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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran penting perusahaan bagi perekonomian di 

Indonesia dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

beberapa perusahaan yang menjadi topik utama dalam pemberitaan nasional. Pada masa 

sekarang ini perusahaan berskala besar dituntut untuk selalu menjalankan Corporate 

Governance maupun menerapkan praktik Corporate Social Responsibility. 

Penelitian ini menggunakan populasi semua perusahaan manufaktur sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017 yang berjumlah 18 

perusahaan. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah purposive sampling kemudian 

didapatkan 9 sampel perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS for windows versi 23. 

Kesimpulan hasil penelitian ini (a) Dewan komisaris secara parsial berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan (ROE), (b) Komite audit secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan (ROE), (c) CSR secara parsial 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan (ROE). Saran bagi para 

investor dalam pengambilan keputusan sebaiknya lebih memperhatikan penerapan CSR suatu 

perusahaan karena variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dan bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak variabel 

bebas dan juga mengambil sampel berbeda dari penelitian ini agar diperoleh hasil yang 

akurat. 

 

KATA KUNCI  : Dewan Komisaris, Komite Audit, Corporate Social Responsibility, ROE. 

 

I. PENDAHULUAN 

Selama ini, perusahaan 

dianggap sebagai lembaga yang dapat 

memberikan banyak keuntungan bagi 

masyarakat, perusahaan juga 

memberikan peran sangat penting dan 

kemajuan bagi perekonomian di 

Indonesia untuk itu perusahaan 

dituntut meningkatkan kualitas kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja 

keuangan merupakan suatu analisis 

yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan telah 

melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar. Penilaian 

mailto:Elisyagaluh11@gmail.com
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kinerja keuangan perusahaan dapat 

diukur dengan pendekatan rasio 

profitabilitas salah satu diantaranya 

rasio Return On Equity (ROE) (Fahmi, 

2014:68). 

Kualitas kinerja keuangan yang 

baik dan stabil sendiri dapat dicapai 

jika Corporate Governance 

dilaksanakan secara baik. CG sebagai 

proses dan struktur yang diterapkan 

dalam menjalankan perusahaan, 

dengan tujuan utama meningkatkan 

nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan pihak petaruh lainnya. 

Dimana proses tersebut mengarah dan 

mengendalikan tata kelola sebuah 

perusahaan (Hamdani, 2016:20). 

Dalam penelitian ini yang 

menjadi sampel adalah perusahaan 

manufaktur karena perusahaan 

manufaktur merupakan perusahaan 

yang memiliki kegiatan mengolah 

bahan baku menjadi barang jadi 

setelah itu menjual barang tersebut. 

Selain itu, perusahaan manufaktur 

tidak dapat dipisahkan dengan kinerja 

keuangannya yang meliputi tata kelola 

perusahaan dan tanggung jawab sosial. 

Tujuan perusahaan untuk 

memaksimalkan kemakmuran para 

pemilik tidak selalu berjalan sesuai 

harapan. Contohnya perusahaan 

manufaktur sektor industri barang 

konsumsi sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Dilihat dari rata-rata penilaian 

kinerja keuangan perusahaan yang 

diukur dengan ROE pada tahun 2013-

2017 mengalami fluktuasi dimana 

pada tahun 2013-2015 mengalami 

penurunan dari 32,08%-23,15%, 

kemudian meningkat lagi pada tahun 

2016 sebesar 30,29%, akan tetapi 

tahun berikutnya yakni tahun 2017 

kembali menurun sebesar 26,15%. 

Dari fenomena tersebut, perusahaan 

harus berusaha menjaga kinerja 

keuangan perusahaan. Anjuran untuk 

melaksanakan GCG bagi perusahaan 

juga diungkapkan oleh Prof Niki 

Lukviarman SE., MBA., Akt., DBA., 

CA dalam sebuah seminar 

internasional. Prof Niki menyebutkan, 

semakin hari kompleksitas kegiatan di 

dunia bisnis semakin tinggi, yang 

berarti potensi resiko dan tantangan 

juga berpotensi meningkat. Karena itu, 

penerapan prinsip-prinsip GCG sangat 

diperlukan agar tidak ada pihak-pihak 

yang dirugikan. Implementasi dari 

GCG diharapkan bermanfaat untuk 

menambah dan memaksimalkan nilai 

perusahaan. Dimana GCG mampu 

mengusahakan kepentingan antara 
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berbagai kepentingan yang dapat 

memberikan keuntungan bagi 

perusahaan secara menyeluruh 

(http://www.medanbisnisdaily.com). 

Sehingga pada saat penerbitan obligasi 

investor akan semakin melirik 

perusahaan apabila memiliki 

keterbukaan informasi yang baik 

melalui tata kelola yang profesional. 

Saat ini, telah terdapat beberapa 

perusahaan yang akan melakukan 

pencatatan saham perdana atau IPO. 

Tak hanya itu, juga terdapat beberapa 

perusahaan yang menerbitkan surat 

utang atau obligasi. 

Pelaksanaan program CSR 

dapat membantu meningkatkan 

perkembangan sosial. Hal itu 

diungkapkan oleh Menko 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, Puan Maharani yang 

menyatakan bahwa dana CSR dapat 

membantu mendanai program 

pemerintah dalam rangka mengurangi 

kemiskinan serta membantu 

pemerintah dalam rangka mengurangi 

kemiskinan serta membantu 

pemerintah dalam hal pembangunan 

sosial. Dalam pidatonya Menteri Puan 

menyebutkan langkah nyata 

pengelolaan dana CSR tersebut antara 

lain dalam bentuk keuangan mikro, 

peningkatan fasilitas kesehatan, 

perumahan, air dan sanitasi, serta 

pertanian dan kehutanan 

(http://www.okezone.com). 

Melihat fenomena kinerja 

keuangan, CG serta CSR yang telah 

diuraikan diatas, penulis memiliki 

ketertarikan untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh dari 

Corporate Governance (CG) dan 

Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan penjelasan diatas 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda 

(hasil yang tidak konsisten), maka 

peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai 

“Pengaruh Corporate Governance 

(CG) dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) Terhadap 

Kinerja Keuangan (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Makanan dan Minuman 

yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2017)”. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai beikut: 

1. Variabel Terikat (Dependent 

Variable) 

http://www.medanbisnisdaily.com/
http://www.okezone.com/
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Dalam penelitian ini yang 

termasuk variabel terikat adalah 

Kinerja Keuangan (Y). 

2. Variabel Bebas (Independent 

Variable) 

Variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah: 

X1 : Dewan Komisaris 

X2 : Komite Audit 

X3 : Corporate Social 

Responsibility (CSR) 

B. Teknik dan Pendekatan 

Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

Alasan peneliti menggunakan 

pendekatan kuantitatif adalah 

data yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini berbentuk angka 

yang sifatnya dapat diukur, 

rasional dan sistematis. Untuk 

ketepatan perhitungan sekaligus 

mengurangi human eror, 

digunakan program SPSS 

(Statistical Product and Service 

Solution). 

2. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian expost facto. 

Alasan menggunakan teknik 

penelitian ini, karena peneliti 

dapat mengidentifikasi fakta 

atau peristiwa sebagai variabel 

yang dipengaruhi (Dependent 

Variable) yaitu kinerja keuangan 

dan melakukan penyelidikan 

terhadap variabel yang 

mempengaruhi (Independent 

Variable) yaitu dewan 

komisaris, komite audit, dan 

CSR. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur, 

sektor industri barang kosumsi, 

sub sektor makanan dan 

minuman yang terdaftar secara 

berturut-turut di Bursa Efek 

Indonesia berdasarkan 

klasifikasi Indonesian Stock 

Exchange (IDX) periode tahun 

2013-2017. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 18. 

2. Sampel 

Teknik yang digunakan dalam 

menentukan sampel adalah 

pendekatan non probability 

sampling dengan menggunakan 

metode purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2017:85), 

“Purposive Sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu”. Kriteria 

pengambilan sampel yang dapat 

diajukan adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan manufaktur 

sektor barang industri barang 

konsumsi sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

dalam periode 2013-2014. 

b. Perusahaan manufaktur 

sektor industri barang 

konsumsi sub sektor makanan 

dan minuman yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang 

mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut-

turut dalam periode 2013-

2014. 

c. Perusahaan manufaktur 

sektor industri barang 

konsumsi sub sektor makanan 

dan minuman yang 

mengalami laba secara 

berturut-turut dalam periode 

2013-2017. 

Berdasarkan kriteria 

diatas, maka jumlah sampel 

yang memenuhi kriteria dalam 

penelitian ini adalah 9 sampel 

perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2013-2017. 

Menurut Sugiyono (2017:92), 

“Bila dalam penelitian akan 

melakukan analisis dengan 

multivariate (korelasi linier 

berganda) maka jumlah sampel 

minimal 10 × dari jumlah 

variabel yang diteliti”. 

Berdasarkan teori tersebut, maka 

dapat ditentukan jumlah sampel 

yang sesuai kriteria adalah 10 × 

4 = 40, yang artinya minimal 

sampel yang diteliti adalah 40 

perusahaan, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan 9 

perusahaan yang dijadikan 

sampel dengan periode 

penelitian 5 tahun maka jumlah 

unit sampelnya adalah 9 × 5 = 

45 sampel. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Data yang diperoleh 

untuk menunjang penelitian 

yang didapatkan melalui orang 

lain atau dokumen. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dari annual report 

perusahaan yang didapat melalui 

situs resmi Bursa Efek Indonesia 

yaitu www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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2. Langkah-langkah 

Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini langkah-

langkah pengumpulan data yang 

digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data 

menggunakan dokumentasi 

dilakukan yaitu dengan cara 

mencari dan mengumpulkan 

data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Data-data yang 

dibutuhkan adalah dewan 

komisaris, komite audit, CSR, 

dan kinerja keuangan selama 

periode 2013-2017 serta data-

data lain yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini. 

b. Library Research (Studi 

Kepustakaan) 

Studi kepustakaan diartikan 

sebagai pengumpulan data 

dengan cara membaca dan 

mempelajari literatur seperti 

buku-buku, jurnal dan 

berbagai macam sumber 

tertulis lainnya yang 

berkaitan dengan topik 

penelitian. 

E. Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang 

digunakan analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan 

program Statistic Product and 

Service Solution (SPSS) for 

Windows versi 23. Metode analisis 

regresi berganda yang dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu: uji 

asumsi klasik, analasis regresi linier 

berganda, koefisien determinasi dan 

uji hipotesis. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berikut ini hasil analisis regresi 

linier berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

A. Hasil Pengujian 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas 

dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Gambar 1 

Hasil Uji Normalitas Grafik 

Histogram 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan analisis 

grafik pada gambar 1, hasil 

uji normalitas grafik 
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histogram diatas, dapat dilihat 

bahwa pola gambar grafik 

histogram berbentuk simetris, 

distribusi data tidak menceng 

ke kanan atau menceng ke 

kiri, maka data tersebut 

dinyatakan telah terdistribusi 

normal. 

 

Gambar 2 

Normal Probability Plot 

ROE 

Sumber: Output SPSS 

Grafik normal 

probability plot pada gambar 

2 diatas dapat dikatakan telah 

terdistribusi normal. Hal ini 

ditunjukkan pada grafik 

normal probability plot data 

telah menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model 

regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Kolmogorov-

Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 45 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,13082439 

Most Extreme Differences Absolute ,109 

Positive ,098 

Negative -,109 

Test Statistic ,109 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

Sumber: Output SPSS 

Dari pengujian tabel 1 

diatas terlihat bahwa data 

telah terdistribusi normal 

dengan nilai signifikansi > 

0,05 yaitu sebesar 0,200. Hal 

ini ditunjukkan nilai Test 

Statistic sebesar 0,109 dengan 

nilai signifikansi 0,200. 

b. Uji Multikolinieritas 

Berikut ini hasil uji 

multikolinieritas: 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Dewan_Komisaris ,932 1,073 

Komite_Audit ,567 1,763 

CSR ,564 1,773 

 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel 2 

dapat dilihat bahwa variabel 

dewan komisaris, komite 

audit dan CSR memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,932, 

0,576, dan 0,564 yang lebih 
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besar dari 0,10 dan VIF 

sebesar 1,073, 1,763, dan 

1,773 yang lebih kecil dari 

10. Dengan demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

c. Uji Autokeralasi 

Berikut ini hasil uji 

autokorelasi: 

Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,835a ,698 ,676 1,17147 2,189 

a. Predictors: (Constant), CSR, Dewan_Komisaris, Komite_Audit 

b. Dependent Variable: ROE 

 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.8 

dapat dilihat bahwa nilai Uji 

Durbin-Watson (D-W test) 

dengan menggunakan SPSS 

23 maka diperoleh nilai DW 

sebesar 2,189. Nilai tersebut 

akan dibandingkan dengan 

nilai tabel Durbin-Watson 

pada taraf signifikansi 5% 

dengan jumlah sampel 

sebanyak 45 (n = 45) dan 

jumlah variabel bebas 

sebanyak 3 (k = 3), maka dari 

tabel statistik Durbin-Watson 

didapatkan nilai batas bawah 

(dl) sebesar 1,6647. 

Pengambilan keputusan 

terletak pada nilai DW hitung 

lebih besar dari du dan lebih 

kecil dari 4 – du (4 – 1,6647 

= 2,3353) atau dapat 

dinyatakan bahwa 1,6647 < 

2,189 < 2,3353 atau du < DW 

< 4 – du, sehingga dapat 

dinyatakan bahwa dalam 

persamaan regresi yang 

digunakan tidak terdapat 

autokorelasi. 

d. Uji Heterokedastisitas 

Berikut ini hasil uji 

heteroskedastisitas: 

 

Gambar 3 

Grafik Scatterplot 

Sumber: Output SPSS 

Dengan melihat grafik 

scatterplot diatas, terlihat 

titik-titik menyebar secara 

acak, serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka 

0 pada sumbu Y. Maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa 

terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada 

model transformasi regresi 

yang digunakan. 
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2. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Berikut ini hasil uji 

analisis regresi linier berganda: 

Tabel 4 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) -1,929 1,183  -1,630 ,111 

Dewan_Komisaris 1,344 ,456 ,262 2,947 ,005 

      

Komite_Audit -,236 ,387 -,069 -,609 ,546 

CSR -1,001 ,147 -,776 -6,792 ,000 

 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.9 di 

atas, maka didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

Y= -1,929 + 0,262 Dewan 

Komisaris – 0,069 Komite Audit 

– 0,776 CSR. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berikut ini hasil uji 

Koefisien Determinasi: 

Tabel 5 

Koefisien Determinasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,835a ,698 ,676 1,17147 2,189 

 

Sumber: Output SPSS 

Berdasarkan hasil 

analisis pada tabel 4.10 

diperoleh nilai adjusted R
2
 

sebesar 0,676 dengan demikian 

menunjukkan bahwa 67,6% 

variasi ROE dapat dijelaskan 

oleh variasi Dewan Komisaris, 

Komite Audit, dan CSR dan 

sisanya yaitu (100% - 67,6% = 

32,4%) dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

4. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (Uji T) 

Tabel 6 

Hasil Uji t (Parsial) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1,929 1,183  -1,630 ,111 

Dewan_Komisaris 1,344 ,456 ,262 2,947 ,005 

Komite_Audit -,236 ,387 -,069 -,609 ,546 

CSR -1,001 ,147 -,776 -6,792 ,000 

 

Sumber: Output SPSS 

1) Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai 

signifikan variabel Dewan 

Komisaris adalah 0,005. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa nilai signifikan uji t 

variabel Dewan Komisaris 

≤ 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hasil dari 

pengujian secara parsial 

memperoleh Dewan 

Komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 
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keuangan yang diukur 

dengan ROE. 

2) Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai 

signifikan variabel Komite 

Audit adalah 0,546. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

Komite Audit ≥ 0,05 yang 

berarti H0 diterima dan Ha 

ditolak, sehingga hasil dari 

pengujian secara parsial 

memperoleh Komite Audit 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur 

dengan ROE. 

3) Pengujian Hipotesis 3 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam 

tabel 4.11 diperoleh nilai 

signifikan variabel CSR 

adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji t variabel 

CSR ≥ 0,05 yang berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima, 

sehingga hasil dari 

pengujian secara parsial 

memperoleh CSR 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

yang diukur dengan ROE. 

b. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Uji F) 

Tabel 7 

Hasil Uji F (Simultan) 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 129,893 3 43,298 31,550 ,000b 

Residual 56,266 41 1,372   

Total 186,159 44    

 

Sumber: Outputt SPSS 

Berdasarkan hasil 

perhitungan pada SPSS for 

windows versi 23 dalam tabel 

4.12 diperoleh nilai signifikan 

adalah 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai 

signifikan uji F variabel 

Dewan Komisaris (X1), 

Komite Audit (X2), dan CSR 

(X3) ≤ 0,05 yang berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. Hasil 

dari pengujian simultan ini 

adalah Dewan Komisaris 

(X1), Komite Audit (X2), dan 

CSR (X3) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan 

ROE. 

B. Pembahasan 

Dari hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan, maka 
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dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dewan komisaris secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan yang diukur 

dengan ROE pada perusahaan 

sub sektor makanan dan 

minuman di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai 2017. Hasil ini 

ditunjukkan dari uji t (parsial) 

dengan nilai signifikani sebesar 

0,005 dimana nilai signifikansi 

tersebut kurang dari 0,05. 

2. Komite Audit secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang 

diukur dengan ROE pada 

perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai 2017. Hasil ini 

ditunjukkan dari uji t (parsial) 

dengan nilai signifikani sebesar 

0,546 dimana nilai signifikansi 

tersebut lebih dari 0,05. 

3. Corporate Social Responsibility 

(CSR) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan yang diukur 

menggunakan ROE pada 

perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai 2017. Hasil ini 

ditunjukkan dari uji t (parsial) 

dengan nilai signifikani sebesar 

0,000 dimana nilai signifikansi 

tersebut kurang dari 0,05. 

4. Dewan Komisaris, Komite Audit 

dan Corporate Social 

Responsibility (CSR) secara 

simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang 

diukur menggunakan ROE pada 

perusahaan sub sektor makanan 

dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2013 

sampai 2017. Hasil ini 

ditunjukkan dari uji F (simultan) 

dengan nilai signifikani sebesar 

0,000 dimana nilai signifikansi 

tersebut kurang dari 0,05. 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan simpulan di atas, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut: 

a. Bagi Investor 

Bagi investor, hasil penelitian ini 

dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi. Didalam 

pengambilan keputusan hendaknya 

lebih memperhatikan penerapan 

Corporate Social Responsibility 
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(CSR), kemudian bagaimana 

kebijakan dewan komisarisnya 

serta komite auditnya, karena 

variabel tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja keuangannya terutama di 

dalam profitabilitas perusahaannya. 

b. Bagi Emiten 

Perusahaan sub sektor makanan dan 

minuman hendaknya lebih 

memperhatikan penerapan 

penerapan Corporate Social 

Responsibility (CSR), lebih terbuka 

mengungkapkan kegiatan – 

kegiatan yang berhubungan dengan 

tanggung jawab sosial perusahaan 

dalam laporan tahunannya, dan 

perusahaan diharapkan selalu 

melakukan evaluasi dan 

pengawasan atas laporan keuangan 

yang telah disusun oleh komite 

audit sehingga dapat memberikan 

jaminan atas hasil pelaporan. Selain 

itu, dewan komisaris perusahaan 

juga harus memberikan kebijakan 

yang dapat memenuhi keinginan 

atau harapan setiap stakeholder 

maupun masyarakat sekitar 

perusahaan tersebut. Karena jika 

perusahaan menerapkan Corporate 

Social Responsibility maupun para 

dewan komisaris memberikan 

kebijakan yang diharapkan para 

stakeholder maupun masyarakat 

akan dapat mempengaruhi para 

investor untuk lebih banyak 

berinvestasi di perusahaan tersebut. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan memperbanyak variabel 

atau menggunakan variabel lain 

diantaranya kepemilikan 

manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan direksi, ukuran 

perusahaan dan leverage, selain itu 

memperbanyak sampel penelitian 

agar penelitian selanjutnya lebih 

tepat dan akurat. 
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