

EXCHANGE (BEI) 2014-2016 

  

By: 

 

SEPTIYANA 

 

This study aims to determine the effect of CEO power and Corporate Social 

Responsibility (CSR) on company performance in the manufacturing sector listed 

on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2014-2016, with CEO power and CSR 

as independent variables and company performance as the dependent variable . 

CEO strength is measured by CEO share ownership in the company. CSR is 

measured using the CSR disclosure index (CSRDI). Company performance is 

measured by PER. The data used is taken from the 2014-2016 annual report and 

sustainability reporting. The sampling technique uses purposive sampling. The 

research sample was 66 companies with 198 observations. The analysis technique 

used is the liner regression model panel data analysis with Eviews 7 analysis 

tools. The results showed that CEO power did not affect the company's 

performance. While CSR has a significant positive effect on company 

performance. 

 

Keywords : CEO Power, Corporate Social Responsibility (CSR), and 

Corporate Performance (PER) 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Merujuk laporan World Economic Forum (WEF), daya saing Indonesia 

dalam Global Competitiveness Index 2017-2018 berada pada posisi ke-36 dari 

137 negara atau naik lima peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. 

“Bahkan, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang 

industri manufakturnya memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB),” ungkap Airlangga. Indonesia mampu menyumbang hingga 22 % 

setelah Korea Selatan 29 %, Tiongkok 27 %, dan Jerman 23 %. 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) 

mencatat, Indonesia menduduki peringkat ke 9 di dunia atau naik dari peringkat 

tahun sebelumnya di posisi ke 10 untuk kategori  manufacturing value 

Added. Peringkat ke-9 ini sejajar dengan Brazil dan Inggris, bahkan lebih tinggi 

dari Rusia, Australia, dan negara ASEAN lainnya. Menteri Perindustrian 

Airlangga Hartarto memproyeksikan subsektor yang akan memacu pertumbuhan 

manufaktur nasional di tahun 2018, yaitu industri baja dan otomotif, elektronika, 

kimia, farmasi, serta makanan dan minuman. Subsektor ini diharapkan mampu 

mencapai target pertumbuhan industri pengolahan non-migas tahun 2018 yang 

telah ditetapkan sebesar 5,67 %. 

Menperin meyakini, sektor manufaktur masih menjadi kontributor 

terbesar bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui peningkatan pada 

nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan 

penerimaan devisa dari ekspor. Mengenai penyerapan tenaga kerja, Kemenperin 
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memprediksi total tenaga kerja yang terserap di sektor manufaktur pada 2017 

sebanyak 17,01 juta orang, naik dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 15,54 

juta orang. Capaian ini mendorong pengurangan tingkat pengangguran dan 

kemiskinan di Indonesia yang cukup signifikan. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor nonmigas hasil industri 

pengolahan pada Januari-November 2017 naik 14,25 % dibanding periode yang 

sama tahun 2016. Sementara itu, pada semester I tahun 2017, ekspor industri 

pengolahan non-migas mencapai USD 59,78 miliar atau naik 10,05 % 

dibandingkan periode yang sama tahun 2016 sebesar USD 54,32 miliar. 

Ekspor industri pengolahan non-migas tersebut memberikan kontribusi 

sebesar 74,76 %. Negara tujuan ekspor nonmigas, antara lain ke China, Amerika 

Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Selanjutnya, industri pengolahan nonmigas 

masih memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 

nasional pada triwulan III/2017 dengan mencapai 17,76 %.  Selain itu, industri 

menjadi penyumbang terbesar dari pajak dan cukai.  

Menperin menyatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait 

saling berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di 

sektor industri Tanah Air. Langkah strategis yang dilakukan, antara lain melalui 

penciptaan iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum, penggunaan 

teknologi terkini untuk mendorong peningkatan mutu, efisiensi dan 

produktivitas, serta pemberian fasilitas berupa insentif fiskal. Selanjutnya, perlu 

didukung pula ketersediaan bahan baku, harga energi yang kompetitif, 

kemudahan akses pasar dan pembiayaan, serta sumber daya manusia (SDM) 

yang kompeten.  

Peningkatkan daya saing dan daya tarik investasi di sektor industri 

Indonesia, menurut Mentri Perindustrian didukung oleh ketersediaan bahan baku 
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dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, dengan adanya CEO yang 

berkualitas, kompeten dan kuat diharapkan mampu membuat perusahaan 

berkinerja lebih baik dan menarik investor untuk berinvestasi. Aktivitas CSR 

perusahaan juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan bahan baku karena 

perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan dengan tidak merusak alam 

dengan demikian perusahaan akan terus berkinerja lebih baik.  

Corporate Social Responsibility (CSR) menurut McWilliams dan Siegel 

dalam Agustine (2014) didefinisikan sebagai aksi yang muncul sebagai lanjutan 

dari tindakan sosial, melebihi kepentingan perusahaan dan yang diwajibkan 

dalam hukum. Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan sudah diwajibkan 

oleh hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (PT) yang disahkan pada tanggal 20 Juli 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang mengatur kewajiban perusahaan untuk 

melakukan CSR.  

Perusahaan semakin diharapkan untuk memainkan peran positif dalam 

masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan (Kolk dan Van Tolder; Lozano dalam Amini dan Bianco, 2017). 

Visser (2008) mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

cara formal dan informal bisnis dalam memberikan kontribusi untuk 

memperbaiki kondisi tata kelola, sosial, etika, ketenagakerjaan dan lingkungan 

dari negara-negara berkembang tempat perusahaan beroperasi, sambil tetap 

memperhatikan   agama,  sejarah dan  budaya  yang  berlaku. 

Di Indonesia pelaksanaan CSR telah mendapat perhatian yang cukup 

besar oleh masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi  oleh berbagai kasus yang terjadi 
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seperti, masyarakat yang protes atas pencemaran lingkungan akibat 

meningkatnya polusi udara dan limbah industri yang dilepas ke lingkungan, 

penggundulan hutan secara terus-menerus, buruknya kualitas dan keamanan 

produk, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pengalihan fungsi  

lahan, penyalahgunaan investasi dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyebabkan 

hubungan yang tidak harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sosial. 

Penelitian mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah banyak 

dilakukan diantaranya oleh Rahmani dan Andayani (2013), Daud dan Amri 

(2008), Yaparto, dkk (2013), Kurnianto (2011), Wijayanti dan Sutaryo (2011) 

dan Gantino (2016). Penelitian Rahmani dan Andayani (2013), Daud dan Amri 

(2008), dan Gantino (2016), menunjukan Corporate Social Responsibility (CSR) 

atau tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Penelitian Yaparto (2013) dan Kurnianto (2011) menunjukan hasil 

yang berbeda, CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perusahaan.  

Menurut Kiroyan dalam Riana (2016) perusahaan berharap jika dengan 

menerapkan CSR perusahaan akan memperoleh legitimasi sosial dan akan 

memaksimalkan ukuran keuangan untuk jangka waktu yang panjang. 

Pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan dapat 

digunakan  sebagai  salah  satu sumber untuk menentukan keputusan investasi di 

saham.  Laporan  tersebut  bermanfaat  untuk  mengidentifikasi perusahaan yang 

mempunyai komitmen yang tinggi terhadap CSR.  

Perusahaan yang menjalankan model bisnisnya dengan berpijak pada 

prinsip-prinsip etika bisnis dan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang 

strategic dan sustainable akan dapat menumbuhkan citra positif serta 
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mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Keberadaan sebuah 

perusahaan dalam masyarakat dapat memberikan dua aspek penting yang harus 

diperhatikan, terciptanya kondisi sinergis untuk membawa perubahan ke arah 

yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.  

Perusahaan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap CSR  akan 

diapresiasi oleh masyarakat sehingga reputasi perusahaan akan meningkat. 

Friedman dalam Li, dkk (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 

CSR hanyalah perilaku egois manajemen perusahaan untuk meningkatkan citra 

publiknya sendiri atas biaya pemegang saham perusahaan, yang merupakan 

pandangan agensi klasik. Penerapan kerangka kerja tanggung jawab sosial 

menghasilkan wawasan yang menarik dan hasil temuan yang berbeda dari 

beberapa penelitian, maka  penelitian CSR menarik untuk dilakukan. 

Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi yang mana pada 

umumnya memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai dalam kegiatan 

usahanya untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Tata kelola 

perusahaan merupakan salah satu unsur yang paling penting, yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila tata kelola perusahaan yang 

baik diterapkan maka kinerja perusahaan akan meningkat.  

Tata kelola perusahaan yang efektif juga dapat membantu dalam 

peningkatan kinerja keuangan dan nilai pasar. Dari aspek komposisi dan 

pengoperasian dewan sebagai pendorong penting dalam tata kelola perusahaan 

dapat memberikan wawasan untuk perbaikan dalam tata kelola perusahaan 

dalam ekonomi berkembang seperti Indonesia.  Keberhasilan dalam mencapai 

tujuan perusahaan merupakan salah satu bagian dari prestasi direktur utama atau 

Chief Executive Officer (CEO) pada perusahaan tersebut.  
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Seorang CEO bertanggung jawab atas tugas-tugas operasional sehari-

hari perusahaan hingga tindakan yang diperlukan dalam langkah bisnis. Peranan 

CEO sangat krusial dalam sebuah bisnis karena peranannya sebagai seorang 

pemimpin yang akan bertanggung jawab atas kegagalan dan kesuksesan sebuah 

perusahaan. Saat ini perusahaan dalam menjalankan bisnis banyak yang 

menetapkan standar goals yang tinggi: pertumbuhan usaha yang efisien dan 

proges tinggi, dapat diprediksi hasil dari strategi yang akan dijalankan, dan 

memperoleh pendapatan usaha dengan cepat.   

Perusahaan bisa mengalami hambatan, tidak selalu berjalan lancar. 

Perusahaan terkadang memiliki masalah, baik itu dalam skala kecil maupun 

skala besar. Masalah-masalah itulah yang menjadi tanggung jawab seorang 

CEO. Sebab CEO dituntut untuk bisa tangguh menghadapi apapun dalam 

membawa perusahaan tersebut sukses dan mencapai tujuannya. Seperti berikut 

ini beberapa CEO yang memiliki pengaruh kuat pada perusahaannya yang 

berhasil membawa perusahaannya pada kesuksesan.  

Ed Whitacer yang berhasil membangun kembali General Motors dari 

krisis. Lee Iacocca yang berupaya keras untuk menyelamatkan automotif 

Chrysler yang sedang menuju kebangkrutan, berbagai langkah cerdas 

diterapkannya dalam perushaan, termasuk dengan menata ulang sistem 

keuangan dan harga pasar yang dikenakan pada produk Chrysler, bukan hanya 

itu saja Iacocca juga melakukan perombakan dalam manajemen perusahaan 

semua upayanya berhasil dan Chrysler dapat kembali sukses ditanggannya. 

Pengelolaan yang baik dari Isaac Perlmutter membangkitkan Marvel 

Comic juga hal yang menarik, ia menggabungkan perusahaannya Toy Biz untuk 
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mengurangi berbagai masalah yang tengah melanda Marvel Comic dan 

kemampuannya dalam mengelola keuangan perusahaan dengan baik, hal 

tersebut yang menjadi keberhasilan Marvel Comic. Keberhasilan para CEO 

tersebut membuktikan bahwa jika Powerfull CEO mampu membuat perusahaan 

untuk berkinerja lebih baik. Hal tersebut yang mendasari penelitian mengenai 

CEO Power menarik untuk dilakukan. 

Menurut Tien dkk (2014) posisi CEO selalu dianggap sebagai salah satu 

posisi paling kuat di perusahaan, karena CEO diharapkan dapat memposisikan 

perusahaan mereka untuk menciptakan kekayaan dan memaksimalkan peluang 

masa depan bagi pemangku kepentingan. Eksekutif puncak tidak hanya 

memiliki kekuatan mutlak atas keputusan operasional perusahaan, namun juga 

memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi keputusan strategis perusahaan. 

Chief Executive Officer (CEO) sebagai eksekutif puncak yang berdiri di atas 

struktur organisasi tingkat atas, kekuatan pengambilan keputusan mereka jelas 

memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan.  

Sudana dan Aristina (2017) mengungkapkan bahwa ketika investor 

melakukan keputusan investasi dengan melihat kualitas CEO perusahaan, 

kekuatan CEO bisa memiliki dampak positif. Menurut teori agensi, posisi CEO 

memberikan banyak kekuasaan atas sumber daya perusahaan karena pemegang 

saham tersebar luas dan tidak ada pemegang saham yang dapat melakukan 

kontrol langsung (Jensen dan Meckling, 1976).  

Penelitian meneganai CEO Power telah banyak dilakukan diantaranya 

dilakukan oleh dilakukan Noval (2015), Koo (2015), Wu, dkk (2011), Bahloul, 

dkk (2013), Han, dkk (2016). Koo (2015) dan Wu, dkk (2011) menemukan CEO 
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Power berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Bahloul, dkk (2013) 

menemukan kekuatan CEO mempengaruhi pertumbuhan produktivitas dan 

kekuatan CEO yang optimal dapat memungkinkan perusahaan menjadi lebih 

produktif dan lebih efisien.  

Hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan  penelitian yang dilakukan 

oleh Han, dkk (2016). Han, dkk (2016) menyatakan bahwa CEO yang hebat 

tampil jauh lebih buruk daripada CEO lainnya, saat kondisi industri memburuk.  

Sedangkan Penelitian Noval (2015) menunjukkan bahwa CEO Power tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahan dan komisaris independen 

tidak mempunyai pengaruh moderasi terhadap hubungan CEO Power dengan 

kinerja perusahan. Dalam analisis fundamental, salah satu rasio yang paling 

sering dipergunakan adalah rasio harga dengan laba bersih, karena cukup mudah 

dipahami oleh investor maupun calon investor.  

Price earning ratio (PER) digunakan untuk memprediksi kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba dimasa depan dari suatu perusahaan. Investor 

dapat mempertimbangkan rasio ini untuk memilah–milah saham mana yang 

nantinya dapat memberikan keuntungan yang besar di masa mendatang. 

Perusahaan dengan kemungkinan pertumbuhan yang tinggi biasanya 

mempunyai PER yang besar, sedangkan perusahaan dengan pertumbuhan yag 

rendah biasanya mempunyai PER yang rendah (Lusiana dalam Noval, 2015).  

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan temuan penelitian-

penelitian sebelumnya dan menguji kembali pengaruh CEO Power dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja perusahaan. Hasil yang 

beragam tersebut juga dipengaruhi perbedaan variabel dan sampel yang digunakan 
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oleh masing-masing peneliti. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 

dari tahun 2014 - 2016 dengan harapan pemilihan tahun laporan tahunan terbaru 

agar lebih dapat merepresentasikan keadaan perusahaan terkini. 

Karena ketidakkonsitenan hasil dari beberapa penelitian mengenai CEO 

Power dan juga CSR, maka masih terdapat celah untuk dilakukannya penelitian 

mengenai CEO Power dan CSR. Pemaparan diatas menjelaskan alasan 

penelitian, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh CEO Power dan Corporate 

Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Perusahaan Pada Sektor 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 -

2016”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah CEO Power berpengaruh terhadap kinerja perusahaan secara 

signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2014-2016  

2. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan secara signifikan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016  

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh CEO Power dan CSR terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menambah studi literatur terkait korelasi antar variabel yang digunakan 

serta sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan datang dan untuk 

memberikan wawasan bagi pembacanya. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak berkepentingan dalam 

perumusan kebijakan, pengambilan keputusan investasi, perencanaan 

kegiatan operasional perusahaan maupun perbaikan terkait variabel atau 

interaksi antar variabel yang digunakan. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN PUSTAKA 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

suatu kontrak satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) 

untuk melakukan suatu jasa bagi kepentingan mereka serta memberi wewenang 

kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Teori 

keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham (shareholders) 

sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen.  

Teori agensi bertujuan untuk mengendalikan masalah akibat konflik 

kepentingan antara eksekutif puncak dan pemegang saham. Rhoades, dkk (2000) 

mengatakan, dalam konteks teori keagenan, tanggung jawab agen (manajemen) 

harus didelegasikan oleh prinsipal (pemilik) untuk menyelaraskan kepentingan 

pemilik dan manajemen melalui skema kompensasi untuk menghasilkan 

pengembalian bagi pemiliknya. Tetapi, manajemen dan pemilik dianggap 

memiliki tujuan yang saling bertentangan.  

Menurut teori agensi, posisi CEO memberikan banyak kekuasaan atas 

sumber daya perusahaan karena pemegang saham tersebar luas dan tidak ada 

pemegang saham yang dapat melakukan kontrol langsung (Jensen dan 

Meckling, 1976). Mekanisme pemantauan dan kontrol yang diberikan oleh 

dewan direksi adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan 

mengatur isu-isu seperti keunggulan CEO.  
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Berpedoman pada teori agensi, pakar dan praktisi berpendapat bahwa 

jika sebuah perusahaan memperhatikan aspek penyelamatan kepentingan para 

pemiliknya, maka aset dari perusahaan tersebut akan diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat menekan pengeluaran yang sia-sia dan memaksimalkan 

profitabilitas, sehingga perusahaan dapat memberikan laba di atas rata-rata 

kepada para stakeholders.  

Teori agensi klasik menyatakan bahwa setiap kegiatan perlindungan 

lingkungan mengurangi keberhasilan ekonomi karena perusahaan akan 

mengeluarkan biaya untuk upaya perlindungan lingkungan, apabila perusahaan 

memfokuskan tanggung jawab sosial daripada memaksimalkan keuntungan, 

maka hal tersebut  mengakibatkan berkurangnya efisiensi perusahaan dan 

perusahaan akan gagal dalam mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, baik 

aset perusahaan maupun modal yang diperoleh dari pemegang saham. 

2). Stakeholder Theory 

Menurut Luk, dkk dalam Hadi (2014) stakeholder adalah semua pihak 

baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat 

mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung 

oleh perusahaan. Dengan demikian stakeholder merupakan pihak internal 

maupun eksternal, seperti : pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, 

lingkungan internasional, lembaga diluar perusahaan (LSM dan sejenisnya) 

lembaga pemerhati lingkungan para pekerja perusahaan, kaum minoritas dan 

lain sebagainya yang keberadaannya sangat mempengaruhi dan dipengaruhi 

perusahaan. Kartini dalam Hadi (2014) menyatakan pengakuan terhadap adanya 

berbagai stakeholders diluar pemegang saham (shareholders) yang dapat 
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memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan perusahaan telah mengubah dimensi 

tanggung jawab sosial perusahaan dari tanggung jawab ekonomi semata-mata 

dalam bentuk maksimasi laba untuk kemakmuran para  pemegang  saham  

menjadi tanggung jawab kepada  sejumlah stakeholders yang lebih luas. 

Jones dkk dalam Hadi (2014) menyatakan bahwa pada hakikatnya 

stakeholder theory mendasarkan diri pada asumsi, antara lain :  

1. Korporasi memiliki hubungan dengan banyak kelompok konstituen 

(stakeholder) yang berpengaruh dan terpengaruh oleh keputusannya. 

  2.  Teori berkaitan dengan sifat hubungan ini dalam kaitannya dengan kedua 

proses dan pendapatan untuk perusahaan dan stekeholdernya. 

3.    Kepentingan   semua   stekeholder   memiliki  nilai intrinsik  dan  tidak  ada 

       kepentingan yang diasumsikan dapat mendominasi yang lain. 

4.    Teori ini berfokus pada pembuatan keputusan manajerial. 

Berdasarkan asumsi dasar stakeholder theory tersebut, perusahan tidak 

dapat melepaskan diri dengan lingkungan sosial (social setting) sekitarnya. 

Perusahaan perlu menjaga legitimasi stakeholder serta mendudukkanya dalam 

kerangka kebijakan dan pengambilan keputusan, sehingga dapat mendukung 

dalam pencapian tujuan perusahaan, yaitu stabilitas usaha dan jaminan going 

concern (Adams dalam Hadi, 2014).  

Hadi (2014) menyatakan esensi teori stakeholder tersebut diatas jika 

ditarik interkoneksi dengan teori legitimasi yang mengisyaratkan bahwa 

perusahaan hendaknya mengurangi expectation gap dengan masyarakat sekitar 

guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat, ternyata terdapat 

benang merah. Untuk itu, perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu 

dengan menggeser pola orientasi (tujuan) yang semula semata-mata di ukur 
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dengan economic measurement yang cenderung shareholder orientation, kearah 

memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan 

terhadap masalah sosial kemasyarakatan atau stakeholder orientation. 

3. CEO Power  

CEO (Chief Executive Officer) atau di Indonesia sering disebut sebagai 

Direktur Utama atau Presiden Direktur merupakan seseorang yang memegang 

jabatan tertinggi dalam kegiatan opersional perusahaan, bertanggung jawab 

terhadap rencana dan keputusan strategis serta sebagai pendukung antara pihak 

internal dan eksternal (Sudana dan Aristina, 2017). Investor dapat menilai 

kinerja perusahaan dengan mengetahui CEO perusahaan tersebut.  

Certo, dkk dalam Sudana dan Aristina (2017) menyatakan bahwa CEO 

mempunyai kekuasaan (Power) untuk mempengaruhi keputusan investasi dari 

investor potensial. Power atau kekuasaan yang dimiliki CEO dapat berasal dari 

kepemilikan saham (ownership Power), jabatan formal (structural Power), 

keahlian (expert Power), dan koneksi sosial (prestige Power), yang merupakan 

informasi non-finansial yang juga digunakan sebagai pertimbangan investor 

untuk menilai prospek perusahaan di masa yang akan datang.  Kepemilikan 

merupakan sumber penting dari Power (Daily dan Johnson dalam Noval, 2015). 

Haleblian dan Finkelstein; Pfeffer; Adams, dkk dalam Han, dkk (2016) 

mengatakan tidak ada satu definisi mengenai kekuatan CEO, yang ada hanya 

benang merah dalam literatur, kekuatan CEO adalah kemampuan CEO untuk 

mengatasi hambatan dan secara konsisten mempengaruhi keputusan penting 

dalam perusahaan. Menurut Yukl dalam Combs, dkk (2007) kekuasaan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Kekuatan CEO mengacu pada 
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kemampuan CEO untuk memberi pengaruh pada anggota dewan, oleh karena itu 

Chief Executive Officer (CEO) sebagai eksekutif puncak yang berdiri di atas 

struktur organisasi tingkat atas, kekuatan pengambilan keputusan mereka jelas 

memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan (Combs, dkk, 2007). 

Kekuatan CEO penting bagi kemampuan CEO untuk mempertahankan kontrol 

atas perusahaan. Eksekutif hanya dapat mempengaruhi hasil perusahaan jika 

mereka memiliki pengaruh atas keputusan penting perusahaan.   

Menurut Combs, dkk (2007) kekuatan CEO mengacu pada potensi CEO 

untuk memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar tujuannya sendiri. 

Seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi luar 

cenderung mengambil tindakan melayani diri sendiri yang mengurangi 

kekayaan pemegang saham. Banyak heterogenitas dalam wewenang 

pengambilan keputusan CEO di seluruh perusahaan, atribut seperti kepemilikan, 

status sebagai pendiri atau sebagai pemilik signifikan dan posisi formal seperti 

ketua dewan membantu menentukan tingkat kekuatan CEO (Han, dkk, 2016). 

Han, dkk (2016) mengatakan kekuatan yang dimiliki CEO dapat 

memiliki konsekuensi signifikan bagi perusahaan, yang menimbulkan 

pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan pengambilan keputusan harus 

diberikan kepada CEO. Keuntungan potensial dari kekuatan pengambilan 

keputusan yang memusatkan perhatian adalah bahwa CEO mungkin dapat 

membuat keputusan yang lebih cepat. Di sisi lain, CEO yang kuat dapat 

bertindak lebih sepihak dengan sedikit masukan dari dewan atau manajer 

lainnya, sehingga menghasilkan kualitas keputusan yang lebih rendah, dengan 

kepercayaan diri yang berlebihan akan kemampuannya sendiri, CEO mungkin 

juga membiarkan perusahaan tersebut banyak mengalami penurunan ekonomi.  
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Menurut Finkelstein dan D'Aveni (1994) pemantauan dewan yang efektif 

dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan juga memastikan 

bahwa kekuatan CEO digunakan untuk menguntungkan perusahaan. Penelitian 

tentang CEO menunjukkan bahwa ada banyak manfaat positif dari CEO yang 

hebat, seperti garis kewenangan yang jelas, waktu respon strategis yang lebih 

cepat, dan titik fokus untuk akuntabilitas eksternal.  

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

a. Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut Azheri dalam Hadi (2014) Corporate Social Responsibility 

(CSR) dilakukan dengan motivasi yang beragam, tergantung pada sudut 

pandang dan bagaimana memaknai CSR itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat beberapa rumusan CSR sebagai berikut: 

1. The World Business Council for Susatinable Development (WBCSD) 

WBCSD merumuskan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai 

“sebuah komitmen bisnis berkelanjutan untuk bertidak secara etis dan 

berkontribusi untuk perkembangan ekonomi sementara meningkatkan 

kualitas hidup pekerja dan keluarga sebaik-baiknya lokal komunitas dan 

masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup mereka”. 

2.    World Bank, Lembaga  keuangan  global ini  merumuskan Corporate Social  

Responsibility (CSR)  sebagai “sebuah komitmen bisnis dalam kontribusi 

untuk perkembangan ekonomi berkelanjutan dengan pegawai-pegawai dan 

perwakilan mereka, lokal  komunitas  dan  masyarakat  luas untuk  

meningkatkan kualitas hidup karena hal tersebut baik untuk bisnis dan baik 

untuk perkembangan”. 
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3.    European Union 

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga perhimpunan negara-

negara di benua Eropa merumuskan pengertian Corporate Social 

Responsibility (CSR) dalam EU Green Paper on Corporate Social 

Responsibility (CSR) “sebagai sebuah konsep dimana perusahaan 

mengintegrasikan sosial dan menyangkut hal yang berhubungan lingkungan 

dalam bisnis oprasional dan dalam interaksi mereka dengan setiap 

stakeholder mereka dengan dasar sukarela”. 

Pertanggung jawaban sosial perusahaan adalah mekanisme bagi suatu 

organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan 

stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. CSR 

merupakan komitmen perusahaan untuk kontribusi dalam pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hadi, 2014). 

b. Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) 

Berdasarkan tujuannya, ada dua alasan yang mendasari perusahaan untuk 

melakukan CSR yaitu alasan moral dan alasan ekonomi. Alasan moral pada 

dasarnya merupakan inisiatif dari suatu perusahaan untuk melakukan CSR yang 

murni timbul karena kesadaran perusahaan terhadap aspek sosial dan 

lingkungan, sedangkan alasan ekonomi lebih kepada upaya untuk memperkuat 

reputasi dan citra perusahaan melalui  kegiatan CSR yang  dilakukan  dan  

bertujuan untuk menciptakan keuntungan bagi perusahaan tersebut (Hadi, 2014). 

Menurut   Satria   dalam   Hadi  (2014)  ada  beberapa  manfaat  yang  diperoleh  
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perusahaan dari pelaksanaan CSR yaitu: 

1.   Mendongkrak reputasi dan citra perusahaan. 

2. Perbuatan yang destruktif pasti akan menurunkan reputasi dan citra 

perusahaan, sebaliknya kontribusi positif pasti akan mendongrak reputasi  

dan  citra  positif perusahaan.  Reputasi  dan  citra positif ini  penting untuk  

menunjang keberhasilan perusahaan. 

3.    Mendapatkan ijin atau lisensi sosial untuk beroperasi. 

Masyarakat sekitar adalah komunitas utama perusahaan. Ketika mereka 

mendapatkan keuntungan dari perusahaan maka dengan sendirinya mereka 

akan merasa memiliki perusahaan sehingga mereka akan memberikan 

keleluasaan kepada perusahaan untuk  menjalankan bisnisnya. 

4.    Mengurangi risiko bisnis perusahaan. 

Mengelola risiko di tengah kompleksnya permasalahan perusahaan 

merupakan hal yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Hubungan 

yang tidak harmonis dengan stakeholder akan mengganggu kelancaran 

bisnis perusahaan. 

5.   Track Record yang baik dalam pengelolaan CSR merupakan  keunggulan  

kompetitif  perusahaan yang dapat  mempermudah jalan menuju sumber 

daya yang dibutuhkan perusahaan. 

6.  Membuka peluang pasar yang lebih luas. Investasi yang ditanamkan untuk 

pelaksanaan CSR dapat menjadi peluang yang besar dan pangsa pasar baru. 

c. Pengungkapan Corporate Social Responsibility  (CSR) 

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering juga 

disebut sebagai social disclosure, corporate social reporting, social accounting, 
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merupakan cara mengkomunikasikan informasi sosial kepada stakeholders. 

Adanya CSR dalam sebuah perusahaan investor mulai merespon dengan baik 

informasi-informasi sosial yang disampaikan perusahaan dalam laporan 

tahunan. Luasnya pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan 

memberikan pengaruh terhadap meningkatnya nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan para stakeholder dapat mengetahui apa saja aktivitas sosial yang 

dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut penting diketahui stakeholder 

mengingat dampak-dampak yang mungkin timbul akibat aktifitas perusahaan.  

Global Reporting Initiative (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis 

organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak 

menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-

menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia 

(www.globalreporting.org). Penelitian ini menggunakan 6 indikator 

pengungkapan yaitu : ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, 

sosial dan produk. Indikator – indikator yang terdapat di dalam GRI yaitu : 

a. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator) 

b. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator) 

c. Indikator Kinerja Tenaga Kerja (labor practices performance indicator) 

d. Indikator Kinerja Hak Asasi Manusia (human rights performance indicator) 

e. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator) 

f. Indikator Kinerja Produk (product responsibility performance indicator) 

5. Kinerja perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

http://www.globalreporting.org/
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diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan 

lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap 

para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan (Noval, 2015). 

Price to Earning Ratio (PER) adalah metode yang paling populer dan 

paling penting dalam menganalisis nilai pasar suatu saham. Tentu saja, PER 

tidak bisa sepenuhnya menggambarkan kondisi sebuah perusahaan. Namun, 

investor dan analis menganggap PER sebagai rasio yang paling mampu 

mencerminkan kinerja suatu perusahaan.  

Informasi PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan 

investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, 

PER menunjukkan besarnya harga setiap satu rupiah earning perusahaan. Di 

samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham 

perusahaan (Tandelilin dalam Noval, 2015). 

6. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai CEO Power dan Corporate Social Responsibility 

(CSR) terhadap  kinerja perusahaan, merujuk pada beberapa penelitian terdahulu 

yang dijadikan acuan berdasarkan penelitian dari Penelitian Gantino (2016), 

Han, dkk (2016), Noval (2015), Koo (2015), Yaparto, dkk (2013), Rahmani dan 

Andayani (2013) , Kurnianto (2011), Wu, dkk (2011), Daud dan Amri (2008). 

Penjelasan mengenai penelitian terdahulu sebagai berikut ; 
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TABEL 2.1.  PENELITIAN TERDAHULU 

No Peneliti Variabel Hasil 

1 Gantino 

(2016)  

Variabel independen : 

CSR 

Variabel dependen : 

Kinerja keuangan 

Hasil dari pengujian hipotesis  

menunjukkan bahwa Corporate 

Social Res ponsibility berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

2 Han, dkk 

(2016) 

Variabel independen : 

CEO Power  

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

CEO Power berpengaruh negatif 

terhadap kinerja perusahaan.  

3 Noval 

(2015) 

Variabel independen : 

CEO Power 

 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Variabel moderasi : 

Komisaris independen 

 

 
CEO Power tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

perusahan dan komisaris independen 

tidak mempunyai pengaruh moderasi 

terhadap hubungan CEO Power 

dengan kinerja perusahan.  

4 Koo (2015) Variabel independen : 

CEO Power  

Variabel dependen : 

Nilai perusahaan 

Powerfull CEO menaikkan nilai 
perusahaan pada masa krisis 
keuangan.  
 

5 Yaparto, 

dkk 

(2013) 

Variabel independen : 

CSR 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Hasilnya menunjukkan bahwa CSR 

tidak berpegaruh signifikan terhadap 

Return on Assets (ROA), Return on 

Equity (ROE), dan Earning per 

Share (EPS) 

 

6 Rahmani 

dan 

Andayani 

(2013) 

Variabel independen : 

CSR 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel independen (CSR 

dimensi economy, CSR dimensi 

environment dan CSR dimensi 

social) dan variabel kontrol (PBV 

dan DER) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu kinerja 

perusahaan (CAR). 

 

7 Kurnianto 

(2011) 

Variabel independen : 

CSR 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Hasilnya menunjukkan CSR tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  
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LANJUTAN TABEL 2.1 

8 Wu, dkk 

(2011) 

Variabel independen : 

CEO Power 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Variabel moderasi : 

Disclosure quality 

CEO Power memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja, tetapi lebih 

variabilitas. Peningkatan kualitas 

pengungkapan mengurangi 

variabilitas kinerja yang disebabkan 

oleh kekuatan CEO. 

9 Daud dan 

Amri 

(2008) 

Variabel independen : 

Intellectual Capital dan 

CSR 

Variabel dependen : 

Kinerja perusahaan 

Intellectual capital berpengaruh 

negatif terhadap kinerja perusahaan 

dan CSR berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

Sumber : Beberapa Jurnal Nasional dan Internasional 

B. RERANGKA PEMIKIRAN 

Chief Executive Officer (CEO) secara potensial mempunyai kekuasaan 

untuk mempengaruhi dan menentukan strategi serta kinerja bisnis perusahaan. 

Kehadiran seorang Powerfull CEO sangat berguna untuk mengurangi konflik, 

meningkatkan kepercayaan diantara direktur dan menjelaskan otoritas 

pengambilan keputusan. Menurut Combs, dkk (2007) kekuatan CEO mengacu 

pada potensi CEO untuk memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar 

tujuannya sendiri. Seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh 

direksi luar cenderung mengambil tindakan melayani diri sendiri yang 

mengurangi kekayaan pemegang saham. 

Terlihat bahwa di Indonesia saat ini kesadaran akan perlunya menjaga 

lingkungan sudah mulai berkembang. Hal ini di tunjukkan dengan adanya 

peraturan Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Pasal 74 Tahun 2007. 

Apabila sebuah perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat, masyarakat juga 

akan membayangkan bahwa perusahaan juga memiliki kepedulian dalam 
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mengelola produknya. Sehingga timbul kepercayaan akan kualitas produk dan 

loyalitas untuk menggunakan produknya. Sehingga hal ini akan mempengaruhi 

kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur dengan meningkatnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Artinya Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki 

dampak terhadap kinerja perusahaan.  

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh perusahaan terbukti dapat 

meningkatkan reputasi, sehingga memperbaiki hubungan dengan pihak bank, 

investor, maupun lembaga pemerintahan, dan dari perbaikan hubungan tersebut 

tercermin pada keuntungan ekonomi perusahaan. Dalam pengambilan keputusan 

ekonomi, tida hanya tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan perusahaan 

namun juga mebutuhkan informasi sosial yang dilaporkan dalam laporan 

tahuanan ataupun sustainability reporting. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan 

suatu rerangka pemikiran dalam bentuk diagram skematik sebagai berikut : 

 

 

 

 

GAMBAR 2.1. RERANGKA PEMIKIRAN 

C. HIPOTESIS 

1.   Pengaruh CEO Power terhadap kinerja perusahaan 

Menurut teori agensi, posisi CEO memberikan banyak kekuasaan atas 

sumber daya perusahaan karena pemegang saham tersebar luas dan tidak ada 

Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

Kinerja Perusahaan 

 

CEO Power  
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pemegang saham yang dapat melakukan kontrol langsung (Jensen dan 

Meckling, 1976). Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain. Kekuatan CEO mengacu pada kemampuan CEO untuk memberi pengaruh 

pada anggota dewan, oleh karena itu Chief Executive Officer (CEO) sebagai 

eksekutif puncak yang berdiri di atas struktur organisasi tingkat atas, kekuatan 

pengambilan keputusan mereka jelas memiliki dampak signifikan terhadap 

operasi perusahaan (Combs, dkk, 2007).  

Kekuatan CEO penting bagi kemampuan CEO untuk mempertahankan 

kontrol atas perusahaan. Eksekutif hanya dapat mempengaruhi hasil perusahaan 

jika mereka memiliki pengaruh atas keputusan penting perusahaan.  Menurut 

Combs, dkk (2007) kekuatan CEO mengacu pada potensi CEO untuk 

memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar tujuannya sendiri. 

Seorang CEO yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi luar 

cenderung mengambil tindakan melayani diri sendiri yang mengurangi 

kekayaan pemegang saham.  

Han, dkk (2016) mengatakan kekuatan yang dimiliki CEO dapat 

memiliki konsekuensi signifikan bagi perusahaan, yang menimbulkan 

pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan pengambilan keputusan harus 

diberikan kepada CEO. CEO yang kuat dapat bertindak lebih sepihak dengan 

sedikit masukan dari dewan atau manajer lainnya, sehingga menghasilkan 

kualitas keputusan yang lebih rendah, dengan kepercayaan diri yang berlebihan 

akan kemampuannya sendiri, CEO mungkin juga membiarkan perusahaan 

tersebut banyak mengalami penurunan ekonomi. Hal tersebut membuat kinerja 

perusahan akan menurun. Berdasarkan penjelasan maka hipotesis yang 

terbentuk adalah : 
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H1 : CEO Power berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2016. 

2.. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja  

perusahaan 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan atau memaksimumkan 

kekayaan melalui kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Perusahaan 

akan terjamin tumbuh secara berkelanjutan (sustainable) apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup karena 

keberlanjutan merupakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan 

ekonomi, lingkungan dan masyarakat.  

Apabila sebuah perusahaan terlihat peduli kepada masyarakat, 

masyarakat juga akan membayangkan bahwa perusahaan juga memiliki 

kepedulian dalam mengelola produknya. Sehingga timbul kepercayaan akan 

kualitas produk dan loyalitas untuk menggunakan produknya. Sehingga hal ini 

akan mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan yang diukur dengan 

meningkatnya laba yang diperoleh perusahaan. 

Pelaksanaan CSR akan meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari harga 

saham dan laba perusahaan sebagai akibat dari para investor yang menanamkan 

saham di perusahaan. Melalui pengungkapan CSR, pasar akan memberikan 

apresiasi positif yang ditunjukkan dengan peningkatan harga saham perusahaan. 

Peningkatan ini akan menyebabkan kinerja perusahaan meningkat. 

Nurlela dan Islahudin (2008) menyatakan bahwa dengan adanya praktik 

CSR yang baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh 

investor. Gantino (2016), Indrawan (2011), Daud dan Amri (2008) menemukan 
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Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR menjadi 

pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan yang 

kemudian akan mengapresiasi harga saham perusahaan dan banyak penelitian 

yang menunjukkan ada pengaruh positif dari pelaksanaan CSR.  Berdasarkan 

penjelasan di atas maka hipotesis yang terbentuk adalah : 

H2  : Corporate Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. JENIS PENELITIAN 

Desain penelitian ini termasuk penelitian kausal, yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh satu atau beberapa variabel 

yaitu variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2011). Jenis 

penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2011) metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu 

realitas itu dapat dikualifisikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan 

variabelnya bersifat sebab akibat yang data penelitiannya berupa angka-angka 

dan analisisnya menggunakan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016.  

B. DEFINISI DAN OPERASIONALISASI VARIABEL  

Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen 

dalam menganalisis data. 

1. Variabel independen 

Variabel Independen atau variabel bebas adalah variabel yang sering 

disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, dan antesenden, dalam bahasa 

Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel ini 

memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini diantaranya CEO 

Power dan Corporate Social Responsibility (CSR): 
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a.  CEO Power 

Menurut Yukl dalam Sudana dan Aristina (2017), Power merupakan 

kapasitas absolut seorang agen untuk mempengaruhi perilaku atau sikap 

seseorang atau lebih yang ditunjuk sebagai target pada satu waktu tertentu. 

Berfokus pada Power atau kekuasaan yang dimiliki individu, Finkelstein dalam 

(Sudana dan Aristina, 2017) mengidentifikasi empat sumber dari Power, yaitu: 

Ownership Power, Structural Power, Expert Power, dan Prestige Power. 

Ownership dan Structural Power merupakan bentuk formal dari Power yang 

secara langsung dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan CEO, 

sedangkan Expert Power dan Prestige Power adalah bentuk informal dari Power 

yang tidak secara langsung memengaruhi peran CEO dalam hirarki organisasi 

(Sudana dan Aristina, 2017).  

Keempat sumber Power tersebut diukur menggunakan proksi yang 

berbeda-beda. Khusus untuk Structural Power yang menggunakan proksi dual 

leadership, tidak bisa disertakan dalam penelitian ini karena Indonesia 

menganut sistem two-tier, yaitu fungsi manajemen dan fungsi pengawasan 

terpisah, sehingga penelitian ini hanya menggunakan Ownership Power, Expert 

Power dan Prestige Power sebagai ukuran kekuatan CEO.  

Penelitian ini mengukur kekuatan CEO berdasarkan empat variabel: 

tenure (masa jabatan), kepemilikan, keluarga pendiri, dan interlock. 

Kepemilikan dan keluarga pendiri untuk mengukur kekuatan kepemilikan 

(Ownership Power), dan tenure untuk mengukur kekuatan ahli (Expert Power), 

dan CEO interlock untuk mengukur Prestige Power. Pengukuran CEO Power 

mengikuti penelitian Finkelstein (1992), Han, dkk, (2016) dan Sudana dan 

Aristina (2017).  



29 
 

1. Masa jabatan CEO adalah jumlah bulan CEO menjabat di perusahaan. Masa 

jabatan CEO meningkatkan pengaruh CEO terhadap dewan dan karenanya 

meningkatkan kekuatan CEO (Ryan dan Wiggins, dalam Han, dkk, 2016). 

Masa jabatan CEO (CEO tenure) di ukur dengan dummy yaitu sama dengan 

satu jika CEO tenure berada di atas median sampel dan nol jika sebaliknya.  

2. Kepemilikan saham CEO adalah jumlah saham yang dimiliki CEO di 

perusahaan. Kepemilikan saham CEO yang lebih besar mengurangi 

pengaruh dewan dan memungkinkan CEO untuk lebih banyak 

kebijaksanaan dalam membuat keputusan, sehingga meningkatkan kekuatan 

CEO (Finkelstein, dalam Han, dkk, 2016). Kepemilikan saham CEO (CEO 

Ownership) diukur dengan dummy yaitu sama dengan satu jika kepemilikan 

saham CEO berada di atas median sampel dan nol jika sebaliknya. 

3. Keluarga Pendiri (Founding Familiy) adalah CEO yang juga pendiri atau 

keturunan dari pendiri atau menjabat sebagai CEO dari awal perusahaan 

(Han, dkk, 2016). CEO Founder diukur dengan dummy yaitu sama dengan 

satu jika CEO adalah Founding Family dan nol jika sebaliknya. 

4. CEO interlock  yaitu jumlah perusahaan yang dipimpin oleh CEO, termasuk 

anak-anak perusahaannya maupun perusahaan lain diluar anak perusahaan 

(Sudana dan Aristina, 2017). Dalam penelitian ini CEO interlock diukur 

melalui jumlah perusahaan yang dipimpin CEO. CEO interlock diukur 

dengan dummy yaitu sama dengan satu jika jumlah perusahaan yang dijabat 

CEO berada di atas median sampel, nol  jika sebaliknya. 

a. CEO Power Index (CPI) adalah jumlah dari masing-masing variabel 

indikator yang tercantum di atas, jadi berkisar dari 0 hingga 4. Nilai 

indeks yang lebih tinggi menunjukkan kekuatan CEO yang lebih besar. 
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b.  CEO Power, indikator variabel CEO Power sama dengan satu jika CEO  

Power Index (CPI) di atas median sampel, dan nol sebaliknya. 

b.  Corporate Social Responsibility (CSR) 

Penelitian ini menggunakan Global Reporting Initiative (GRI) sebagai 

dasar item pengungkapan tanggung jawab sosial. Item pengungkapan GRI 

digunakan karena telah diterima secara global sebagai suatu standar untuk 

mengungkapkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, GRI membantu 

perusahaan untuk memutuskan apa yang akan diungkapkan dan cara 

mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial perusahaan.  

Informasi mengenai pengungkapan CSR. Indikator yang digunakan 

dalam penelitian ini ada tiga kategori, yaitu indikator kinerja ekonomi, 

lingkungan dan sosial. Indikator kinerja sosial mencakup empat indikator yang 

terdiri dari: indikator praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak 

asasi manusia, masyarakat, dan tanggung jawab atas produk. Pengungkapan 

CSR diukur dengan menggunakan proksi CSRDI (Corporate Social 

Responsibility Disclosure Index) berdasarkan standar GRI G4.  

Cara mengelompokkan pengungkapan CSR sebagai berikut : 

a. Membuat suatu daftar pengungkapan sosial. Daftar disusun dalam bentuk 

daftar item pengungkapan yang masing–masing item disediakan tempat 

jawaban mengenai status pengungkapannya pada laporan yang bersangkutan.  

b. Menentukan indeks pengungkapan sosial untuk perusahaan berdasarkan 

daftar pengungkapan sosial. Menentukan indeks ini dilakukan dengan cara 

memberi skor pengungkapan bersifat dikotomi, diberi skor 1 apabila 

diungkapkan dan diberi skor 0 jika tidak diungkapkan. Skor yang diperoleh 
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dijumlahkan untuk mendapatkan skor total. Perhitungan indeks dilakukan 

dengan cara membagi skor total dengan skor total yang diharapkan. 

Rumus perhitungan CSR (Pratama dkk, 2016) : 

CSRDIj     =     Xij   

              nj 

Keterangan : 

CSRDIj  = Corporate Social Responsibility Disclosure Index perusahaan j           

0 ≤ CSRDIj ≤ 1 

Xij         =  Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan i 

nij       =  Jumlah item pengungkapan CSR, nj ≤ 91 item 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan 

konsekuen, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai variabel terikat. Variabel 

terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan.  

Pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-

informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi 

keuangan tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur dan pedoman bagi 

investor dalam melakukan transaksi jual-beli saham suatu perusahaan. Analisis 

rasio merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan 

finansial. Indikator kinerja perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan rasio 

penilaian pasar atau Price to Earning Ratio (PER) dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut (Noval, 2015) : 

 

x 100 % 

% 
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Penelitian ini menggunakan rasio penilaian pasar pada Price Earning 

Ratio (PER) dalam mengukur kinerja perusahaan. Alasan peneliti menggunakan 

PER sebagai indikator perhitungan dari kinerja perusahaan dikarenakan PER 

memiliki banyak penafsiran sebagai indikator pertumbuhan laba, ukuran risiko, 

atau sebagai tingkat kapitalisasi laba.  

Price to Earning Ratio (PER) menggambarkan apresiasi pasar terhadap 

kemampuan perusahaan dalam menghasilan laba serta mencerminkan informasi 

yang akurat atas kegiatan investasi yang akan dilakukan dan mengukur jumlah 

uang investor yang bersedia membayar untuk setiap rupiah pendapatan 

perusahaan. Indikator tersebut dapat membantu investor dalam penilaian atas 

suatu pencapaian kinerja perusahaan. Penilaian kinerja keuangan, perusahaan 

harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai 

dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum.  

C. PENGUKURAN VARIABEL 

TABEL 3. 2.  PENGUKURAN VARIABEL 

Variabel  Definisi Pengukuran 

CSR CSR diukur menggunakan 

indeks pengungkapan 
             CSRDIj =      Xij   

                                   Nj 

CEO 

Power 

 

Kekuatan CEO yang diukur 

dengan menggunakan CEO 

Power Index (CPI) 

     CPI =  
1.  Dummy CEO Ownership 

2. Dummy CEO Tenure 

3. Dummy CEO Founder 

4. Dummy CEO Interlock 
CEO Power = if CPI >median 

CPI=1, nol sebaliknya  

Kinerja  

perusahaan 

Rasio PER digunakan 

karena sebagai indikator 

pertumbuhan laba, ukuran 

risiko, dan tingkat 

kapitalisasi laba.  

 

x 100 %      
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D. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan nonprobability 

sampling dengan metode purposive sampling.  

Pengambilan sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan 

tujuan dan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan  manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perusahaan yang melaporkan kegiatan CSR dalam laporan tahunan   

perusahaan selama periode penelitian. 

3.  Perusahaan yang laporan tahunannya menggunakan mata uang Rupiah 

4.  Perusahaan yang memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian selama periode penelitian. 

TABEL 3.3 PENENTUAN SAMPEL PENELITIAN 

No.    Kriteria Sampel 
Jumlah 

Sampel 

1 Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

136 

2 Perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR dalam 

laporan tahunan perusahaan selama periode penelitian 

(8) 

3 Perusahaan yang laporan tahunannya tidak menggunakan 

mata uang Rupiah 

(29) 

4 Perusahaan yang tidak memiliki data yang lengkap terkait 

dengan variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian selama periode penelitian 

(33) 

 
Jumlah sampel 

66 

  Sumber : www.idx.co.id, (data diolah penulis) 

http://www.idx.co.id/
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Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 136 perusahaan dengan 

periode penelitian 2014-2016. Berdasarkan kriteria purposive sampling, maka 

sampel yang diperoleh sebanyak 66 perusahaan manufaktur dengan periode 

penelitian 2014-2016. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data  

sekunder dengan cara menelusuri laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang menjadi sampel pada situs www.idx.co.id. Selain itu metode 

pengumpulan data  menggunakan  studi  pustaka, dengan cara  mengumpulkan  

data-data yang berkaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

F. METODE ANALISIS DATA  

1.  Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan penjelasan atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, minimum, maksimum, 

sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 

2006). Variabel penelitian terdiri dari CEO Power dan CSR sebagai variabel 

independen dan kinerja perusahaan sebagai variabel bebas. Statistik deskriptif 

didasarkan pada data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. 

2.  Uji Model Data Panel 

Berdasarkan strukturnya data ada dua jenis, yaitu data seksi silang (cross 

section) dan data runtut waktu (time series). Data cross section terdiri atas 

beberapa banyak objek, dengan beberapa jenis data. Data time series biasanya 

meliputi satu objek, tetapi meliputi beberapa periode. Penelitian ini 

http://www.idx.co.id/
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menggunakan data panel. Data panel adalah gabungan antara data time series 

dan cross section.  

Model regresi dengan data panel memiliki kesulitan ketika akan 

melakukan regresi, yaitu kesulitan dalam menentukan spessifikasi modelnya. 

Oleh karena itu, dalam melakukan regresi dengan data panel kita diharuskan 

memilih beberapa model pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data 

panel yaitu pendekatan model Common Effect, Fixed Efffect, dan Random 

Effect. Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga model tersebut menurut 

Widarjono (2013) : 

a.  Pendekatan model Common Effect  

Pendekatan dengan model common effect merupakan pendekatan yang 

paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini dikarenakan model 

common effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu karena 

pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun 

waktu yang sama. Pendekatan dengan model common effect memiliki 

kelemahan yaitu ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya, 

karena adanya asumsi bahwa perilaku antar individu dan kurun waktu yang 

sama padahal kenyataannya kondisi setiap objek akan saling berbeda pada suatu 

waktu dengan waktu lainnya (Widarjono, 2013). 

b.  Pendekatan model Fixed Effect  

Pendekatan model fixed effect mengasumsikan adanya perbedaan antar 

objek meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect disini 

maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya 

untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya. 
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c.  Pendekatan model Random Effect 

Pendekatan model random effect ini adalah mengatasi kelemahan dari 

model fixed effect. Model ini dikenal juga dengan sebutan model generalized 

least square (GLS), model random effect (GLS) merupakan model yang telah 

memenuhi asumsi-asumsi klasik (Gujarati, 2012). Untuk menganalisis data 

panel menggunakan model random effect ini ada satu syarat yang harus 

dipenuhi, yaitu objek data silang lebih besar dari banyaknya koefisien 

(Widarjono, 2013).  

Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel adalah sebagai berikut : 

a. Data panel yang merupakan kombinasi dari data cross section dan time 

series akan memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang semakin besar. 

b. Menggabungkan data cross section dan time series dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. 

3.  Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Untuk melakukan regresi data panel terlebih dahulu harus memilih 

model estimasi yaitu common effect, fixed effect dan random effect. Untuk 

memilih model terbaik dalam mengestimasi data panel dapat dilakukan dengan 

uji Chow dan uji Hausman. 

a.  Uji Chow  

Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model common effect dan 

fixed effect (Widarjono, 2013). Dalam melakukan uji Chow data diregresikan 

terlebih  dahulu  kemudian  dibuat  hipotesis  untuk  diuji.  Hipotesis  uji  Chow  

adalah  H0 :  maka  digunakan  model common effect dan H1 :  maka digunakan  
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model fixed effect. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji 

Chow adalah : 

a. Jika nilai probabilitas > taraf signifikan 0,05 artinya H0 diterima, maka 

model common effect.  

b. Jika nilai probabilitas  < taraf signifikan 0,05 artinya H0 ditolak, maka model 

fixed effect. 

b.  Uji Hausman  

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan 

menggunakan fixed effect atau random effect (Widarjono, 2013). Dalam 

melakukan uji Hausman data diregresikan terlebih dahulu kemudian dibuat 

hipotesis untuk diuji.  Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan 

uji Hausman adalah: 

a. Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka artinya H0 diterima, yang 

artinya model random effect. 

b. Jika nilai probability Chi-Square < 0,05 maka Ha diterima, artinya model 

fixed effect. 

4.  Analisis Regresi Linier Berganda Model Panel Data 

Analisis regresi bertujuan mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen yang digunakan. Tujuan utama analisis regresi 

adalah untuk mendapatkan dugaan dari satu variabel dengan menggunakan 

variabel lain yang diketahui.  

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi  untuk  masing -

masing  variabel  independen.  Koefisien  ini di peroleh dengan cara 
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memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Analisis regresi 

liner berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh CEO  

Power dan CSR terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2014 - 2016.  Model regresi dalam penelitian ini yaitu : 

Y = α + β1CEO Power+ β2CSR + e 

Keterangan: 

Y  = Kinerja Perusahaan 

α  = Konstanta 

β1  = Koefisien CEO Power 

β2 = Koefisien CSR  

e  = Eror term, tingkat kesalahan penduga dalam penelitian 

5.  Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh CEO Power, 

dan CSR terhadap kinerja perusahaan manufaktur periode tahun 2014 sampai 

dengan tahun 2016. Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama 

dilakukan dengan Koefisien determinan (R
2
), dan uji signifikansi parameter 

individual (uji t). 

a.  Uji Koefisien Determinan (R
2
) 

Pengujian koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel 

independen. Jika nilai R
2

 mendekati satu, maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen (X) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Y) jika R2 = 0 maka tidak ada hubungan 

antara X dan Y atau model regresi yang terbentuk tidak tepat untuk meramalkan 

Y sedangkan jika R2 = 1 maka garis regresi yang terbentuk dapat meramalkan Y 

secara sempurna.  
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Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2

 yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Nilai R Square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R Square 

berkisar antara 0 dan 1. Koefisien determinasi yang semakin mendekati 1, maka 

semakin baik variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen (Ghozali, 2006). 

b.  Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel 

dependen secara individual (Ghozali, 2006). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah CSR dan CEO Power sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan signifikan level 0,05 (α=5%). Dasar pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka Hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan ). Ini berarti secara parsial variabel independen berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Metode purposive sampling 

digunakan dalam pemilihan sampel. Penelitian ini menggunakan sustainability 

report untuk mengukur CSR. Mengingat masih sedikitnya perusahaan di 

Indonesia yang melaporkan sustainability report, maka penelitian ini pun 

terbatas hanya pada data-data yang terdapat dalam annual report perusahaan. 

B. Hasil Penelitian 

1. Statistik deskriptif 

Berdasarkan kriteria sampel dan teknik pengambilan sampel yang telah 

dilakukan diperoleh 198 observasi dalam 3 tahun pengamatan. Statistik 

deskripitif masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut : 

TABEL 4.4 HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 
PER CEO CSR 

 Mean  119.6970  0.434343  14.99613 

 Median  14.94700  0.000000  10.98900 

 Maximum  4795.374  1.000000  45.05500 

 Minimum -141.5090  0.000000  3.297000 

 Std. Dev.  520.3386  0.496927  10.09513 

 Skewness  6.825202  0.264920  1.104102 

 Kurtosis  53.64808  1.070183  3.201769 

      

 Jarque-Bera  22700.38  33.04064  40.56420 

 Probability  0.000000  0.000000  0.000000 

    

 Sum  23700.01  86.00000  2969.233 

 Sum Sq. Dev.  53338188  48.64646  20076.58 

    

 Observations  198  198  198 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 7) 
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a.  Kinerja Perusahaan (PER)  

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap perusahaan sampel 

dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata Price Earning Ratio (PER) yang 

berbeda-beda. Perusahaan manufaktur yang memiliki nilai rata-rata (mean) 

paling tinggi yaitu sebesar 4.795,37 pada perusahaan Gudang Garam Tbk tahun 

2014 artinya terdapat perusahaan pada sektor manufaktur yang kinerja 

perusahaanya diatas rata-rata pada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang 

memilki nilai rata-rata PER paling rendah yaitu pada perusahaan Siwani 

Makmur Tbk tahun 2016  sebesar -141.509. Nilai rata-rata (mean) kinerja 

perusahaan untuk semua perusahaan sampel dari tahun 2014-2016 adalah 

sebesar 119.6970.  

Hasil rata-rata untuk semua perusahaan sampel menunjukkan bahwa 

investor akan membayar sebesar Rp 119,70 untuk Rp 1 dari pendapatannya, 

besarnya nilai PER menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja 

perusahaan di masa yang akan datang. Semakin tinggi nilai PER maka akan 

semakin besar tingkat kepercayaan investor dan nilai PER yang tinggi 

menggambarkan kinerja perusahaan yang baik karena memiliki prosepek 

pertumbuhan perusahaan yang baik. Tabel 4.4 menunjukkan nilai standar 

deviasi sebesar  520,3386  yang berarti standar deviasi lebih besar dari nilai rata-

rata kinerja perusahaan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kinerja 

perusahaan memiliki hasil sebaran data yang kurang baik.  

b. Corporate Social Responsibility (CSR)  

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap perusahaan sampel 

dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 14,996. Tabel 4.4 
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menunjukkan variabel CSR memiliki nilai terendah sebesar 3,297 pada 

perusahaan Siwani Makmur Tbk pada tahun 2014.  Perusahaan yang memiliki 

nilai rata-rata CSR paling tinggi sebesar 45,055 yaitu perusahaan Indofarma Tbk 

tahun 2014. Nilai rata-rata (mean) variabel CSR  dari tahun 2014-2016 adalah 

sebesar 14.996 atau hanya sebesar 16,479 % dari total pengungkapan yang 

diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pengungkapan 

yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur pada periode 2014-2016 karna 

masih jauh dibawah tingkat pengungkapan CSR yang diharapkan yaitu sebesar 

91. Nilai standar deviasi sebesar 10,095  yang berarti standar deviasi memiliki 

nilai yang lebih kecil dari rata-rata CSR. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data 

variabel CSR mengindikasikan hasil sebaran data yang cukup baik. 

b.  CEO Power 

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan variabel CEO Power memiliki nilai 

terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar  1 dan dapat dilihat bahwa setiap 

perusahaan sampel dalam penelitian ini memiliki nilai rata-rata sebesar 0,43 

artinya jika CEO Power dapat mempengaruhi kinerja perusahaan maka CEO 

Power pada perusahaan manufaktur hanya bisa menurunkan kinerja perusahaan 

sebesar 0,43. Berikut data mengenai CEO Power Indeks (CPI) perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2016 : 

Data menenai CEO Power Indeks (CPI) 

NO KODE CPI   NO KODE CPI   NO KODE CPI 

1 AKPI 3 

  

23 IMPC 2 

  

45 MYTX 1 

    3     2     1 

    3     2     1 

2 ALKA 1 24 INAF 1 46 PSDN 1 

    1     1     1 



43 
 

    1     1     1 

3 ALTO 3 25 INAI 2 47 RICY 0 

    3     2     0 

    2     2     0 

4 AMFG 0 26 INCI 2 48 ROTI 2 

    0     2     2 

    0     1     2 

5 APLI 1 27 INDF 3 49 SIDO 3 

    1     3     3 

    1     3     3 

6 ASII 1 28 INTP 1 50 SIMA 2 

    1     1     1 

    1     1     0 

7 AUTO 0 29 ISSP 2 51 SKBM 3 

    0     2     3 

    0     2     3 

8 BATA 0 30 JECC 4 52 SKLT 2 

    0     4     2 

    0     4     2 

9 BIMA 0 31 JPRS 3 53 SMBR 0 

    0     1     1 

    0     1     1 

10 BRNA 0 32 KAEF 0 54 SMSM 3 

    0     0     3 

    0     0     3 

11 BTON 0 33 KBLI 1 55 SPMA 3 

    0     1     3 

    0     0     3 

12 BUDI 2 34 KBLM 1 56 SRSN 2 

    2     0     2 

    2     0     2 

13 CEKA 0 35 KIAS 1 57 SSTM 1 

    1     1     1 

    1     1     1 

14 CPIN 0 36 KLBF 1 58 TIRT 0 

    0     2     0 

    1     2     0 

15 DAJK 3 37 KRAH 1 59 TRIS 1 

    3     1     1 

    3     1     1 

16 DPNS 3 38 LION 4 60 TRST 0 

    3     4     1 

    3     4     0 

17 DVLA 0 39 LMPI 4 61 TSPC 0 

    0     4     0 

    0     4     1 

18 EKAD 3 40 LMSH 2 62 ULTJ 4 

    3     2     4 

    3     3     4 

19 GDST 0 41 MAIN 2 63 UNVR 0 

    0     1     0 

    0     1     0 

20 GGRM 1 42 MLBI 0 64 WIIM 1 

    1     0     1 

    2     0     1 
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21 HDTX 0 43 MLIA 1 65 WTON 1 

    0     1     2 

    2     1     2 

22 ICBP 2 44 MYOR 2 66 YPAS 4 

    2     2     4 

    2     2     4 

Mean = 1,47 
 

Nilai rata-rata (mean) variabel CEO Power dari tahun 2014-2016 sebesar 

1,47, menunjukkan bahwa rata-rata CEO perusahaan manufaktur memiliki 

Power namaun masih rendah, karena nilai indeks yang lebih tinggi 

menunjukkan kekuta CEO yang lebih besar (Han, dkk, 2016). Nilai standar 

deviasi sebesar 0,496 yang berarti standar deviasi memiliki nilai yang lebih 

besar dari rata-rata CEO Power. Nilai tersebut menunjukkan bahwa data 

variabel CEO Power mengindikasikan hasil sebaran data yang kurang baik. 

2. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan struktur data penelitian ini termasuk kedalam model data 

panel. Data panel adalah gabungan antara data time series dan cross section, 

dalam melakukan regresi dengan data panel kita diharuskan memilih model 

pendekatan yang paling tepat untuk mengestimasi data panel. Hasil pengolahan 

data penelitian menggunakan Eviews 7. Berikut hasil estimasi data dengan 

model common effect, fixed effect, dan rendom effect.  

a.  Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Penelitian yang menggunakan data panel memerlukan pengujian model 

untuk menentukan metode yang paling baik digunakan dalam suatu penelitian. 

Terdapat tiga pendekatan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi 

model regresi data panel, yaitu common effect, fixed effect dan random effect 

(Widarjono, 2013). Pengujian model dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut: 
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1. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan untuk menguji antara model common effect dan fixed 

effect.  Dalam melakukan uji Chow data diregresikan terlebih dahulu kemudian 

dibuat hipotesis untuk diuji. Hipotesis uji Chow adalah sebagai berikut : 

H0 : maka digunakan model common effect 

H1 : maka digunakan model fixed effect 

Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah : 

a. Jika nilai probabilitas > taraf signifikan 0,05 artinya H0 diterima, maka 

model common effect.  

b.  Jika nilai probabilitas <  taraf signifikan 0,05 artinya H0 ditolak, maka model 

fixed effect. 

 

TABEL 4.5  HASIL UJI REGRESI MENGGUNAKAN PERBANDINGAN 

COMMON  EFFECT DAN FIXED EFFECT  

Estimator   Common Effect    Fixed Effect  

 Coefficient     t-Statistic    Coefficient   t-Statistic 

C               169.6739    2.208153    245.5324    2.182376 

CEO  -74.92513   -0.996293   -233.4660   -2.240824 

CSRDI              -1.162546   -0.314043   -1.629156   -0.266202 

Adjusted r-squared       -0.004913                                  0.797482 

Sum squared resid           53056072                   7128172. 

Durbin Watson stat         0.273682                 2.022381 

F-statistic                          0.518437     12.57843 

Observations                     198                                           198 

 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 7 dan 8) 

Keterangan : Tabel ini menyajikan ringkasan perbandingan hasil regresi dengan model 

pendekatan common effect dan fixed effect. Variabel dependen adalah kinerja 

perusahaan (PER). Variabel independen adalah CEO Power dan CSR. 

 

Tabel 4.5 menunjukan hasil regresi dengan menggunakan model 

pendekatan common effect dan model pendekatan fixed effect. Hasil regresi dari 

kedua model tersebut memiliki hasil yang berbeda. Pendekatan fixed effect 



46 
 

memiliki adjusted r-squared lebih besar dibandingkan adjusted r-squared pada 

pendekatan common effect. Nilai Durbin Watson pada model pendekatan 

common effect lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan pendekatan fixed 

effect. Penentuan dalam memilih model pendekatan yang lebih baik untuk 

digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan uji Chow. Berikut adalah 

hasil uji Chow pada PER menggunakan Eviews 7. 

TABEL 4.6 HASIL UJI CHOW  

 

Effect Test        Statistic          d.f         Prob. 

Cross-section F    12.886305     (65,130)       0,0000 

Cross-section Chi-square                     397.444309          65                    0,0000 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 9) 

Berdasarkan Tabel 4.6 terlihat bahwa nilai Prob. Cross-section F sebesar 

0,0000 menunjukan nilai < 0,05 (tingkat signifikan penelitian ini). Berdasarkan 

uji Chow disimpulkan bahwa antara model common effect dan model fixed 

effect, penelitian ini lebih baik menggunakan model fixed effect, namun masih 

terdapat satu pendekatan model lagi dalam regresi data panel, yaitu random 

effect maka penelitian ini perlu dilakukan perbandingan antara kedua model 

tersebut. Perbandingan kedua model tersebut digunakan untuk mencari model 

yang terbaik dalam mengestimasi model regresi data panel dalam penelitian  ini.  

Untuk  membandingkan kedua model tersebut dalam penelitian, maka dilakukan 

uji Hausman.  

 

2. Uji Hausman  

Uji Hausman dalam penelitian ini dilakukan untuk membandingkan dan 

memilih antara model fixed effect dan random effect yang paling baik digunakan 

dalam sebuah model penelitian. Pengujian menggunakan uji Hausman melihat 
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nilai chi-square dalam menentukan model terbaik yang digunakan dalam sebuah 

penelitian. Apabila nilai chi-square lebih dari nilai signifikansi maka model 

yang terbaik untuk digunakan adalah model random effect, tetapi jika nilai chi-

square kurang dari nilai tingkat signifikansi maka model yang terpilih adalah 

fixed effect. Pedoman yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji 

Hausman adalah: 

a. Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka artinya H0 diterima, yang 

artinya model random effect. 

b. Jika nilai probability Chi-Square < 0,05 maka Ha diterima, artinya 

model fixed effect. 

TABEL 4.7 HASIL REGRESI MENGGUNAKAN PERBANDINGAN 

FIXED EFFECT DAN RANDOM EFFECT  

Estimator   Fixed Effect     Random Effect  

  Coefficient  t-Statistic   Coefficient   t-Statistic 

C               245.5324    2.182376   208.9530   2.088331 

CEO  -233.4660   -2.240824  -164.8122  -2.033985 

CSRDI              -1.629156   -0.266202   4.379894  -0.269040 

Adjusted r-squared     0.797482    0.010853 

Sum squared resid        7128172.    10645695 

Durbin Watson stat      2.022381    1.350858 

F-statistic                       12.57843    2.080737 

Observations                     198                                           198 

 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 8 dan 10 ) 

Keterangan : Tabel ini menyajikan ringkasan perbandingan hasil regresi dengan model 

pendekatan fixed effect dan random effect. Variabel dependen adalah kinerja perusahaan 

(PER). Variabel independen adalah CSR dan CEO Power. 

 

Pada tampilan Tabel 4.7 menunjukkan nilai adjusted r-squared model 

pendekatan fixed effect lebih besar dibandingkan dengan model pendekatan 

random effect. Namun perlu dilakukan uji Hausman untuk menentukan model 
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yang paling baik dalam sebuah penelitian. Tabel 4.8 menyajikan hasil uji 

Hausman pada PER sebagai berikut : 

TABEL 4.8 HASIL UJI HAUSMAN PER 

Test Summary   Chi-Sq. Statistic  Chi-Sq. d.f   Prob. 

Cross-section random       1.150807         2             0.5625 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 11) 

Berdasarkan hasil pengujian Hausman penelitian ini sebaiknya 

menggunakan model random effect dalam mengestimasi model penelitian, 

karena dilihat pada Tabel 4.8 nilai Prob. Cross-section random memiliki nilai 

lebih besar dari α = 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa pada 

penelitian ini PER lebih baik menggunakan model random effect.  

3.  Analisis Regresi Linier Berganda Model Panel Data 

Analisis regresi liner berganda pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh CSR dan CEO Power terhadap kinerja perusahaan pada 

sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 - 2016.  

TABEL 4.9  HASIL REGRESI LINIER BERGANDA  

Variabel   Coeffisient  Std.error  t-Statistic Prob. 

C         208.9530 100.0574 2.088331 0.0381 

CEO          -164.8122 81.02924 -2.033985 0.0433 

CSRDI             -1.178366 4.379894 -0.269040 0.7882 

R-squared         0.020895 

Adjusted r-squared             0.010853 

Sum squared resid             10645695 

Durbin Watson stat           1.350858 

F-statistic                            2.080737 

Prob. (F-statistic)       0.127601 

Sumber : Output Eviews 7 (Lampiran 12) 
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Berdasarkan Tabel 4.9 model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Y = 208.9530 + (-164.8122) (CEO Power) + (-1.178366) (CSR) 

Interpretasi tersebut menunjukkan bahwa besarnya konstanta kinerja perusahaan 

apabila variabel CEO Power dan CSR sama dengan nol adalah sebesar 

208.9530. Apabila terjadi kenaikan pada variabel CEO Power sebesar satu kali 

maka akan mengakibatkan penurunan pada kinerja perusahaan sebesar -

164.8122 dan apabila terjadi kenaikan pada variabel CSR sebesar satu kali maka 

akan mengakibatkan penurunan pada kinerja perusahaan sebesar -1.178366. 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh CEO Power, 

dan CSR terhadap kinerja perusahaan manufaktur periode tahun 2014-2016. 

Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen 

(Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan 

koefisien determinasi (R
2
), dan uji signifikansi parameter individual. 

Berdasarkan Tabel 4.9 pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini 

meliputi pengujian Uji signifikansi parameter individual (uji t), dan koefisien 

determinasi (R²). Hasil uji tersebut dapat dilihat berikut ini: 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin 

kecil nilai (R²), maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen semakin terbatas (Widarjono, 2013). Berdasarkan 

hasil estimasi regresi menggunakan program Eviews 7 pada Tabel 4.9 

menunjukan nilai adjusted r-square adalah 0.010853.  Nilai adjusted r-square 



50 
 

menunjukan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu CSR dan CEO Power hanya mampu menerangkan variabel dependen yaitu 

kinerja perusahaan sebanyak 1,08%, sedangkan sisanya sebesar 98,98% 

diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian. 

2.  Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)  

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara parsial dalam menjelaskan variabel dependen berdasarkan Tabel 4.9 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

a.  Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa CEO Power 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat 

bahwa CEO Power mempunyai nilai Prob.(sig) < α = 5% yaitu sebesar 0.0433 

dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -164.8122. Berdasarkan hal 

tersebut maka H1 terdukung atau diterima, sehingga terdapat pengaruh antara 

CEO Power terhadap kinerja perusahaan. 

b.  Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2016. 

Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa CSR mempunyai nilai Prob.(sig) > α = 5% 

yaitu sebesar 0.7882 dengan koefisien regresi bernilai negatif -1.178366. 

Berdasarkan hal tersebut maka H4 tidak terdukung atau ditolak, sehingga 

terdapat pengaruh antara CSR terhadap kinerja perusahaan. 
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C. Pembahasan 

Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan program Eviews 7 

diperoleh sebagaimana hubungan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

1.  Pengaruh CEO Power terhadap kinerja perusahaan.  

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa CEO Power 

berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Han, dkk (2016) dan Combs, dkk (2007), tetapi tidak selaras 

dengan hasil penelitian Noval (2015). Hasil penelitian ini juga tidak sejalan 

dengan pendapat Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan semakin besar 

kepemilikan saham oleh manajemen maka semakin kuat kecenderungan 

manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga 

mengakibatkan kenaikan kinerja perusahaan.  

Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak perlu terlalu banyak 

memberi kekuasaan terhadap CEO, karena apabila kekuatan CEO meningkat, 

akan membuat perusahaan mengalami penurunan kinerja karena seorang CEO 

yang kekuatannya tetap tidak terkendali oleh direksi luar cenderung mengambil 

tindakan melayani diri sendiri yang mengurangi kekayaan pemegang saham dan 

membuat kekuasaan menjadi otoriter. Hasil ini juga sesuai dengan pendapat 

Combs, dkk (2007) yang mengatakan bahwa kekuatan CEO mengacu pada 

potensi CEO untuk memanfaatkan kepemilikan atau posisi untuk mengejar 

tujuannya sendiri. 

Hasil ini sesuai dengan agency theory yang berasumsi bahwa masing-

masing individu termotivasi oleh kepentingan sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara kepentingan principal dan kepentingan agen. Pihak 
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principal termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, 

maupun kontrak kompensasi dan bonus. Konflik kepentingan semakin 

meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitoring aktivitas CEO 

sehari-hari untuk memastikan Chief Executive Officer (CEO) bekerja sesuai 

dengan keinginan pemegang saham. 

b. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel CSR tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 

yang berarti hipotesis yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility 

(CSR) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang dalam penelitian 

ini ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan besar kecilnya praktik CSR tidak 

mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan.  

Teori agensi klasik menyatakan bahwa setiap kegiatan perlindungan 

lingkungan mengurangi keberhasilan ekonomi karena perusahaan akan 

mengeluarkan biaya untuk upaya perlindungan lingkungan, apabila perusahaan 

memfokuskan tanggung jawab sosial daripada memaksimalkan keuntungan, 

maka hal tersebut mengakibatkan berkurangnya efisiensi perusahaan dan 

perusahaan akan gagal dalam mengoptimalisasi penggunaan sumber daya, baik 

aset perusahaan maupun modal yang diperoleh dari pemegang saham. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu pada 

penelitian Yaparto (2013) dan Kurnianto (2011), yang mempunyai hasil bahwa 

CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan namun tidak selaras dengan 
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penelitian Daud dan Amri (2008), Rahman dan Andayani (2013), dan Gantino 

(2016) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.    

Hasil ini disebabkan oleh masih sedikitnya tingkat pengungkapan CSR 

yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2014-2016. Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif rata-rata 

perusahaan manufaktur hanya mengungkapkan CSR sebanyak 14,99 atau hanya 

sebesar 16,479 % dari total pengungkapan yang diharapkan yaitu sebesar 91. 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A.  Simpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Variabel CEO Power secara parsial berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2014-2016, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CEO 

Power berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan terdukung atau 

diterima. 

b. Variabel Corporate Social Responsibility (CSR) secara parsial  tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2014-2016, sehingga hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 

tidak terdukung atau ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Corporate Social 

Responsibility (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, hasil ini 

disebabkan oleh masih sedikitnya tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2014-2016. Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif rata-rata perusahaan 

manufaktur hanya mengungkapkan CSR sebanyak 14,99, masih jauh di bawah 

rata-rata pengungkapan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa CEO Power berpengaruh negatif terhadap kinerja 

perusahaan, hasil ini  sesuai dengan teori keagenan. 



55 
 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh, maka peneliti ingin memberikan 

saran bagi pihak yang berkepentingan sebagai berikut : 

a. Bagi akademisi penelitian ini memilih CSR sebagai variabel independen. 

Bagi peneliti selanjutnya disarakankan untuk menambah tahun penelitian 

dan menggunakan lebih banyak sektor agar mendapatkan hasil yang 

maksimal dan kesimpulan yang lebih baik. 

b. Bagi investor agar lebih seksama dalam mempertimbangkan aspek-aspek 

yang perlu diperhitungkan seperti manajemen pada perusahaan tersebut 

karena apabila CEO memiliki kekuasaan yang lebih akan membuat 

kepemimpinan perusahaan menjadi otoriter dan membuat kinerja 

perusahaan akan menurun. 
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