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PENGARUH RISIKO KREDIT, STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN 

PERUSAHAAN, SUSTAINABILITY REPORTING DAN ISLAMIC 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN 

Abstrak 

Kinerja keuangan merupakan gambaran sampai mana tingkat keberhasilan 

suatu perusahaan dalam kegiatan operasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis apakah risiko kredit, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, ukuran perusahaan, sustainability reporting, dan islamic corporate 

social responsibility merupakan faktor-faktor penentu kinerja keuangan. Populasi 

dalam penelitian ini adalah bank umum dan unit usaha syariah di indonesia 

periode tahun 2014-2018. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive 

sampling dan diperoleh 7 sampel bank. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel risiko kredit dan islamic corporate social responsibility  memiliki 

pengaruh pengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan variabel kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan sustainability 

reporting tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.  

Kata kunci: kinerja keuangan, risiko kredit, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, sustainability reporting dan 

islamic corporate social responsibility. 

 

Abstract 

Financial performance is a description of the level of success of a company 

in its operating activities. The purpose of this study is to analyze whether credit 

risk, institutional ownership, managerial ownership, company size, sustainability 

reporting, and Islamic corporate social responsibility are determinants of 

financial performance. The population in this study are commercial banks and 

Islamic business units in Indonesia for the 2014-2018 period. The sample 

selection technique used purposive sampling and obtained 7 bank samples. The 

method of analysis used in this research is multiple linear regression. The results 

of this study indicate that the variable credit risk and Islamic corporate social 

responsibility have an influence on financial performance, while the variables of 

institutional ownership, managerial ownership, company size and sustainability 

reporting have no effect on financial performance. 

Keywords: financial performance, credit risk, institutional ownership, 

managerial ownership, company size, sustainability reporting and islamic 

corporate social responsibility. 
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1. PENDAHULUAN 

Bank syariah merupakan salah satu lembaga perantara (intermediary) 

yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (profit sharing). Perbankan 

syariah adalah salah satu representasi aplikasi ekonomi Islam yang melarang 

penggunaan sistem bunga dalam perekonomian. Perkembangan kinerja 

perbankan akan terlihat dari laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan 

dalam beberapa periode. Laporan keuangan dapat mencerminkan bagaimana 

kondisi kinerja keuangan perusahaan dalam beberapa periode. Penilaian 

kinerja suatu entitas bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dari aspek keuangan 

tetapi juga non keuangan. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran sampai mana tingkat 

keberhasilan suatu bank dalam kegiatan operasinya. Penilaian kinerja suatu 

bank dapat diketahui dari analisis laporan keuangannya. Berdasarkan laporan 

tersebut, rasio keuangan dapat dihitung dalam menilai tingkat kesehatan suatu 

bank. Menurut Irham Fahmi (2011), dengan mengetahui kinerja keuangan 

maka dapat dilaksanakan suatu analisis untuk melihat apakah perusahaan 

sudah melangsungkan kegiatan operasionalnya dengan benar dan baik sesuai 

aturan pelaksanaan keuangan. Kinerja keuangan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan yang salah satunya adalah rasio 

profitabilitas. Return On Asset (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas. 

Semakin tinggi ROA menunjukkan semakin tinggi kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba dan semakin baik dalam penggunaan aset bank. Semakin 

besar ROA menunjukkan semakin baik kinerja suatu bank. 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pengujian 

hipotesis. Data yang digunakan yaitu data sekunder dengan melihat 

laporan tahunan dan laporan keuangan perbankan syariah di Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit, struktur 

kepemilikan, ukuran perusahaan, sustainability reporting dan islamic 

corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. 
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2.2 Populasi, Sampel dan Metode Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit 

Usaha Syariah (UUS) yang ada di Indonesia periode 2014-2018. Metode 

pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2012:120). 

2.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan 

keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan  Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang diperoleh dari situs resmi masing-masing bank 

dan Bank Indonesia ( www.bi.go.id.) 

2.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini dengan metode 

dokumentasi dari sumber data yang digunakan yaitu laporan tahunan dan 

laporan keberlanjutan Bank Umum Syariah (BUS) Unit Usaha Syariah 

(UUS).  

2.5 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

2.5.1 Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

(Prasinta, 2012). Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan 

dengan ROA. 

ROA =  
���� ������	 
����

����  �����
 x 100%   

(1) 

2.5.2 Risiko Kredit 

Risiko kredit yang dapat dikatakan sebagai kredit bermasalah (Non 

Performing Loan) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami 

kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesenjangan dan karena 

faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur, dengan 

ketentuan nilai NPL perbankan tidak melebihi dari 5%.  

NPL =  
������ ����������

����� ������
x100%    

(2) 
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2.5.3 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, dana perwalian, serta institusi lainnya pada akhir tahun 

(Shien et al., 2006 dalam Sekaredi, 2011). Variabel kepemilikan 

institusional dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

KINS = 
� ���� !���� "�#$ %�����&� '#���� ��

� ���� !���� "�#$ �������
x 100% 

(3)
 

2.5.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh 

manajer, direktur, dan komisaris. Variabel ini diukur dengan 

persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

terhadap total modal saham yang beredar. Variabel kepemilikan 

manajerial dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

KMAN =  
� ���� ����� ����&��,&��������,��#�)�� 

� ���� !���� "�#$ �������
x 100% 

(4)
 

2.5.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara 

lain dinyatakan dalam total aktiva, nilai pasar saham dan lain-lain. 

Secara matematis variabel ukuran perusahaan diformulasikan 

dengan: 

UKP = Ln(Total Aktiva)    
(5) 

2.5.6 Sustainability Reporting 

Sustainability reporting merupakan publikasi informasi yang 

mencerminkan kinerja organisasi dalam dimensi ekonomi, sosial, 

dan lingkungan  (The Association of Chartered Certified 

Accountants, 2013). Variabel sustainability reportingdiukur dengan 

Sustainability Report Disclosure Index (SRDI).  

SRDI = 
*

�
      

(6)
 

Dimana:  

SRDI  = Sustainability Report Disclosure Index 
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n   = Jumlah item yang diungkapkan perusahaan 

k = Jumlah item yang diharapkan 

2.5.7 Islamic Corporate Social Responsibility 

Menurut Sidik dan Reskino, (2016) Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) adalah sebuah konsep Corporate Social 

Responsibility Islami yang dikembangkan dari Corporate Social 

Responsibility konvensional. Untuk menghitung tingkat 

pengungkapan ICSR adalah digunakan rumus sebagai berikut: 

ICSR = 
+�#$ #$&�,�# '��� "�#$ %� #$&�,&�#

����� +�#$ #$&�,�# '��� "�#$ %�����,&�#
 x100% 

(7) 

2.6 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Model 

persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

KK = α + β1RK + β2KINS + β3KMAN + β4UKP + β5SRDI + β6ICSR +ε

 
(8) 

Dimana : 

KK = Kinerja Keuangan 

α = Konstanta 

RK = Risiko Kredit 

KINS = Kepemilikan Institusional 

KMAN= Kepemilikan Manajerial 

UKP = Ukuran Perusahaan 

SRDI = Sustainability Report Disclosure Index 

ICSR = Islamic Corporate Social Responsibility 

β1 = Koefisien regresi Risiko Kredit 

β2 = Koefisien regresi Kepemilikan Institusional 

β3 = Koefisien regresi Kepemilikan Manajer 

β4 = Koefisien regresi Ukuran Perusahaan 

β5 = Koefisien regresi Sustainability Report 

β6 = Koefisien regresi Islamic Corporate Social Responsibility 

ε     = Standar error 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Hasil Seleksi Sampel Kriteria 

Kriteria Jumlah 

Jumlah populasi penelitian 32 

Jumlah sampel penelitian terpilih 35 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

3.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan jumlah data yang 

digunakan dalam penelitian ini serta dapat menunjukkan nilai maksimum, 

nilai minimum, nilai rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing 

variabel.  

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel  N Min Max Mean Std Deviasi 

Kinerja Keuangan 35 -0,039 0,025 0,01074 0,011030 

Risiko Kredit 35 0,009 0,563 0,06614 0,112505 

Kepemilikan Institusional 35 0,600 1,000 0,86886 0,131137 

Kepemilikan Manajerial 35 0,000 0,001 0,00014 0,000355 

Ukuran Perusahaan 35 17,453 32,219 21,69171 5,096533 

Sustainability Reporting 35 0,132 0,604 0,27274 0,124717 

ICSR 35 0,583 0,896 0,72563 0,076342 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 3.2 diketahui nilai 

minimum Return On Asset (ROA) sebesar -0,039 dan nilai maximum 

sebesar 0,025 dengan nilai mean sebesar 0,01074 dan nilai standar deviasi 

sebesar 0,011030. Risiko kredit menunjukkan nilai minimum adalah 0,009 

nilai maximum adalah 0,563 dengan mean sebesar 0,06614. Kepemilikan 

institusional memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,86866, nilai 

maximum mencapai 1,000, nilai terkecil (min) dari adalah 0,600 dengan 

nilai standar deviasi sebesar 0,131137. Kepemilikan manajerial memiliki 

nilai mean sebesar 0,00014 dengan nilai terkecil (min) sebesar 0,000 dan 
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nilai maximum sebesar 0,001, nilai penyimpangan data atau standar 

deviasi sebesar 0,000355. 

Ukuran perusahaan memiliki nilai terendah 17,453 dan nilai 

tertinggi adalah 32,219, mean atau rata-rata sebesar 21,691 dan standar 

deviasi sebesar 5,096533. Sustainability reporting memiliki nilai terendah 

0,132 dan nilai tertinggi adalah 0,604, mean sebesar 0,27274 dengan 

standar deviasi sebesar 0,124717. Islamic Corporate Social Responsibility 

nilai terendahnya adalah 0,583 dan nilai tertinggi adalah 0,896 mean 

sebesar 0,72563, dan nilai standar deviasi sebesar 0,076342. 

3.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya nilai yang 

ekstrim dalam penelitian ini yang dapat mengakibatkan hasil penelitian 

menjadi bias. Pengujian terhadap normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.  

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 35 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,819 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,514 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji Normalitas dapat diketahui nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,819 dengan signifikansi sebesar 0,514. 

Nilai sig = 0,514 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam 

penelitian ini telah memenuhi persyaratan normalitas. 

3.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pendeteksian problem 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variace lnflation 

Factor (VIF). Regresi bebas dari multikolineritas jika nilai Tolerance lebih 

dari 10% (0,10) dan nilai VIF kurang dari 10,00. 
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Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Collinierity Statistic Keterangan 

Tolerance VIF 

Risiko Kredit 0,879 1,138 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kepemilikan Institusional 0,514 1,946 Tidak terjadi multikolinearitas 

Kepemilikan Manajerial 0,771 1,297 Tidak terjadi multikolinearitas 

Ukuran Perusahaan 0,562 1,778 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sustainability Reporting 0,696 1,436 Tidak terjadi multikolinearitas 

ICSR 0,581 1,722 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua variabel independen yang 

digunakan mempunyai nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan 

mempunyai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa 

semua variabel independen tersebut bebas dari gejala multikolinearitas. 

3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini, heteroskedastisitas diuji 

menggunakan Uji Rank Spearman. Dasar pengambilan keputusannya, jika 

nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya 

jika signifikan < 0,05 maka terjadi heterokedastisitas. 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 Variabel Unstandardized 

Residual 

Keterangan 

  Sig. (2-tailed)  

Spearman’s rho Risiko Kredit 0,658 Bebas heteroskedastisitas 

 Kepemilikan Institusional 0,699 Bebas heteroskedastisitas 

 Kepemilikan Manajerial 0,818 Bebas heteroskedastisitas 

 Ukuran Perusahaan 0,472 Bebas heteroskedastisitas 

 Sustainability Reporting 0,779 Bebas heteroskedastisitas 
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 ICSR 0,350 Bebas heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel 

independen dengan Unstandardized Residual lebih besar dari 0,05. Karena 

signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

pada penelitian ini bebas atau tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.5 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

penganggu pada periode t-1. Untuk mengetahui ada korelasi atau tidak 

dapat diketahui melalui uji Run Test. 

Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi Run Test 

 
Unstandardized Residual Keterangan 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,735 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Berdasarkan hasil olah data diatas menunjukkan bahwa nilai test adalah 

0,94905 dengan probabilitas 0,735, berada diatas signifikansi 0,05 yang 

berarti hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi pada persamaan regresi tersebut. 

3.6 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Variabel Unstandardized 

Coefficient 

T Sig 

B 

(Constant) 0,055 2,703 0,012 

Risiko Kredit -0,043 -3,275 0,003 

Kepemilikan Institusional 0,020 1,330 0,194 
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Kepemilikan Manajerial 5,349 1,194 0,242 

Ukuran Perusahaan 0,000 -0,510 0,614 

Sustainability Reporting -0,004 -0,299 0,767 

ICSR -0,075 -3,105 0,004 

Sumber: Data sekunder diolah, 2020 

Berdasarkan hasil tabel 7 diatas, dapat disusun persamaan analisis regresi 

linier berganda sebagai berikut:  

KK = 0,055 - 0,043RK + 0,020KINS + 5.349MAN + 0,000UKP – 

0,004SRDI – 0,075ICSR + ε. 

3.7 Uji Statistik F 

Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dan dapat dilihat dari 

nilai F hitung  dengan F tabel. Apabila sig < 0,05 atau nilai F hitung > F 

tabel maka model yang dimasukkan telah layak. Berdasarkan hasil 

perhitungan diketahui nilai signifikansi sebesar 0,001 dan F hitung sebesar 

5,727. Nilai signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model yang dirumuskan telah tepat dan layak digunakan dalam penelitian 

ini. 

3.8 Uji Statistik T 

Uji T ini dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai T hitung dengan T 

tabel atau dapat pula dengan melihat dari besarnya nilai signifikansi 

terhadap alpha. Diasumsikan apabila nilai T hitung > T tabel dan nilai 

signifikansi < alpha maka Ha diterima dan Ho ditolak.  

Berdasarkan hasil perhitungan statistik variabel risiko kredit 

memiliki nilai t hitung sebesar -3,275 dengan signifikansi sebesar 0,003 < 

0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, 

berarti risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Variabel 

kepemilikan institusional diketahui memiliki T hitung sebesar 1,330 dan 

tingkat signifikansi 0,194 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima dan H2 ditolak, maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai 
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T hitung sebesar 1,194 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,242 > 0,05 

maka Ho diterima dan H3 ditolak yang berarti tidak adanya pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. 

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai T hitung sebesar -0,510 

dan tingkat signifikansi sebesar 0,614 > 0,05. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho diterima dan H4 ditolak, yang berarti ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sustainability reporting memiliki 

nilai T hitung sebesar -0,299 dengan signifikansi sebesar 0,767 > 0,05 

maka Ho diterima dan H5 ditolak yang berarti tidak adanya pengaruh 

sustainability reporting terhadap kinerja keuangan. Islamic Corporate 

Social Responsibility (ICSR) memiliki nilai T hitung sebesar -3,105 

dengan tingkat signifikansi sebsar 0,004 < 0,05. Dapat diambil kesimpulan 

bahwa Ho ditolak dan H6 diterima, maka berarti Islamic Corporate Social 

Responsibility (ICSR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

3.9 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Nilai determinasi ditentukan oleh nilai Adjusted R Square, nilai 

koefisien ini adalah antara 0 dan 1. Jika hasil lebih mendekati angka 0 

berarti kemampuan variabel-variabel independen sangat terbatas, namun 

ika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel dependen. Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi yang ditunjukkan dari Adjusted R Square sebesaar 

0,455 atau sebesar 45,5%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 45,5% 

variabel kinerja keuangan dapat dijelaskan oleh variabel risiko kredit, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, 

sustainability reporting, serta islamic corporate social responsibility. 

Sedangkan sisanya sebesar 54,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

3.10 Pengaruh Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis pertama pada model regresi diperoleh 

nilai koefisien regresi variabel risiko kredit sebesar -0,043, T hitung 
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sebesar -3,275 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Maka 

dapat diambil kesimpulan H1 diterima, hal ini menunjukkan bahwa risiko 

kredit mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian Erma Sudarmawanti dan Joko Pramono 

(2017) yang menyatakan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan, akan tetapi bertentangan dengan penelitian Alhaq dkk (2012) 

yang menunjukkan hasil yang berbeda yaitu risiko kredit tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan debitur atau pihak 

lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit menunjukkan 

kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk 

kualitas kredit pada bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah 

semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi yang tidak 

stabil. Sebaliknya, jika tingkat Non Performing Loan (NPL) rendah 

menandakan bahwa kuaitas kredit bank tersebut berada pada kondisi yang 

baik sehingga profitbilitas yang akan dicapai juga tinggi. Semakin besar 

nilai NPL akan mengakibatkan menurunnya ROA, yang juga berarti 

kinerja keuangan bank menurun. 

3.11 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,020, T hitung sebesar 1,330 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,194 > 0,05, yang berarti H2 ditolak. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh 

Wiranata dan Yeterina (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan tetapi 

bertentangan dengan penelitian Abdul dan Anis (2013) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 
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Kepemilikan institusional merupakan saham-saham yang dimiliki 

oleh pihak institusi atau lembaga-lembaga seperti perusahaan asuransi, 

perusahaan investasi, bank. Pemilik institusional memiliki kemampuan 

untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan 

yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan disebakan 

karena pemilik mayoritas institusi ikut dalam pengendalian perusahaan 

sehingga cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi meskipun 

dengan mengorbankan kepentingan minoritas. Adanya asimetri informasi 

antara manaer dan pemegang saham menyebabkan manajer selaku 

pengelola perusahaan akan bisa mengendalikan perusahaan kaena 

memiliki informasi yang lebih mengenai perusahaan sehingga adanya 

kepemilikan institusional tidak menjamin monitoring kinerja manajer 

dapat berjalan efektif.. 

3.12 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial memiliki nilai koefisien regresi sebesar 5,349, T 

hitung sebesar 1,194 dengan siginifikansi sebesar 0,242 > 0,05 yang 

berarti H3 ditolak atau kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Kepemilikan manajerial merupakan keadaan dimana manajemen 

sebagai pengelola perusahaan dan sekaligus pemilik saham dalam 

perusahaan sehingga membuatnya memiliki rangkap jabatan yaitu 

sebagai manajemen dan sebagai investor. Akan tetapi, dalam penelitian 

ini proporsi kepemilikan manajerial terlalu rendah yang menyebabkan 

manajer kurang merasakan langsung manfaat dari pengambilan 

keputusan yang diambilnya. Hal tersebut nantinya tidak dapat 

menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, 

sehingga tidak dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian ini mendukung penelitian Wiranata dan Yeterina 

(2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak 
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berpengaruh terhadap kinerja keuangan, namun bertentangan dengan 

dengan penelitian Hermiyati dan Katlanis (2017) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

3.13 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan hasil diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,000 dan T 

hitung sebesar -0,510 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,614 > 0,05 

dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak.  

Ukuran perusahaan dilihat dari besarnya total aktiva yang dimiliki 

perusahaan. Perusahaan dengan total asset yang besar mencerminkan 

kemapanan perusahaan, biasanya kondisi keuangannya sudah stabil. 

Akan tetapi ukuran perusahaan tidak bisa digunakan sebagai jaminan 

bahwa perusahaan yang besar memiliki kinerja yang bagus. Hal ini dapat 

disebabkan perusahaan besar tersebut belum diduung pengelolaan yang 

memadai. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuyun 

Isbanah (2015), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun, 

bertentangan dengan penelitian  Riska Irva Arini (2009) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

3.14 Pengaruh Sustainability Reporting terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis kelima pada model regresi diperoleh 

nilai koefisien regresi sebesar -0,004 dan T hitung sebesar -0,299 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,767 > 0,05, yang berarti H5 ditolak atau 

dapat disimpulkan bahwa sustainability reporting tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian ini kinerja hanya diukur 

berdasarkan kinerja dalam periode yang pendek setelah sustainability 

report diterbitkan, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan periode 

yang lebih lama untuk melihat dampak pengungkapan sustainability 

report terhadap kinerja keuangan. Hasil ini bertentangan dengan 
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penelitian Rita Wijayanti (2016) yang menyatakan bahwa sustainability 

reporting berpengaruh terhadap kinerja keuangan, akan tetapi hasil ini 

sejalan dengan penelitian Wibowo dan Faradiza (2014) menunjukkan 

bahwa pengungkapan sustainability report tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA 

Bagi perusahaan sustainability reporting merupakan alat ukur 

pencapaian target kerja dalam isu Triple Bottom Line serta membantu 

perusahaan untuk mengukur dan memahami kinerja ekonomi, lingkungan 

dan social mereka. Pengungkapan sustainability report memainkan peran 

penting bagi perusahaan untuk memperoleh kepercayaan stakeholder, 

karena kepercayaan stakeholder dibutuhkan untuk kelangsungan bisnis 

perusahaan. Kepercayaan tersebut dapat berupa investasi maupun 

kerjasama yang berpotensi meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Namun demikian penting bagi perusahaan untuk secara serius 

menerapkan praktik sustainability dalam keputusan bisnis sebagai bentuk 

tanggungjawab terhadap generasi berikutnya.  

3.15 Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja 

Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis keenam pada model regresi diperoleh 

nilai koefisien sebesar -0,075, T hitung sebesar -3,105 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,004 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H6 

diterima, hal ini menunjukkan bahwa islamic corporate social 

responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian Eka Nikmatush Sholekhah (2018) yang menunjukkan 

bahwa islamic corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Namun hasil ini bertentangan dengan penelitian 

Indrayani dan Risna (2018) dan Arifin (2016) yang menunjukkan bahwa 

islamic corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Perusahaan yang melakukan pengungkapan islamic corporate 

social responsibility termasuk bank, akan mampu memberikan nilai 
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positif tersendiri di mata masyarakat dan investor. Karena hal ini 

merupakan salah satu bentuk pencapaian atas kinerja suatu perusahaan 

yang mana mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat baik dalam 

bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan maupun kesehatan, serta 

menjaga lingkungan hidup untuk jangka panjang.maka dengan 

meningkatnya pencapaian transaksi perbankan syariah, kinerja keuangan 

akan menjadi lebih baik dan hal ini akan menarik investor dan nasabah 

untuk berinvestasi lebih baik lagi. 

Dampak positif yang didapatkan dari pengungkapan islamic 

corporate social responsibility bagi perusahaan adalah mampu 

meningkatkan citra perusahaan, memperkuat “brand” perusahaan, 

mengembangkan kerjasama dengan para stakeholder baik secara internal 

maupun eksternal, secara langsung maupun tidak langsung. 

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis data dan telah melewati berbagai pengujian 

serta pembahasan hipotesis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Variabel risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini dapat 

dibuktikan dari Uji T. Hipotesis pertama diterima (H1) diterima. 

2. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini 

dapat dibuktikan dari Uji T. Hipotesis kedua ditolak (H2) ditolak. 

3. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja di 

Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini dapat dibuktikan dari Uji T. 

Hipotesis ketiga ditolak (H3) ditolak. 

4. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini 

dapat dibuktikan dari Uji T. Hipotesis keempat ditolak (H4) ditolak. 
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5. Variabel sustainability reporting tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Hasil ini 

dapat dibuktikan dari Uji T. Hipotesis kelima ditolak (H5) ditolak. 

6. Variabel islamic corporate social responsibility berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia tahun 2014-2018. 

Hasil ini dapat dibuktikan dari Uji T. Hipotesis keenam diterima (H6) 

diterima. 

4.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan penelitian. Keterbatasan 

tersebut antara lain: 

1. Dalam penelitian ini sumbangan dari variabel independen yaitu risiko 

kredit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, sustainability reporting, islamic corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan hanya 45,5% sedangkan 

sisanya 54,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

2. Perusahaan yang menjadi sampel hanya 35 perusahaan atau bank 

syariah yang ada di Indonesia saja sehingga hasil penelitian ini tidak 

dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan. 

3. Periode penelitian hanya 5 tahun, yaitu tahun 2014-2018. 

4. Informasi yang disajikan berdasarkan pemilihan indikator terbatas 

pada ketersediaan informasi yang ada pada annual report maupun 

sustainability report, sehingga dalam mendapatkan informasi masih 

terdapat subjektifitas guna menentukan nilai yang dibutuhkan. 

4.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, serta adanya 

keterbatasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 

Pihak praktisi perbankan syariah bisa mempertimbangkan variabel-

variabel dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja keuangan 
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perbankan syariah. Selain itu perbankan syariah juga bisa 

meningkatkan pelaksanaan ICSR untuk meningkatkan kinerja suatu 

perusahaan.   

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunkan proksi atau alat ukur 

yang lainnya supaya mendapat hasil yang berbeda yang bisa lebih 

berpengaruh dari pada proksi peneliti sebelumnya.  

b. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan populasi dan sampel yang 

berbeda, misalnya perusahaan perbankan konvensional, atau 

perusahaan manufaktur. 

c. Selain itu, apabila peneliti selanjutnya ingin meneliti dengan 

populasi yang sama yaitu Bank Umum Syariah (BUS), periode 

penelitiannya bisa diperpanjang. 
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