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    BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Bab ini memaparkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh 

good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Perusahaan meliputi 30 

perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) periode 

2013 - 2017. Adapun unit analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. 1 

Perusahaan Perbankan yang terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

NO KODE EMITEN NAMA EMITEN 

1 AGRO PT Bank Agroniaga Tbk. 

2 ARTO PT Bank Artos Indonesia Tbk 

3 BABP PT Bank MNC Internasional Tbk . 

4 BACA PT Bank Capital Tbk. 

5 BBHI PT Bank Harda International Tbk. 

6 BBKP PT Bank Bukopin Tbk. 

7 BBNI PT Bank Negara Indonesia Tbk. 

8 BBNP PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

9 BBRI PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

10 BBCA PT Bank Central Asia Tbk. 

11 BCIC PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

12 BDMN PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 

13 BEKS PT Bank Pundi Indonesia, Tbk. 

14 BJBR PT Bank Pembangunan Jawa Barat & Banten 

15 BMAS PT Bank Maspion Indonesia, Tbk. 

16 BMRI PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. 

17 BNBA PT Bank Bumi Arta, Tbk. 

18 BNGA PT Bank CIMB Niaga, Tbk. 

19 BNII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. 

20 BNLI PT Bank Permata, Tbk. 
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NO KODE EMITEN NAMA EMITEN 

21 BSIM PT Bank Sinarmas, Tbk. 

22 BSWD PT Bank of India Indonesia, Tbk. 

23 BVIC PT Bank Victoria International, Tbk. 

24 INPC PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. 

25 MAYA PT Bank Mayapada Internasional, Tbk. 

26 MCOR PT Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk. 

27 MEGA PT Bank Mega, Tbk. 

28 NISP PT Bank OCBC NISP, Tbk. 

29 PNBN PT Bank Pan Indonesia, Tbk. 

30 SDRA PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk. 

      Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

 

4.1.1 Perkembangan Return On Assets (ROA) pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan 

dalam mengukur tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Return on assets 

(ROA) yang tinggi menunjukkan bahwa total asset perusahaan menghasilkan laba 

bersih yang tinggi bagi para pemegang saham biasa. Data untuk variabel return on 

assets (ROA) diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan yang sudah 

publish di bursa efek indonesia (BEI). Berikut ini kondisi return on assets (ROA) 

pada masing-masing perusahaan perbankan periode 2013 - 2017: 

Tabel 4. 2 

Return On Assets (ROA) pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 1.66 1.47 1.55 1.49 1.45 1.52 

2 ARTO 0.58 0.25 0.01 -5.25 -1.48 -1.18 

3 BABP -0.93 -0.82 0.10 0.11 -7.47 -1.80 

4 BACA 1.59 1.33 1.10 1.00 0.79 1.16 

5 BBHI 1.01 0.94 -2.82 0.53 0.69 0.07 

6 BBKP 1.75 1.23 0.75 0.54 0.09 0.87 

7 BBNI 3.40 3.50 2.60 2.70 2.70 2.98 

8 BBNP 1.58 1.32 0.99 0.15 -0.90 0.63 
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No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

9 BBRI 5.03 4.73 4.19 3.84 3.69 4.30 

10 BBCA 3.80 3.90 3.80 4.00 3.90 3.88 

11 BCIC -7.58 -4.96 -5.37 -5.02 0.80 -4.43 

12 BDMN 2.50 1.40 1.20 3.10 2.80 2.20 

13 BEKS 1.22 -1.59 -5.29 -9.58 -1.43 -3.33 

14 BJBR 2.61 1.92 2.04 2.22 2.01 2.16 

15 BMAS 1.11 0.80 1.10 1.67 1.60 1.26 

16 BMRI 3.66 3.57 3.15 1.95 2.72 3.01 

17 BNBA 2.05 1.52 1.33 1.52 1.73 1.63 

18 BNGA 2.76 1.33 0.47 1.09 1.70 1.47 

19 BNII 1.71 0.68 1.01 1.60 1.48 1.30 

20 BNLI 1.60 1.20 0.20 -4.90 0.60 -0.26 

21 BSIM 1.71 1.02 0.95 1.72 1.26 1.33 

22 BSWD 3.80 3.36 -0.77 -11.15 -3.39 -1.63 

23 BVIC 1.97 0.80 0.65 0.52 0.64 0.92 

24 INPC 1.39 0.79 0.33 0.35 0.31 0.63 

25 MAYA 2.53 1.98 2.10 2.03 1.30 1.99 

26 MCOR 1.74 0.79 1.03 0.69 0.54 0.96 

27 MEGA 1.14 1.16 1.97 2.36 2.24 1.77 

28 NISP 1.81 1.79 1.68 1.85 1.96 1.82 

29 PNBN 1.85 2.23 1.31 1.69 1.61 1.74 

30 SDRA 2.23 2.81 1.94 1.53 1.53 2.01 

Maksimal 5.03 4.73 4.19 4.00 3.90 4.30 

Minimal -7.58 -4.96 -5.37 -11.15 -7.47 -4.43 

Rata-rata 1.71 1.35 0.78 0.15 0.85  

 Grand Mean 0.97 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali dalam persentase) 

Tabel 4.2 menunjukan perkembangan return on assets (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Return on assets (ROA) pada periode 2013 hingga 2017 memiliki nilai rata-

rata keseluruhan sebesar 0.97 %. Menurut ketentuan bank indonesia, standar yang 

paling baik untuk return on assets (ROA) dalam ukuran bank-bank indonesia 

minimal 1.50 %, Hal ini menunjukan bahwa nilai rata-rata keseluruhan pada 
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periode 2013 hingga 2017 masih dibawah standar yang telah ditentukan. Dilihat 

secara individual terdapat 17 perusahaan perbankan yang memiliki nilai dibawah 

standar bahkan terdapat 6 perusahaan perbankan yang memiliki nilai lebih jauh dari 

nilai standar yaitu dibawah dari 0% yang dapat diartikan bahwa perusahaan 

perbankan tersebut sangat tidak sehat yaitu perusahaan dengan kode emiten ARTO, 

BABP, BCIC, BEKS, BNLI, BSWD dimana nilai yang paling rendah adalah -

4.43%, akan tetapi masih terdapat sebanyak 13 perusahaan perbankan yang 

memiliki nilai return on assets (ROA) diatas standar ketentuan bank indonesia. 

Return on assets (ROA) memiliki rata-rata perkembangan perusahaan pada 

tahun 2013 sebesar 1.71 %, nilai ini berada diatas nilai standar yang sudah 

ditentukan, perusahaan yang memiliki tingkat return on assets (ROA) tertinggi 

yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar 5.03 %. Pada tahun 2014 sebesar 

1.35 % yang menurun dari tahun sebelumnya dan menunjukan nilai berada dibawah 

nilai standar yang sudah ditentukan, akan tetapi perusahaan yang memiliki nilai 

tingkat return on assets (ROA) tertinggi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

sebesar 4.73 %, nilai ini berada diatas nilai standar yang sudah ditentukan. Pada 

tahun 2015 sebesar 0.78 % yang menurun dari tahun sebelumnya dan berada 

dibawah nilai standar yang sudah ditentukan, akan tetapi perusahaan yang memiliki 

tingkat return on assets (ROA) tertinggi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

sebesar 4.19 %, nilai ini berada diatas nilai standar yang sudah ditentukan. Pada 

tahun 2016 sebesar 0.15 % yang menurun dari tahun sebelumnya dan berada 

dibawah nilai standar yang sudah ditentukan, akan tetapi perusahaan yang memiliki 

tingkat return on assets (ROA) tertinggi yaitu PT. Bank Central Asia, Tbk sebesar 

4.00 %, nilai ini berada diatas nilai standar yang sudah ditentukan, pada tahun 2017 

sebesar 0.85 % yang meningkat dari tahun sebelumnya dan berada dibawah nilai 

standar yang sudah ditentukan, akan tetapi perusahaan yang memiliki tingkat return 

on assets (ROA) tertinggi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk sebesar 3.90 %, 

nilai ini berada diatas nilai standar yang sudah ditentukan.  

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat digambarkan kondisi return on assets 

(ROA) secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik sebagai 

berikut : 
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Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali dalam persentase) 

Gambar 4. 1 

Return On Assets (ROA) pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
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Gambar 4.1 menunjukkan perkembangan nilai return on assets (ROA) 

perusahaan perbankan relatif stabil. Secara keseluruhan pada kurun waktu 5 tahun 

perusahaan perbankan yang memperoleh paling tinggi PT. Bank Rakyat Indonesia, 

sedangkan yang terendah adalah PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk d.h PT.Bank 

Mutiara, Tbk. Walau demikian rata-rata perusahaan mengalami kenaikan lebih baik 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan dari perubahannya seluruh 

perusahaan mengalami fluktuatif. 

 

4.1.2 Perkembangan Kepemilikan Manajerial pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak 

manajemen baik direksi maupun komisaris (kecuali komisaris independen) yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, diukur oleh proporsi saham yang 

dimiliki manajer pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase (%). Rustendi 

dan Jimmi (2008). Data diperoleh dari laporan tahunan yang sudah publish di bursa 

efek indonesia. Berikut ini kondisi perkembangan kepemilikan manajerial masing-

masing perusahaan periode 2013 – 2017: 

Tabel 4. 3  

Kepemilikan Manajerial pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 0.06 0.20 0.13 0.45 0.07 0.18 

2 ARTO 30.00 30.00 30.00 27.00 24.00 28.20 

3 BABP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 BACA 28.23 28.23 7.96 12.55 12.54 17.90 

5 BBHI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6 BBKP 0.16 0.15 0.02 0.02 0.02 0.07 

7 BBNI 0.21 0.20 0.23 0.01 0.01 0.13 

8 BBNP 0.00 0.00 0.00 1.77 1.77 0.71 

9 BBRI 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

10 BBCA 0.26 0.24 0.22 0.20 0.19 0.22 

11 BCIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

12 BDMN 0.27 0.19 0.17 0.16 0.05 0.17 
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No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

13 BEKS 0.00 0.00 0.19 0.00 0.00 0.04 

14 BJBR 0.05 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 

15 BMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

16 BMRI 0.07 0.51 0.01 0.01 0.01 0.12 

17 BNBA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

18 BNGA 0.00 0.00 0.00 0.04 0.06 0.02 

19 BNII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

20 BNLI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

21 BSIM 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 

22 BSWD 2.00 2.00 1.61 1.61 1.63 1.77 

23 BVIC 13.30 12.35 12.35 11.99 2.49 10.50 

24 INPC 0.00 3.44 3.44 2.85 2.85 2.52 

25 MAYA 0.84 0.00 0.67 4.59 4.66 2.15 

26 MCOR 0.97 2.36 2.36 2.36 2.36 2.08 

27 MEGA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

28 NISP 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

29 PNBN 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.01 

30 SDRA 0.53 0.23 0.18 0.18 0.10 0.24 

Maksimal 30.00 30.00 30.00 27.00 24.00 28.20 

Minimal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rata-rata 2.57 2.67 1.99 2.19 1.76  

 Grand Mean 2.24 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Tabel 4.3 menunjukkan perkembangan kepemilikan manajerial pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Rata-rata perkembangan perusahaan sebesar 2.57 % pada tahun 2013, 

perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial dengan jumlah tertinggi yaitu 

PT Bank Artos Indonesia, TBK yaitu  sebesar 30.00 %, kemudian terdapat 14 

perusahaan perbankan memiliki kepemilikan manajerial yang terendah yaitu 

sebesar 0.00%. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan no. 55/POJK.03/2016  pasal 

39 menyatakan bahwa anggota-anggota dewan komisaris wajib mengungkapkan 

kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, serta dalam pasal 21 peraturan 
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otoritas jasa keuangan no. 55/ POJK.03/2016 menyatakan bahwa anggota direksi 

wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih.  

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat digambarkan kondisi kepemilikan 

manajerial secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik sebagai 

berikut : 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

 Gambar 4. 2 

Kepemilikan Manajerial pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

AGRO

ARTO

BABP

BACA

BBHI

BBKP

BBNI

BBNP

BBRI

BBCA

BCIC

BDMN

BEKS

BJBR

BMAS

BMRI

BNBA

BNGA

BNII

BNLI

BSIM

BSWD

BVIC

INPC

MAYA

MCOR

MEGA

NISP

PNBN

SDRA

2017

2016

2015

2014

2013



69 

 

 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa perkembangan kepemilikan manajerial 

perusahaan perbankan relatif stabil, serta sebagian besar perusahaan perbankan 

tidak melakukan perubahan kepemilikan manajerial selama periode tahun 2013 

hingga 2017 yaitu sebesar 0 %. Namun terdapat 1 perusahaan yang melakukan 

perubahan selama periode 2013 hingga 2017 dan selalu menjadi nilai yang tertinggi 

pada perkembangan kepemilikan manajerial tersebut yaitu PT Bank Artos 

Indonesia, TBK dengan nilai diatas 20.00 %. 

 

4.1.3 Perkembangan Kepemilikan Institusional pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki 

institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki 

oleh investor institusional dalam suatu perusahaan (Masdupi dan Utama, 2005). 

Data diperoleh dari laporan tahunan yang sudah publish di bursa efek indonesia. 

Berikut ini kondisi perkembangan kepemilikan institusional masing-masing 

perusahaan periode 2013 – 2017 : 

Tabel 4. 4 

Kepemilikan Institusional pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 94.86 94.45 96.62 95.83 94.01 95.15 

2 ARTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 BABP 75.36 94.62 63.07 92.81 92.81 83.73 

4 BACA 32.94 71.77 53.47 33.38 33.38 44.99 

5 BBHI 89.36 91.57 72.66 72.66 75.14 80.28 

6 BBKP 60.45 64.95 59.52 59.52 62.95 61.48 

7 BBNI 98.34 98.81 97.64 98.28 99.00 98.41 

8 BBNP 81.85 81.85 79.67 76.87 76.87 79.42 

9 BBRI 55.18 98.03 98.94 98.86 98.14 89.83 

10 BBCA 47.15 47.15 47.15 47.15 54.94 48.71 

11 BCIC 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 

12 BDMN 73.77 99.81 98.63 98.43 79.03 89.93 

13 BEKS 91.89 91.90 91.90 70.07 57.47 80.65 
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No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

14 BJBR 95.84 92.71 93.54 96.42 94.34 94.57 

15 BMAS 87.52 88.75 88.76 90.30 95.59 90.18 

16 BMRI 98.76 60.00 98.77 99.00 99.11 91.13 

17 BNBA 90.90 90.90 90.90 90.90 90.90 90.90 

18 BNGA 96.92 96.92 97.94 94.09 92.50 95.67 

19 BNII 99.40 99.43 99.43 99.88 97.29 99.09 

20 BNLI 44.56 44.56 44.56 44.56 44.56 44.56 

21 BSIM 66.48 56.00 55.55 56.06 55.83 57.98 

22 BSWD 17.00 17.00 18.00 18.00 18.20 17.64 

23 BVIC 18.46 87.65 87.65 75.36 70.58 67.94 

24 INPC 76.71 62.90 51.57 93.71 93.98 75.77 

25 MAYA 82.28 90.00 87.57 92.01 91.85 88.74 

26 MCOR 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34 85.34 

27 MEGA 57.82 57.82 57.82 57.82 57.82 57.82 

28 NISP 85.10 99.99 99.99 99.89 99.86 96.97 

29 PNBN 38.82 53.96 51.46 96.37 84.86 65.09 

30 SDRA 33.82 6.06 6.06 7.73 4.67 11.67 

Maksimal 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99 

Minimal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rata-rata 69.23 74.16 72.47 74.71 73.37  

 Grand Mean 72.79 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Tabel 4.4 menunjukkan perkembangan kepemilikan institusional pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Rata-rata perkembangan perusahaan sebesar 69.23 % pada tahun 2013, 

perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional dengan nilai tertinggi yaitu PT. 

Bank JTrust Indonesia, Tbk d.h PT.Bank Mutiara, Tbk yaitu  sebesar 99.99 %, yang 

artinya sebanyak 99 % kepemilikan saham dimiliki oleh institusi atau lembaga 

keuangan non bank, sedangkan untuk nilai terendah dimiliki oleh PT Bank Artos 

Indonesia, Tbk dengan nilai sebesar 0 %, hal ini menggambarkan bahwa 

kepemilikan saham yang berada di PT Bank Artos Indonesia, Tbk dimiliki oleh 

institusi atau lembaga.  
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Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat digambarkan kondisi kepemilikan 

institusional secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik 

sebagai berikut : 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali)  

 Gambar 4. 3 

Kepemilikan Institusional pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
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Gambar 4.3 menunjukkan bahwa perkembangan kepemilikan insitusional 

perusahaan perbankan relatif stabil, sebagian besar perusahaan perbankan 

melakukan perubahan kepemilikan institusional selama periode tahun 2013 hingga 

2017 yang fluktuatif, Namun terdapat 2 perusahaan yang tidak melakukan 

perubahan selama periode 2013 hingga 2017 dan masing-masing menjadi nilai yang 

tertinggi yaitu PT. Bank JTrust Indonesia, Tbk d.h PT.Bank Mutiara, Tbk dengan 

nilai tertinggi sebesar 99.99 % dan PT Bank Artos Indonesia, TBK  dengan nilai 

terendah yaitu sebesar 0 %. 

 

4.1.4 Perkembangan Komisaris Independen pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Komisaris Independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili 

pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk 

tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk 

berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional yang 

dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan 

Agoes dan Ardana (2014:110). Data diperoleh dari laporan tahunan yang sudah 

publish di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini kondisi perkembangan jumlah 

komisaris independen masing-masing perusahaan periode 2013 – 2017: 

Tabel 4. 5 

Komisaris Independen pada perusahaan perbankan yang  

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 3 3 2 2 3 3 

2 ARTO 2 2 2 2 2 2 

3 BABP 2 2 2 2 2 2 

4 BACA 2 2 2 2 1 2 

5 BBHI 2 2 2 2 2 2 

6 BBKP 3 4 3 3 4 3 

7 BBNI 4 4 5 5 4 4 

8 BBNP 2 2 2 2 2 2 

9 BBRI 2 5 5 5 5 4 

10 BBCA 3 3 3 3 3 3 
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No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

11 BCIC 2 2 3 2 3 2 

12 BDMN 4 3 4 3 3 3 

13 BEKS 2 2 2 2 2 2 

14 BJBR 4 4 3 4 4 4 

15 BMAS 2 2 2 2 2 2 

16 BMRI 4 4 4 4 4 4 

17 BNBA 3 2 2 2 2 2 

18 BNGA 4 4 4 4 4 4 

19 BNII 3 3 3 3 3 3 

20 BNLI 2 4 4 4 4 4 

21 BSIM 2 2 2 2 2 2 

22 BSWD 3 5 3 2 2 3 

23 BVIC 3 3 2 2 2 2 

24 INPC 3 3 3 3 3 3 

25 MAYA 3 3 2 2 3 3 

26 MCOR 2 2 2 2 2 2 

27 MEGA 2 2 2 2 2 2 

28 NISP 2 4 4 4 5 4 

29 PNBN 2 3 4 3 3 3 

30 SDRA 2 3 3 3 3 3 

Maksimal 4 5 5 5 5 5 

Minimal 2 2 2 2 1 1 

Rata-rata 3 3 3 3 3  

 Grand Mean 3 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Tabel 4.5 menunjukkan perkembangan jumlah komisaris independen pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Rata-rata perkembangan perusahaan sebesar 2.63 % pada tahun 2013, 

perusahaan yang memiliki jumlah komisaris independen dengan jumlah tertinggi 

yaitu sebanyak 4 orang . Artinya perusahaan telah melebihi batas minimal yang 

sudah diatur oleh POJK Nomor 33 BAB III pasal 20 dimana jumlah minimal 

komisaris independen adalah 1 orang atau 30% dari total jumlah dewan komisaris, 
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hal ini menggambarkan bahwa perusahaan peduli akan pentingnya kehadiran 

komisaris independen. 

Berdasarkan tabel 4.5 maka dapat digambarkan kondisi komisaris 

independen secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik 

sebagai berikut : 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Gambar 4. 4 

Komisaris Indipenden pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
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Gambar 4.4 menunjukkan jumlah perkembangan komisaris independen 

perusahaan perbankan relatif stabil. Secara keseluruhan pada kurun waktu 5 tahun 

perusahaan perbankan tidak ada yang dibawah batas minimal jumlah komisaris 

independen. Rata-rata perusahaan setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah 

komisaris independen, namun ada salah satu perusahaan perbankan yang 

mengalami penurunan jumlah komisaris independent pada tahun 2017 menjadi 

sebanyak 1 orang komisaris independent yaitu pada  PT Bank Capital, Tbk. 

 

4.1.5 Perkembangan Jumlah Dewan Direksi pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Data diperoleh 

dari laporan tahunan yang sudah publish di bursa efek indonesia. Berikut ini kondisi 

perkembangan jumlah dewan direksi perusahaan periode 2013 – 2017: 

Tabel 4. 6 

Dewan Direksi pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 5 5 5 5 5 5 

2 ARTO 3 3 3 3 3 3 

3 BABP 4 6 5 5 4 5 

4 BACA 4 5 5 5 5 5 

5 BBHI 3 4 5 5 4 4 

6 BBKP 6 7 7 7 7 7 

7 BBNI 10 10 9 10 10 10 

8 BBNP 5 5 4 5 9 6 

9 BBRI 11 11 11 11 11 11 

10 BBCA 10 10 10 11 11 10 

11 BCIC 5 3 4 7 7 5 

12 BDMN 11 9 7 9 7 9 

13 BEKS 6 6 6 5 5 6 
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No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

14 BJBR 6 7 7 7 5 6 

15 BMAS 4 4 4 4 4 4 

16 BMRI 11 11 11 10 10 11 

17 BNBA 3 3 3 3 3 3 

18 BNGA 12 11 11 10 11 11 

19 BNII 8 8 9 8 7 8 

20 BNLI 9 9 10 10 9 9 

21 BSIM 6 6 8 8 6 7 

22 BSWD 5 5 5 5 4 5 

23 BVIC 6 7 6 5 5 6 

24 INPC 6 7 7 6 8 7 

25 MAYA 6 6 8 9 8 7 

26 MCOR 5 5 5 8 8 6 

27 MEGA 9 9 10 8 7 9 

28 NISP 11 10 10 10 10 10 

29 PNBN 11 11 12 12 11 11 

30 SDRA 4 6 6 6 6 6 

Maksimal 12 11 12 12 11 12 

Minimal 3 3 3 3 3 3 

Rata-rata 7 7 7 7 7  

 Grand Mean 7 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Tabel 4.6 menunjukkan perkembangan jumlah dewan direksi pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Rata-rata perkembangan jumlah dewan direksi perusahaan sebesar 6.83 % 

pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki dewan direksi dengan jumlah tertinggi 

yaitu PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebanyak 12 orang . Artinya perusahaan telah 

melebihi batas minimal yang sudah diatur oleh POJK Nomor 33 BAB II pasal 2 

dimana jumlah minimal dewan direksi adalah 3 orang, yang salah satunya menjadi 

direktur utama, hal ini menggambarkan bahwa perusahaan peduli akan pentingnya 

kehadiran dewan direksi. Rata-rata perkembangan jumlah dewan komisaris 

meningkat setiap tahunnya yaitu sebesar 6.97 %, 7.10 % , 7.23 %, hal ini 
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menggambarkan setiap tahun perusahaan perbankan melakukan perubahan, dan 

selama tahun pengamatan tidak ada yang melanggar batas minimal yang sudah di 

atur oleh peraturan otoritas jasa keuangan. 

Berdasarkan tabel 4.6 maka dapat digambarkan kondisi dewan direksi 

secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

 Gambar 4. 5 

Dewan Direksi pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 
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Gambar 4.5 menunjukkan jumlah perkembangan dewan direksi perusahaan 

perbankan relatif stabil. Secara keseluruhan pada kurun waktu 5 tahun perusahaan 

perbankan tidak ada yang dibawah batas minimal jumlah dewan direksi. Rata-rata 

perusahaan setiap tahunnya mengalami perubahan jumlah dewan direksinya, 

namun ada salah satu perusahaan perbankan yang tidak melakukan perubahan atas 

dewan direksinya yaitu PT Bank Artos Indonesia, Tbk. 

 

4.1.6 Perkembangan Komite Audit pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 – 2017 

Komite audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawab 

pengawasannya, yang meliputi penelaahan atas laporan tahunan dan laporan 

keuangan auditan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan system 

pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit. Data diperoleh dari 

laporan tahunan yang sudah publish di bursa efek indonesia. Berikut ini kondisi 

perkembangan jumlah komite audit perusahaan periode 2013 – 2017: 

Tabel 4. 7 

Komite Audit pada perusahaan perbankan  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

1 AGRO 3 3 3 3 3 3 

2 ARTO 4 3 3 3 3 3 

3 BABP 3 4 4 4 2 3 

4 BACA 3 3 3 3 3 3 

5 BBHI 3 3 4 3 3 3 

6 BBKP 4 4 5 5 5 5 

7 BBNI 4 3 4 3 3 3 

8 BBNP 3 3 3 3 3 3 

9 BBRI 8 3 4 6 7 6 

10 BBCA 4 3 3 3 3 3 

11 BCIC 4 7 4 7 5 5 

12 BDMN 6 6 5 5 3 5 

13 BEKS 3 3 3 4 4 3 



79 

 

 

No Kode Emiten 2013 2014 2015 2016 2017 Mean 

14 BJBR 6 6 5 5 4 5 

15 BMAS 4 5 5 4 4 4 

16 BMRI 6 6 5 6 6 6 

17 BNBA 3 3 3 3 3 3 

18 BNGA 6 6 6 4 4 5 

19 BNII 4 4 4 4 3 4 

20 BNLI 4 3 3 4 2 3 

21 BSIM 5 4 3 3 3 4 

22 BSWD 3 3 3 3 3 3 

23 BVIC 3 4 5 5 4 4 

24 INPC 9 6 6 6 5 6 

25 MAYA 3 3 3 3 3 3 

26 MCOR 3 3 3 3 4 3 

27 MEGA 3 3 3 3 3 3 

28 NISP 3 4 4 3 3 3 

29 PNBN 5 4 4 4 4 4 

30 SDRA 3 3 5 5 4 4 

Maksimal 9 7 6 7 7 7 

Minimal 3 3 3 3 2 2 

Rata-rata 4 4 4 4 4  

 Grand Mean 4 

 Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Tabel 4.7 menunjukkan perkembangan jumlah komite audit pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia selama periode 2013 

– 2017, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Rata-rata perkembangan jumlah komite audit perusahaan sebesar 4.17 % 

pada tahun 2013, perusahaan yang memiliki komite audit dengan jumlah tertinggi 

yaitu PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. sebanyak 9 orang. Artinya 

perusahaan telah melebihi batas minimal yang sudah diatur oleh POJK Nomor 55 

BAB IV pasal 41 dimana jumlah minimal komite audit adalah 3 orang, diketuai 

oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota, hal ini menggambarkan 

bahwa perusahaan peduli akan pentingnya kehadiran komite audit. Sedangkan 
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terdapat 14 perusahaan yang memiliki jumlah komite audit terendah yaitu 3 orang 

walaupun demikian perusahaan sudah mengikuti aturan dengan baik. 

Berdasarkan tabel 4.7 maka dapat digambarkan kondisi Komite Audit 

secara keseluruhan pada periode 2013-2017 dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

 
Sumber : Bursa Efek Indonesia (diolah kembali) 

Gambar 4. 6 

Komite Audit pada Perusahaan Perbankan  

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017 
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Gambar 4.6 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah komite audit 

perusahaan perbankan relatif stabil, sebagian besar perusahaan perbankan 

melakukan perubahan jumlah komite audit selama periode tahun 2013 hingga 2017 

yang fluktuatif.  

 

4.2 Pembahasan Penelitian 

4.2.1 Analisis Deskriktif 

Seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia 

(BEI) selama periode 2013-2017. Setelah melalui filtering, sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 perusahaan dengan 150 observasi. Berikut 

ini ringkasan statistik deskriptif data sampel : 

Tabel 4. 8 

Statistik Deskriptif Data 

 ROA KM KINS KI DD KA 

Mean 0.965667 2.236522 72.78820 2.820000 7.026667 3.933333 

Median 1.425000 0.016000 85.34000 3.000000 7.000000 4.000000 

Maximum 5.030000 30.00000 99.99000 5.000000 12.00000 9.000000 

Minimum -11.1500 0.000000 0.000000 1.000000 3.000000 2.000000 

Std. Dev. 2.475387 6.340093 28.54553 0.934571 2.621406 1.229758 

Skewness -2.31735 3.444751 -1.08850 0.710701 0.226567 1.322003 

Kurtosis 9.875170 14.08011 3.194687 2.476069 1.812404 4.659816 

Jarque-Bera 429.6781 1063.963 29.85816 14.34304 10.09822 60.91099 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000768 0.006415 0.000000 

Sum 144.8500 335.4782 10918.23 423.0000 1054.000 590.0000 

Sum Sq.Dev. 913.0039 5989.321 121412.3 130.1400 1023.893 225.3333 

Observations 150 150 150 150 150 150 

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  

Table 4.8 adalah hasil output eviews 9 terkait statistic deskriptif. Berikut ini 

akan dijelaskan masing-masing variabel terkait dengan statistik deskriptif: 
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1. Return On Assets (ROA) 

Nilai maksimum dari variabel return on assets (ROA) sebesar 

5.030000 yang berarti bahwa laba bersih tertinggi dapat mencapai 5.030000 

kali dari total aset yang dicapai PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. pada tahun 

2013, sedangkan nilai minimum dari variabel return on assets (ROA) 

sebesar -11.150000 yang merupakan return on assets (ROA) dari PT Bank 

of India Indonesia, Tbk. pada tahun 2016, nilai rata-rata (mean) dari variabel 

return on assets (ROA) sebesar 0.965667, Hal ini berarti bahwa rata-rata 

perolehan laba bersih adalah sebesar 0.965667 kali dari total aset yang 

dicapai perusahaan, dan nilai dari standar deviasi dari variabel return on 

assets (ROA) sebesar 2.475387. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 

return on assets (ROA) memiliki nilai mean yang lebih besar daripada nilai 

standar deviasi, artinya bahwa data yang digunakan homogen. 

 

2. Kepemilikan Manajerial 

Nilai maksimum dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 

30.000000 yang merupakan kepemilikan manajerial dari PT Bank Artos 

Indonesia Tbk. pada tahun 2013 hingga 2015, artinya sebesar 30.000000 

kepemilikan saham yang dipegang oleh manajerial, sedangkan nilai 

minimum dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.000000, nilai rata-

rata (mean) dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 2.236522, dan 

nilai dari standar deviasi dari variabel kepemilikan manajerial sebesar 

6.340093. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki nilai mean yang lebih kecil daripada nilai standar 

deviasi, artinya bahwa data yang digunakan heterogen (tidak berkelompok). 

 

3.  Kepemilikan Institusional 

Nilai maksimum dari variabel kepemilikan institusional sebesar 

99.99000 yang merupakan kepemilikan institusional dari PT Bank JTrust 

Indonesia Tbk. pada tahun 2013 hingga 2017, hal ini menggambarkan 

bahwa sebesar 99,990000 saham di miliki oleh insitusi keuangan non bank 

atas komposisi kepemilikan saham di PT Bank JTrust Indonesia Tbk., 
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Sedangkan nilai minimum dari variabel kepemilikan institusional sebesar 

0.000000, nilai rata-rata (mean) dari variabel kepemilikan institusional 

sebesar 72.78820, dan nilai dari standar deviasi dari variabel kepemilikan 

institusional sebesar 28.54553. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 

kepemilikan institusional memiliki nilai mean yang lebih kecil daripada 

nilai standar deviasi, artinya bahwa data yang digunakan heterogen (tidak 

berkelompok). 

 

4. Komisaris Independen 

Nilai maksimum dari variabel komisaris independen sebesar 

5.00000 yang merupakan komisaris independen dari PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk. pada tahun 2014 hingga 2017 dan PT Bank of India 

Indonesia, Tbk. pada tahun 2014 serta PT Bank OCBC NISP, Tbk. pada 

tahun 2017, sedangkan nilai minimum dari variabel komisaris independen 

sebesar 1.000000, nilai rata-rata (mean) dari variabel komisaris independen 

sebesar 2.820000, dan nilai dari standar deviasi dari variabel komisaris 

independen sebesar 0.934571. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa 

komisaris independen memiliki nilai mean yang lebih kecil daripada nilai 

standar deviasi, artinya bahwa data yang digunakan heterogen (tidak 

berkelompok). 

 

5. Dewan Direksi 

Nilai maksimum dari variabel dewan direksi sebesar 12.00000 yang 

merupakan dewan direksi dari PT Bank CIMB Niaga, Tbk. pada tahun 

2013, yang mengartikan bahwa PT Bank CIMB Niaga, Tbk. memiliki 

jumlah dewan direksi yang paling besar dibandingkan dengan perusahaan 

perbankan yang lainnya, sedangkan nilai minimum dari variabel dewan 

direksi sebesar 3.000000, nilai rata-rata (mean) dari variabel dewan direksi 

sebesar 7.026667, dan nilai dari standar deviasi dari variabel dewan direksi 

sebesar 2.621406. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa dewan direksi 

memiliki nilai mean yang lebih kecil daripada nilai standar deviasi, artinya 

bahwa data yang digunakan heterogen (tidak berkelompok). 
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6. Komite Audit 

Nilai maksimum dari variabel komite audit sebesar 9.00000 yang 

merupakan komite audit dari PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk. pada 

tahun 2013, sedangkan nilai minimum dari variabel komite audit sebesar 

2.000000, nilai rata-rata (mean) dari variabel komite audit sebesar 3.933333, 

dan nilai dari standar deviasi dari variabel komite audit sebesar 1.229758. Dapat 

dilihat bahwa komite audit memiliki nilai mean yang lebih kecil daripada nilai 

standar deviasi, artinya bahwa data yang digunakan heterogen (tidak 

berkelompok). 

 

4.2.2 Analisis Verifikatif 

Menurut Basuki (2016:297) mengatakan bahwa uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam regresi linier dengan pendekatan Ordinary Least Squared (OLS) 

meliputi pengujian Linieritas, pengujian Autokorelasi, pengujian Normalitas, 

pengujian Multikolinieritas dan pengujian Heteroskedastisitas. Meskipun begitu, 

dalam regresi data panel tidak semua uji perlu dilakukan. 

1) Karena model sudah diasumsikan bersifat linier, maka uji linieritas hampir 

tidak dilakukan pada model regresi linier. 

2) Pada syarat BLUE (Best Linier Unbias Estimator), uji normalitas tidak 

termasuk didalmnya, dan beberapa pendapat juga tidak mengharuskan 

syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. 

3) Pada dasarnya uji autokorelasi pada data yang tidak bersifat time series 

(cross section atau panel) akan sia-sia, karena autokorelasi hanya akan 

terjadi pada data time series. 

4) Pada saat model regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas, 

maka perlu dilakukan uji multikolinearitas. Karena jika variabel bebas 

hanya satu, tidak mungkin terjadi multikolinieritas. 

5) Kondisi data mengandung heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data 

cross section, yang mana data panel lebih dekat ke ciri data cross section 

dibandingkan time series. 
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Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini 

pengujian asumsi klasik hanya menggunakan 2 jenis pengujian saja yaitu pengujian 

multikolinieritas dan pengujian heteroskedastisitas saja: 

 

4.2.2.1 Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas diperlukan untuk 

mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan 

variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel independen 

dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara 

suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Deteksi adanya 

multikolinearitas dilakukan dengan mengamati korelasi antara variable independen, 

dimana apabila angka korelasi lebih besar dari 0.8 maka terindikasi adanya 

multikolinearitas. Tabel korelasi antara variabel independen disajikan di bawah ini. 

Tabel 4. 9 

Korelasi Antar Variabel Independen 

 ROA KM KINS KI DD KA 

ROA 1.000000 -0.117204 0.100052 0.374537 0.406778 0.077356 

KM -0.117204 1.000000 -0.484516 -0.257062 -0.339677 -0.151412 

KINS 0.100052 -0.484516 1.000000 0.231419 0.216601 0.219428 

KI 0.374537 -0.257062 0.231419 1.000000 0.610136 0.293147 

KA 0.406778 -0.339677 0.216601 0.610136 1.000000 0.275366 

DD 0.077356 -0.151412 0.219428 0.293147 0.275366 1.000000 

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

Dari tabel 4.9 tersebut dapat diamati bahwa tidak terdapat korelasi antar 

variabel independen yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak 

bersifat multikolinearitas dan variabel independen tidak memiliki kemiripan 

dengan variabel independen lain dalam satu model. 
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4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah residual dari model 

yang terbentuk memiliki varians yang konstan atau tidak. Suatu model yang baik 

adalah model yang memiliki varians dari setiap gangguan atau residualnya konstan 

(homoskedastisitas). Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan White Heteroskedasticity Test, 

Breusch Pagan Godfrey Heteroskedasticity Test dan ARCH Heteroskedasticity Test 

pada consistent standard error & covariance. Hasil dari uji White, uji Breusch 

Pagan Godfrey dan uji ARCH dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 10 

Uji White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.860305     Prob. F(20,129) 0.6366 

Obs*R-squared 17.65258     Prob. Chi-Square(20) 0.6103 

Scaled explained SS 74.70166     Prob. Chi-Square(20) 0.0000 
     

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/07/19   Time: 02:08   

Sample: 2013 2162   

Included observations: 150   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 76.77508 32.81123 2.339903 0.0208 

KM^2 0.029643 0.054713 0.541795 0.5889 

KM*KINS 0.005678 0.017791 0.319131 0.7501 

KM*KI 0.395246 0.929824 0.425077 0.6715 

KM*DD 0.039600 0.615740 0.064312 0.9488 

KM*KA 0.054901 0.421895 0.130131 0.8967 

KM -2.726333 3.678458 -0.741162 0.4599 

KINS -0.767142 0.367957 -2.084868 0.0391 

KI -13.85964 13.26338 -1.044956 0.2980 

DD -0.561080 4.879933 -0.114977 0.9086 

KA -8.174425 8.428795 -0.969821 0.3340 
     
     R-squared 0.117684     Mean dependent var 4.893578 

Adjusted R-squared -0.019109     S.D. dependent var 14.87934 

S.E. of regression 15.02084     Akaike info criterion 8.385931 

Sum squared resid 29105.70     Schwarz criterion 8.807420 

Log likelihood -607.9448     Hannan-Quinn criter. 8.557169 

F-statistic 0.860305     Durbin-Watson stat 1.962190 

Prob(F-statistic) 0.636586    
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 
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Tabel 4. 11 

Uji Breusch Pagan Godfrey 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.696260     Prob. F(5,144) 0.1392 

Obs*R-squared 8.343287     Prob. Chi-Square(5) 0.1383 

Scaled explained SS 35.30688     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 03/07/19   Time: 02:09   

Sample: 2013 2162   

Included observations: 150   
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 19.80503 6.016659 3.291699 0.0013 

KM -0.402355 0.226003 -1.780308 0.0771 

KINS -0.077742 0.049158 -1.581456 0.1160 

KI -1.271253 1.658746 -0.766394 0.4447 

DD -0.794545 0.601422 -1.321110 0.1886 

KA 0.207212 1.045641 0.198168 0.8432 
     
     R-squared 0.055622     Mean dependent var 4.893578 

Adjusted R-squared 0.022831     S.D. dependent var 14.87934 

S.E. of regression 14.70851     Akaike info criterion 8.253907 

Sum squared resid 31152.99     Schwarz criterion 8.374333 

Log likelihood -613.0431     Hannan-Quinn criter. 8.302832 

F-statistic 1.696260     Durbin-Watson stat 1.820961 

Prob(F-statistic) 0.139160    
     

 Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

Tabel 4. 12 

Uji ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 2.425834     Prob. F(1,147) 0.1215 

Obs*R-squared 2.418921     Prob. Chi-Square(1) 0.1199 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C 4.292084 1.281814 3.348445 0.0010 

RESID^2(-1) 0.127418 0.081809 1.557509 0.1215 
     

R-squared 0.016234     Mean dependent var 4.919092 

Adjusted R-squared 0.009542     S.D. dependent var 14.92624 

S.E. of regression 14.85485     Akaike info criterion 8.247862 

Sum squared resid 32437.99     Schwarz criterion 8.288183 

Log likelihood -612.4657     Hannan-Quinn criter. 8.264244 

F-statistic 2.425834     Durbin-Watson stat 1.999320 

Prob(F-statistic) 0.121500    
     

 Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 
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Dari data yang ditunjukan pada tabel 4.10 melalui uji White menghasilkan 

nilai Prob. Chi-Square(20) sebesar 0.6103, pada tabel 4.11 melalui uji Breusch 

Pagan Godfrey menghasilkan nilai Prob. Chi-Square(5) sebesar 0.1383 dan pada 

tabel 4.12 melalui uji ARCH menghasilkan nilai Prob. Chi-Square(1) sebesar 

0.1199, hal menandakan bahwa Prob. Chi-Square pada masing-masing pengujian 

bernilai lebih dari 0.05, maka Ho diterima dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa model regresi bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak ada 

masalah asumsi non heteroskedastisitas. 

 

4.2.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel 

Pengolahan data akan dilakukan dengan analisis data panel dengan bantuan 

software E-views 9. Panel data yang diolah tergolong Unbalanced Panel Data, 

dimana terdapat beberapa observasi yang hilang (misalnya karena data tidak 

lengkap) sehingga ada unit cross section yang memiliki jumlah observasi time 

series yang tidak sama. Jenis data ini tidak menimbulkan masalah apabila data yang 

hilang bersifat acak (random) dan relatif sedikit.  

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, terdapat tiga metode 

dalam regresi data panel yaitu:  

(1) Metode Common Effect 

(2) Metode Fixed Effect (FEM) 

(3) Metode Random Effect (REM).  

Pemilihan model regresi yang tepat dilakukan dengan uji sebagai berikut: 

 

4.2.3.1 Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih antara model Common Effect atau Fixed 

Effect Model (FEM) dalam mengolah data panel. Hal ini dikarenakan asumsi bahwa 

setiap unit cross section memiliki perilaku yang sama cenderung tidak realistis 

mengingat tiap unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesis: 

H0 = Metode Common Effect 

H1 = Metode Fixed Effect Model (FEM) 
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Berikut ditampilkan hasil uji Chow dengan menggunakan tes Likelihood 

Ratio pada aplikasi E-views 9: 

Tabel 4. 13 

Hasil Uji F-Statistik (Uji Chow) - Likelihood Ratio 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: FE1    

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.830585 (29,115) 0.0000 

Cross-section Chi-square 101.398146 29 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Date: 03/11/19   Time: 23:52   

Sample: 2013 2017   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.275257 0.923559 -2.463576 0.0149 

KM 0.015656 0.034691 0.451306 0.6524 

KINS 0.001624 0.007546 0.215199 0.8299 

KI 0.569249 0.254618 2.235700 0.0269 

DD 0.286834 0.092318 3.107007 0.0023 

KA -0.135524 0.160506 -0.844354 0.3999 
     
     R-squared 0.196020     Mean dependent var 0.965667 

Adjusted R-squared 0.168104     S.D. dependent var 2.475387 

S.E. of regression 2.257759     Akaike info criterion 4.505801 

Sum squared resid 734.0365     Schwarz criterion 4.626226 

Log likelihood -331.9350     Hannan-Quinn criter. 4.554726 

F-statistic 7.021802     Durbin-Watson stat 0.932263 

Prob(F-statistic) 0.000007    
     
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

Dari tabel 4.13 di atas diketahui bahwa p-value(Prob) dari Uji F-Statistik 

adalah sebesar 0.0000 (lebih kecil dari 0.05), sehingga dengan tingkat keyakinan 

95%, kita dapat menolak Ho. Ini berarti berdasarkan Uji F-Statistik (Uji Chow), 

metode Fixed Effect Model lebih tepat digunakan daripada Metode Common Effect 

- Ordinary Least Squared (OLS).  
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Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan dengan membandingkan 

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung 

lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat 

digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih 

kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common 

Effect Model (Widarjono, 2009). 

Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005): 

 

Dimana: 

SSE1 : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2 : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n        : Jumlah perusahaan (cross section) 

nt       : Jumlah cross section x jumlah time series 

k        : Jumlah variabel independen 

Sedangkan F tabel didapat dari: 

 

Dimana: 

α : Tingkat signifikasi yang dipakai (alfa) 

n : Jumlah perusahaan (cross section) 

nt  : Jumlah cross section x jumlah time series 

k : Jumlah variabel independen 

Hasil regresi panel data dengan Common Effect dan Fixed Effect dapat 

dilihat pada Tabel 4.14 dan Tabel 4.15 sebagai berikut: 
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Tabel 4. 14 

Hasil Regresi Panel dengan Common Effect 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2017   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2.275257 0.923559 -2.463576 0.0149 

KM 0.015656 0.034691 0.451306 0.6524 

KINS 0.001624 0.007546 0.215199 0.8299 

KI 0.569249 0.254618 2.235700 0.0269 

DD 0.286834 0.092318 3.107007 0.0023 

KA -0.135524 0.160506 -0.844354 0.3999 
     
     R-squared 0.196020     Mean dependent var 0.965667 

Adjusted R-squared 0.168104     S.D. dependent var 2.475387 

S.E. of regression 2.257759     Akaike info criterion 4.505801 

Sum squared resid 734.0365     Schwarz criterion 4.626226 

Log likelihood -331.9350     Hannan-Quinn criter. 4.554726 

F-statistic 7.021802     Durbin-Watson stat 0.932263 

Prob(F-statistic) 0.000007    
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  

Tabel 4. 15 

Hasil Regresi Panel dengan Fixed Effect 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Sample: 2013 2017   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.444404 2.058447 -0.215893 0.8295 

KM 0.034361 0.079889 0.430114 0.6679 

KINS -0.010310 0.014955 -0.689404 0.4920 

KI 0.574184 0.314962 1.823026 0.0709 

DD 0.039855 0.183193 0.217558 0.8282 

KA 0.046885 0.212017 0.221140 0.8254 
     
 Effects Specification   
     

R-squared 0.591053     Mean dependent var 0.965667 

Adjusted R-squared 0.470147     S.D. dependent var 2.475387 

S.E. of regression 1.801860     Akaike info criterion 4.216480 

Sum squared resid 373.3705     Schwarz criterion 4.918961 

Log likelihood -281.2360     Hannan-Quinn criter. 4.501876 

F-statistic 4.888524     Durbin-Watson stat 1.790785 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  
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Dari data di atas dapat ditentukan :  

F-hitung = ___(734.0365 - 373.3705) / (150-1)___ 

          (373.3705) / ((150 x 5) – 150 – 5) 

   =  360.666 / 149  

       373.3705 / 595 

   = 2.42057718  

      0.62751344 

   = 3.85741089 

 

F-tabel    = ; df (n-1, nT-n-k) 

      = 5% ; (150-1, 150.10 – 150– 5) 

   = 5% ; (149, 1500 – 150 – 5) 

   = 5% ; (149, 1345) 

  = 1.97601318 

Hasil dari perhitungan Fhitung didapat sebesar 3.85741089 sedangkan Ftabel 

dari numerator 149 dan denumenator 1345 pada: 5% adalah 1,.97601318. Dari 

hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak karena F-hitung lebih besar 

dari F-tabel (3.97601318 > 1.97601318), sehingga hasil uji f-statistik (Uji Chow) - 

Likelihood Ratio menyatakan bahwa metode Fixed Effect Model lebih tepat 

digunakan daripada Metode Common Effect - Ordinary Least Squared (OLS). 

 

4.2.3.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih 

apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. 

Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut: 

Ho = Random Effect Model 

H1 = Fixed Effect Model 

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika 

nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka Ho ditolak dan model 

yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai statistik 



93 

 

 

Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model 

Random Effect. Atau jika p-value dari hasil Uji Hausman signifikan (lebih kecil 

dari 5%) maka Ho ditolak, artinya lebih baik menggunakan metode Fixed Effect 

Model. Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut ini:  

Tabel 4. 16 

Hasil Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: RE    

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 2.443932 5 0.7849 
     
     Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     KM 0.034361 0.006685 0.004170 0.6682 

KINS -0.010310 -0.002535 0.000126 0.4887 

KI 0.574184 0.598955 0.029199 0.8847 

DD 0.039855 0.213957 0.020005 0.2183 

KA 0.046885 -0.018026 0.014027 0.5836 
     
     Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel Least Squares   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C -0.444404 2.058447 -0.215893 0.8295 

KM 0.034361 0.079889 0.430114 0.6679 

KINS -0.010310 0.014955 -0.689404 0.4920 

KI 0.574184 0.314962 1.823026 0.0709 

DD 0.039855 0.183193 0.217558 0.8282 

KA 0.046885 0.212017 0.221140 0.8254 
     
 Effects Specification   
     

Cross-section fixed (dummy variables)  
     

R-squared 0.591053     Mean dependent var 0.965667 

Adjusted R-squared 0.470147     S.D. dependent var 2.475387 

S.E. of regression 1.801860     Akaike info criterion 4.216480 

Sum squared resid 373.3705     Schwarz criterion 4.918961 

Log likelihood -281.2360     Hannan-Quinn criter. 4.501876 

F-statistic 4.888524     Durbin-Watson stat 1.790785 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  
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Tabel 4.16 menunjukan bahwa p-value (Prob) adalah sebesar 0.7849 (lebih 

besar dari 0.05), sehingga dengan tingkat keyakinan 95%, kita dapat menerima Ho. 

Uji Hausman menunjukkan bahwa metode Random Effect Model lebih tepat.  

 

4.2.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier Test ini harus dilakukan jika kita berada pada dua 

kondisi saat melakukan regresi data panel. Yaitu: 

1. Uji Chow Test menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah 

Common Effect dari pada Fixed Effect. Sehingga langkah berikutnya 

untuk menentukan apakah Common Effect lebih baik dari pada Random 

Effect, maka diperlukan uji Lagrange Multiplier Test. 

2. Uji Hausman Test menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah 

Random effect dari pada Fixed Effect. Sehingga langkah berikutnya 

untuk menentukan apakah Random Effect lebih baik dari pada Common 

Effect, maka diperlukan uji Lagrange Multiplier Test.  

Hasil penjelasan diatas dapat dikatakan Dengan demikian diperlukan uji 

Lagrange Multiplier (LM) sebagai tahap akhir untuk menentukan model Common 

Effect atau model Random Effect yang paling tepat. Pengujian Lagrange Multiplier 

(LM) dilakukan dengan hipotesis berikut: 

Ho = Common Effect Model 

H1 = Random Effect Model 

Uji Lagrange Multiplier ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan 

degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai Lagrange 

Multiplier statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita 

menolak Ho, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah 

metode Random Effect dari pada metode Common Effect. Sebaliknya jika nilai 

Lagrange Multiplier statistic lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai 

kritis, maka kita menerima hipotesis null, yang artinya estimasi yang digunakan 

dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan metode Random 

Effect.  

Hasil pengujian ditampilkan pada tabel berikut ini:  
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Tabel 4. 17 

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects 

Null hypotheses: No effects  

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives  
    
     Test Hypothesis 

 Cross-section Time Both 
    
    Breusch-Pagan  36.13176  3.519041  39.65080 

 (0.0000) (0.0607) (0.0000) 

    

Honda  6.010970  1.875911  5.576867 

 (0.0000) (0.0303) (0.0000) 

    

King-Wu  6.010970  1.875911  3.851299 

 (0.0000) (0.0303) (0.0001) 

    

Standardized Honda  6.906301  2.369074  2.184888 

 (0.0000) (0.0089)  

   (0.0144) 

    

Standardized King-Wu  6.906301  2.369074  1.442755 

 (0.0000) (0.0089) (0.0745) 

    

Gourierioux, et al.* -- --  39.65080 

   (< 0.01) 
    
    *Mixed chi-square asymptotic critical values: 

1% 7.289   

5% 4.321   

10% 2.952   
    
    

 Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  

Dari tabel 4.17 diketahui Nilai P-Value ditunjukkan oleh angka bagian 

bawah yang diberi warna merah yaitu sebesar 0.000 dimana nilainya kurang dari 

0.05. Sehingga Lagrange Multiplier Test ini menunjukkan bahwa menerima H1 

yang berarti metode estimasi terbaik adalah Random Effect Model lebih tepat 

digunakan. 

 

4.2.3.3 Ikhtisar Pemilihan Model Akhir 

Pada pemilihan model akhir yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

antara Random Effect Model dan Fixed Effect Model. Seperti telah dikatakan diatas, 

Gujarati (2003) pada bukunya menyarankan apabila jumlah data cross section (N) 
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lebih besar dari jumlah data time series (T) maka digunakan metode random effect 

dalam pengolahannya. Namun disebutkan pula oleh Nachrowi (2006) dalam 

bukunya saran dalam pemilihan metode fixed effect ataupun metode random effect 

secara teoritis dan berdasarkan sampel data bukanlah sesuatu yang mutlak. Untuk 

itu, maka akan dilakukan perbandingan antara nilai stastistik pada masing – masing 

metode. Berikut ini merupakan perbandingan nilai stastistik antara Random Effect 

Model dan Fixed Effect Model :  

Tabel 4. 18 

Perbandingan Nilai Statistik  

Random Effect Model dan Fixed Effect Model 

Model Random Effect Model Fixed Effect Model 

R-squared 0.089827 0.591053 

Adjusted R-squared 0.058224 0.470147 

Prob(F-statistic) 0.017682 0.000000 

          Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

Dalam pengujian yang dilakukan sebelumnya, estimasi parameter dalam 

data panel menurut Uji Chow akan lebih tepat menggunakan Fixed Effect Model 

sedangkan menurut uji Hausman dan Lagrange Multiplier Test akan lebih tepat jika 

menggunakan Random Effect Model. Menurut Buddelmeyer, Oguzoglu dan 

Webster (2008) dalam jurnalnya yang berjudul “Fixed Effect Bias in Panel Data 

Estimator” menyatakan bahwa Fixed Effect tetap akan menjadi hal yang penting 

dalam implikasi kebijakan dan memberikan interprestasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan output Random Effect Model.  

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model 

hal ini diputuskan berdasarkan hasil pengujian Hausman dan Lagrange Multiplier 

Test dan bertolak belakang atas jurnal buddelmeyer, oguzoglu dan webster (2008) 

walaupun Random Effect Model tidak memberikan interprestasi yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan output Random Effect Model. Seperti telah kita ketahui 

dalam Random Effect atau Model Efek Acak, perbedaan karakteristik individu dan 

waktu diakomodasikan pada error terms sehingga intercept dari setiap perusahaan 
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berbeda-beda begitu juga dengan konstanta yang dimiliki berbeda-beda. Sehingga 

persamaan model secara individu berbeda dan menghilangkan heteroskedastisitas. 

Namun secara umum persamaan kedua dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

ROAi = 
-1.986325 + 0.006685KM  - 0.002535KINS + 

0.598955KI + 0.213957DD - 0.018026KA + e 

 

4.2.4 Uji Statistik (Uji Kesesuaian Model) 

Dari hasil pemilihan model diatas, maka disimpulkan bahwa Random Effect 

Model lebih baik dalam menjelaskan model regresi data panel dalam penelitian ini 

daripada menggunakan Fixed Effect Model. Berikut hasil estimasi Regresi Data 

Panel dengan menggunakan metode Random Effect Model: 

Tabel 4. 19 

Hasil Random Effect Model 

Dependent Variable: ROA   

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Cross-sections included: 30   

Total panel (balanced) observations: 150  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.986325 1.265679 -1.569376 0.1188 

KM 0.006685 0.047032 0.142134 0.8872 

KINS -0.002535 0.009878 -0.256632 0.7978 

KI 0.598955 0.264579 2.263803 0.0251 

DD 0.213957 0.116427 1.837694 0.0682 

KA -0.018026 0.175854 -0.102504 0.9185 
     
 Effects Specification S.D. Rho 
     
     Cross-section random 1.497594 0.4086 

Idiosyncratic random 1.801860 0.5914 
     
 Weighted Statistics   
     

R-squared 0.089827     Mean dependent var 0.457567 

Adjusted R-squared 0.058224     S.D. dependent var 1.840171 

S.E. of regression 1.785797     Sum squared resid 459.2260 

F-statistic 2.842341     Durbin-Watson stat 1.472244 

Prob(F-statistic) 0.017682    
     
 Unweighted Statistics   
     

R-squared 0.188465     Mean dependent var 0.965667 

Sum squared resid 740.9350     Durbin-Watson stat 0.912486 
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9  
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4.2.4.1 Koefisien Determinasi Adjusted R-square (Uji R2) 

Tabel 4. 20 

Hasil Effect Spesification  

Random Effect Model 

     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.497594 0.4086 

Idiosyncratic random 1.801860 0.5914 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.089827     Mean dependent var 0.457567 

Adjusted R-squared 0.058224     S.D. dependent var 1.840171 

S.E. of regression 1.785797     Sum squared resid 459.2260 

F-statistic 2.842341     Durbin-Watson stat 1.472244 

Prob(F-statistic) 0.017682    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.188465     Mean dependent var 0.965667 

Sum squared resid 740.9350     Durbin-Watson stat 0.912486 
     
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

Berdasarkan tabel 4.20 yang merupakan analisis regresi data panel dengan 

model Random Effect menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0.089827. Ini 

berarti bahwa variasi variabel dependen return on assets (ROA) dapat dijelaskan 

oleh variasi variabel independen sebesar 8.982%. Variasi lain (sebesar 91.018%) 

dapat dijelaskan oleh variabel residual.  

Melihat penjelasan diatas maka dengan demikian variabel independen yang 

terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dewan direksi dan komite audit dapat menjelaskan atau mempengaruhi 

variabel dependen yaitu return on assets (ROA) perusahaan sektor perbankan tahun 

2013 - 2017 sebesar 8.982%, sedangkan sisanya yaitu 91.018% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
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4.2.4.2 Uji signifikansi simultan F-test (Uji F) 

Ha6 :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho6 :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Berdasarkan data pada Tabel 4.20 diketahui bahwa fhitung sebesar 

2.842341 dengan tingkat probabilitas (p-value) F-statistik adalah sebesar 0.000000. 

Berdasarkan dengan tabel tersebut Fhitung > ftabel (2.842341 > 1.976013) dan tingkat 

signifikasi thitung < ttabel ( 0.017682 < 0.05) dengan demikian nilai ini lebih kecil dari 

5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 95% 

(α=5%) Ha6 dapat diterima.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap variabel dependen 

kinerja perusahaan dalam hal ini adalah return on assets (ROA). 

 

4.2.5 Uji Hipotesis 

Pengujian ini akan dilakukan dengan dua tahap uji bagi masing – masing 

variabel bebas pada model penelitian ini, yaitu uji signifikansi dengan probability 

atas p-value dan uji arah atas nilai koefisiennya.  

 

4.2.5.1 Uji Parsial (t-test) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan asumsi 

variabel lainnya konstan (Ghozali, 2011). Sesuai dengan model regresi, ada lima 
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variabel independen yang dianggap mempengaruhi variabel dependen. Pengujian 

masing-masing hipotesis dilakukan pada bagian berikut. 

Tabel 4. 21 

Hasil Estimasi Variabel Independen  

Random Effect Model 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.986325 1.265679 -1.569376 0.1188 

KM 0.006685 0.047032 0.142134 0.8872 

KINS -0.002535 0.009878 -0.256632 0.7978 

KI 0.598955 0.264579 2.263803 0.0251 

DD 0.213957 0.116427 1.837694 0.0682 

KA -0.018026 0.175854 -0.102504 0.9185 
     
     

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 

A. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Return On Assets  

Ha1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho1 :  Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.21 uji T diperoleh hasil koefisien variabel kepemilikan 

manajerial sebesar 0.006685 nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel 

kepemilikan manajerial  sebesar 1% persen, maka return on assets (ROA) akan naik 

sebesar 0.66%. Kemudian uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat 

dilihat dari nilai p-value t-stat.  

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (α = 

5%) variabel kepemilikan manajerial memiliki p-value t-stat 0.8872. Karena nilai 

tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho1. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan manajerial merupakan variabel 

yang tidak mempengaruhi return on assets (ROA) dari perusahaan - perusahaan 

perbankan terdaftar di bursa efek indonesia. Dikarenakan tidak adanya hubungan 

antara kedua variabel maka analisi uji arah tidak diperlukan lagi. 
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Manajemen perusahaan adalah bagian terpenting dalam perusahaan sebagai 

penentu kebijakan yang dala dalam internal manajemen mempunyai fungsi untuk 

menentukan akan bagaimana manajemen risiko tersebut. Bukan hanya untuk 

manajemen perusahaan tetapi juga pemilik saham yang pastinya ingin mendapatkan 

laba yang sebensar-besarnya.dikarenakan manajaemen perusahan tidak mempunyai 

saham di bank tersebut maka keputusan pengambilan kebijakan masih sedikit. 

 

B. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Return On Assets  

Ha2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho2 : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.21 uji T diperoleh hasil koefisien variabel kepemilikan 

institusional  sebesar -0.002535 nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 

variabel kepemilikan institusional  sebesar 1% persen, maka return on assets 

(ROA) akan turun sebesar 0.25%. Kemudian uji signifikansi yang dilakukan pada 

variabel bebas dapat dilihat dari nilai p-value t-stat.  

Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 95% (α = 

5%) variabel kepemilikan manajerial memiliki p-value t-stat 0.7978. Karena nilai 

tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho2. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan institusional merupakan variabel 

yang tidak mempengaruhi return on assets (ROA) dari perusahaan - perusahaan 

perbankan terdaftar di bursa efek indonesia. Dikarenakan tidak adanya hubungan 

antara kedua variabel maka analisi uji arah tidak diperlukan lagi. 

Hasil pengujian tersebut mengandung makna bahwa tingkat kepemilikan 

institusional yang dimiliki perusahaan perbankan tidak menentukan Kinerja 

Keuangan. Hal itu karena, fakta yang ada dilapangan bahwa dilihat banyak 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh perbankan adalah milik institusional.  
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C. Pengaruh Komisaris Independen (KI) terhadap Return On Assets  

Ha3 :  Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ho3 :  Komisaris Independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.21 uji T diperoleh hasil koefisien variabel komisaris 

independen sebesar 0.598955 nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel 

komisaris independen sebesar 1% persen, maka return on assets (ROA) akan naik 

sebesar 59.89%. Kemudian uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas 

dapat dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan 

tingkat signifikansi 95% (α = 5%) variabel kepemilikan manajerial memiliki p-

value t-stat 0.0251. Karena nilai tersebut < 0.05 maka variabel ini berada pada 

daerah tolak Ho3. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kepemilikan 

institusional merupakan variabel yang mempengaruhi return on assets (ROA) dari 

perusahaan - perusahaan perbankan terdaftar di bursa efek indonesia.  

Selanjutnya perlakuan atas uji arah untuk menentukan apakah hubungan 

antara kedua variabel merupakan hubungan yang positif atau negatif dengan 

melihat koefisiennya. Dari ouput regresi diatas dapat dilihat bahwa koefisien 

komisaris independen bernilai 0.598955. Dari angka tersebut dapat 

diinterpretasikan bahwa hubungan yang terjadi antara komisaris independen 

dengan return on assets (ROA) adalah hubungan yang searah / positif.   

Komisaris independen dimaksud untuk menciptakan iklim yang lebih 

objektif dan independen, juga menjaga fairness serta mampu memberikan 

keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan 

terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan 

stakeholders yang lain serta untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan 

memastikan bahwa perusaaan tersebut telah melakukan praktik-praktik 

transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan keadilan menurut ketentuan yang 

berlaku di suatu sistem perekonomian.  

 



103 

 

 

D. Pengaruh Dewan Direksi (DD) terhadap Return On Assets  

Ha4 :  Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho4 :  Dewan direksi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.21 uji T diperoleh hasil koefisien variabel dewan 

direksi sebesar 0.213957 nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel 

dewan direksi sebesar 1% persen, maka return on assets (ROA) akan naik sebesar 

21.39%. Kemudian uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat 

dilihat dari nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat 

signifikansi 95% (α = 5%) variabel dewan direksi memiliki p-value t-stat 0.0682. 

Karena nilai tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah tolak Ho4. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel dewan direksi merupakan 

variabel yang tidak mempengaruhi return on assets (ROA) dari perusahaan - 

perusahaan perbankan terdaftar di bursa efek indonesia. Dikarenakan tidak adanya 

hubungan antara kedua variabel maka analisi uji arah tidak diperlukan lagi. 

Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan 

menjamin ketersediaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak 

dewan direksi maka dapat menguntungkan perusahaan dengan anggota dewan 

direksi yang banyak membuat hubungan antara dewan dan pihak yang berkaitan 

menjadi efektif sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan dapat meningkatkan 

laba perusahaan, profitabilitas meningkat yang menunjukkan pengelolaan aktiva 

baik. 

 

E. Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Return On Assets  

Ha5 :  Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho5 :  Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan tabel 4.21 uji T diperoleh hasil koefisien variabel komite audit 

sebesar -0.018026 nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan variabel komite 

audit sebesar 1% persen, maka return on assets (ROA) akan turun sebesar 1,80%. 
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Kemudian uji signifikansi yang dilakukan pada variabel bebas dapat dilihat dari 

nilai p-value t-stat. Dari hasil regresi didapatkan bahwa dengan tingkat signifikansi 

95% (α = 5%) variabel komite audit memiliki p-value t-stat 0.9185. Karena nilai 

tersebut > 0.05 maka variabel ini berada pada daerah terima Ho5. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa variabel komite audit merupakan variabel yang tidak 

mempengaruhi return on assets (ROA) dari perusahaan - perusahaan perbankan 

terdaftar di bursa efek indonesia. Dikarenakan tidak adanya hubungan antara kedua 

variabel maka analisi uji arah tidak diperlukan lagi.   

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dalam 

hal yang terjadi di dalam perusahaan sendiri mempunyai komite audit internal yang 

masih banyak menutupi hal yang kurang baik dalam perusahaan sehingga perlu 

adanya komite audit eksternal dalm perusahaan tersebut sebagai pembanding 

komite audit internal perusahaan. Sehingga bisa melihat risiko kredit pembiayaan 

dalam perusahaan tersebut. 

 

F. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Return On Assets  

Ha6 :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Ho6 :  Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan Komite 

Audit) tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan data pada Tabel 4.20 diketahui bahwa fhitung sebesar 2.842341 

dengan tingkat probabilitas (p-value) F-statistik adalah sebesar 0.017682. 

Berdasarkan dengan tabel tersebut Fhitung > ftabel (2.842341 > 1.976013) dan tingkat 

signifikasi thitung < ttabel (0.017682 <  0.05) dengan demikian nilai ini lebih kecil dari 

5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan sebesar 95% 

(α=5%) Ha6  dapat diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara bersamaan 

variabel independen good corporate governance (kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit) 
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secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

kinerja perusahaan dalam hal ini adalah return on assets (ROA).  

 

4.2.6 Pembahasan 

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk menginvestigasi 

hubungan-hubungan yang dapat diukur dari kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komisaris independen, dewan direksi dan komite audit terhadap 

variabel dependen kinerja perusahaan dalam hal ini adalah return on assets (ROA). 

Tabel 4.20 menunjukkan hasil akhir dari regresi panel data menggunakan metode 

random effect. Pada output dapat dilihat nilai adjusted R² ialah sebesar 0.058224 

yang berarti pada model regresi ini, variabel bebas dapat menjelaskan variabel 

return on assets (ROA).  

Variabel terikat perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia sebesar 5.82 %. F-statistik pada output regresi menunjukkan validitas atas 

model yang diestimasi, karena nilai p-value dari f-stat bernilai 0.017682 yang 

mengindikasikan signifikansi dengan tingkat keyakinan 95% (α = 5%). Berikut ini 

merupakan tabel yang merangkum hubungan yang terjadi pada variabel bebas 

terhadap variabel terikatnya. 

Tabel 4. 22 

Hubungan Variabel Bebas Terhadap  

Variabel Return On Assets (ROA) 

Variabel Independen 
Hasil Penelitian Pengaruh terhadap 

Variabel Dependen (ROA) 

Kepemilikan Manajerial (KM) Tidak Berpengaruh 

Kepemilikan Institusional (KINS) Tidak Berpengaruh 

Komisaris Independen (KI) Berpengaruh 

Dewan Direksi (DD) Tidak Berpengaruh 

Komite Audit  (KA) Tidak Berpengaruh 

Sumber : Hasil output data panel Eviews 9 
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1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Return On Assets  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan 

persentase kepemilikan saham oleh pihak manajerial pada perusahaan perbankan 

memiliki proporsi saham yang kurang signifikan dalam perusahaan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Winda Nurhidayati (2013), 

Wehdawati et al. (2015) dan Arifani (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Penelitian Winda Nurhidayati (2013) menyatakan, jika kepemilikan manajerial 

dapat mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. maka 

manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, 

begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer akan menanggung kerugian sebagai 

salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham, sehingga manajer tidak akan 

mengambil keputusan yang dapat merugikan perusahaan. Kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan karena kepemilikan saham oleh 

manajer pada perusahaan proporsinya masih sangat kecil sehingga dimungkinkan 

manajer belum merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut.  

Pihak manajerial yang sekaligus pemegang saham akan berusaha bekerja 

secara optimal, dan selalu berupaya meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 

karena dengan meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan maka pendapatannya 

sebagai pemegang saham akan meningkat, sehingga kesejahteraan pemegang 

saham yang lainnya juga ikut meningkat. 

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan  hasil penelitian yang di 

dapat ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian Ferial (2014); Ary & Dwija 

(2016); Candradewi et al (2016); Radias Ilyas Jassin, Hartati Tuli, SE. Ak. M.Si, 

Yayu Isyana D. Pongoliu, SE (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). 

sedangkan menurut Agustina et al (2014); Laksana (2015); Prahesti & Abundanti, 

(2013); kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

return on assets (ROA). 
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2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Return On Assets  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ini 

menunjukan semakin banyak kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusional 

tidak memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan pada bank tersebut, hal ini 

bias mempengaruhi faktor internal perusahaan semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh institusional tidak memperhatikan kinerja perusahaan yang ada dalam 

perusahaan, karena yang terpenting bagi mereka ada keuntungan yang besar 

walaupun dalam kenyataanya nilai gagal bayar mereka sangat tinggi. 

Dilihat dari statistik diskriptif pada tabel 4.8 memang kepemilikan 

institusional dalam perusahaan perbankan sangat tinggi. Pemegang saham 

seharusnya semakin tinggi saham yang dimilikinya seharusnya melakukan 

pengawasan monitoring yang efektif terhadap manajemen. Fungsi monitoring 

tersebut bertujuan agar manajemen bertindak dengan tujuan mementingkan 

kemakmuran pada pemegang saham, bukan mengutamakan kepentingan 

manajemenen dan opertunistik. Kepemilikan Institusional yang besar mampu 

mendorong manajerial perusahaan untuk bertindak selaras dengan kepentingan 

saham yakni dengan menaikkan kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian ini berjalan sejalan dengan penelitian Wehdawati et al 

(2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

return on asset (ROA). Kemudian hasil penelitian ini juga bertolak belakang 

dengan hasil penelitian Ary & Dwija (2016); Ferial (2014); Candradewi et al 

(2016); Prahesti & Abundanti (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA); dan Radias Ilyas 

Jassin, Hartati Tuli, SE. Ak. M.Si, Yayu Isyana D. Pongoliu, SE (2013) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

return on assets (ROA).  

 

3. Pengaruh Komisaris Independen (KI) terhadap Return On Assets  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah komisaris 

independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ini diterima 
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menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kontek antara konsep good corporate 

governance yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat 

menentukan tingkat rasio return on assets terbukti. 

Komisaris merupakan dewan penasehat dalam perbankan, sebagai dewan 

penasehat komisaris memiliki kewenangan untuk menentukan suatu kebijakan yang 

diambil dalm bank syariah. Jumlah yang sedikit membuat dewan komisaris untuk 

menentukan sikap apalagi dengan segala kepentingan dalam bank tersebut. 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang secara 

kondusif dapat memperkuat independensi komisaris dengan kembali mempertegas 

fungsi komisaris dan dengan memperkenalkan dan peran komisaris independen. 

Untuk membuat suatu kebijakan manajemen resiko yang tebaik bagi perusahaan. 

Pertimbangan independen pada kata komisaris independen adalah cara 

pendang atau penyelesaian masalah dengan mengesampingkan kepentingan pribadi 

dan menghindari benturan kepentingan. Pada dasarnya semua komisaris bersifat 

independen, dalam pengertian mereka harus mampu melaksanakan tugasnya secara 

independen, semata–mata demi kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh 

pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan kepentingan 

perbankan. 

Status independensi terfokus pada tanggung jawab untuk melindungi 

pemegang saham, khususnya pemegang saham independen dari praktik curang atau 

melakukan tindak kejahatan pasar modal, Dalam suatu perseroan komisaris 

independen diharapkan menjadi penyeimbang terhadap keputusan yang dibuat oleh 

pemegang saham mayoritas yang merupakan suatu intuisi, jadi seperti mewakili 

pemegang saham minoritas. Ini dimaksudkan agar kepentingan pemegang saham 

minoritas tidak terabaikan. 

Return on assets merupakan suatu resiko perbankan yang sangat 

diperhatikan oleh stakeholder perbankan, dikarenakan mereka masih 

mementingkan dalam pengambilan keunyungan, seharusnya komisaris dewan yang 

mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan dalam pencapaian laba yang 

tinggi, sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat menambah kinerja 

keuangan. 
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Hasil penelitian ini berjalan sejalan dengan penelitian Candradewi et al 

(2016) dan Prahesti & Abundanti (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). 

Kemudian hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian 

Adestian (2014) dan Laksana (2015); menyatakan bahwa dewan komisaris 

independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap return on assets (ROA).; 

Agustina et al., (2014) dan Wehdawati et al (2012) menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap return on assets 

(ROA). 

 

4. Pengaruh Dewan Direksi (DD) terhadap Return On Assets  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah dewan 

direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis ini menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan kontek antara konsep good corporate governance yang 

menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat menentukan tingkat 

rasio return on assets tidak terbukti. Peningkatan ukuran dewan direksi akan 

memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak 

luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak dewan direksi maka dapat menguntungkan perusahaan 

dengan anggota dewan direksi yang banyak membuat hubungan antara dewan dan 

pihak yang berkaitan menjadi efektif sehingga pengelolaan sumber daya 

perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas meningkat yang 

menunjukkan pengelolaan aktiva baik. 

Return on assets merupakan suatu resiko perbankan yang sangat 

diperhatikan oleh stakeholder perbankan, dikarenakan mereka masih 

mementingkan dalam pengambilan keunyungan, seharusnya komisaris dewan yang 

mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan dalam pencapaian laba yang 

tinggi, sehingga memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat menambah kinerja 

keuangan. 

Hasil penelitian ini berjalan sejalan dengan penelitian Wehdawati et al 

(2012) dan Adestian (2014) dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap return 
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on assets (ROA). Kemudian hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Laksana (2015) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh positif 

signifikan terhadap return on assets (ROA). 

  

5. Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Return On Assets  

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasilnya adalah komite audit 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tidak diterimannya hipotesis kedua 

ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kontek antara konsep good corporate 

governance yang menyatakan bahwa semakin baik tata kelola perusahaan tersebut 

akan semakin baik pula kinerja perusahaan pada perusahaan tersebut. 

Hal ini dikarenakan faktor internal komite audit perusahaan yang masih 

banyak memiliki kepentingan pribadi dalam perusahaan tersebut. Hal ini 

dikarenakan pembentukan komite aduit independen perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk memenuhi regulasi, dimana di Indonesia diatur dalam Peraturan 

NO.IX.1.5 tentang “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit”. 

Seharusnya komite audit yang terdiri dari individu-induvidu yang mandiri dan tidak 

terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan 

memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah 

satu dari beberapa alasan utama kemandirian inilah untuk memelihara integritas 

serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang 

diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan 

tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu masalah terutama dalam 

kebijakan kinerja perusahaan.  

Komite audit yang merupakan komite yang bertujuan membantu tugas dari 

komisaris independen ini perlu dikaji dikarenak masih banyak masalah pribadi yang 

bersangkutan. Masih ada campur tangan dari kepemilikan saham ini membuat 

pemantuan dan pengawasan kebijakan dalam hal kinerja keuangan ini masih perlu 

di tingkatkan. 

Hasil penelitian ini berjalan sejalan dengan penelitian Adestian (2014) 

menyatakan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap return on assets 

(ROA). Kemudian hasil penelitian ini juga bertolak belakang dengan hasil 
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penelitian Manik (2011) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap return on assets (ROA).  

 

6. Pengaruh Good Corporate Governance (Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dewan Direksi, Dan 

Komite Audit) terhadap Return On Assets Secara Simultan 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh good corporate governance (GCG) terhadap kinerja 

keuangan. Berdasarkan teori penerapan good corporate governance (GCG) dapat 

meningkatkan kinerja keuangan, dengan implementasi prinsip-prinsip GCG maka 

akan memberikan manfaat bagi perusahaan berupa meningkatnya kinerja 

perusahaan melalui terciptanya mekanisme yang efektif dan efisien. Dalam 

penelitian ini good corporate governance (GCG) diukur dengan dengan lima 

variabel yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dewan direksi dan komite audit. Sedangkan kinerja perusahaan dilihat 

Return on assets (ROA) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan 

dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan sehingga semakin besar return on 

assets (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai. Berdasarkan 

data pada Tabel 4.20 diketahui bahwa Fhitung > ftabel dan tingkat signifikasi thitung < 

ttabel dengan demikian nilai ini lebih kecil dari 5%, Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa secara bersamaan variabel independen Good Corporate Governance 

(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan 

direksi dan komite audit) secara bersama – sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen kinerja perusahaan dalam hal ini adalah return on assets 

(ROA). 

Hasil penelitian ini berjalan sejalan dengan penelitian Purwaningtyas (2011) 

dan Noviana et.,al (2014) menyatakan bahwa mekanisme good corporate 

governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian hasil penelitian 

ini juga bertolak belakang dengan hasil penelitian Wardoyo (2013) menyatakan 

bahwa mekanisme good corporate governance tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 
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4.3 Implikasi Manajerial 

Model teoritis yang diuji dan dikembangkan dalam penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan konstribusi bagi pemahaman kita mengenai faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan dilihat dari segi penerapan 

mekanisme good corporate governance.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa 

secara parsial variabel komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan perbankan. Sedangkan untuk variabel kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan perbankan. Akan tetapi secara simultan atau secara 

bersama-sama kelima variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang dalam hal ini adalah return on assets (ROA). Hal ini menunjukan 

bahwa penerapan mekanisme good corporate governance dapat meningkatkan 

return on assets (ROA) perusahaan.  

Good Corporate Governance merupakan salah satu indikator penting yang 

kemudian dijadikan panduan oleh investor di dunia untuk menilai kinerja 

perusahaan guna mengamankan investasinya, Untuk itu penerapan mekanisme 

good corporate governance wajib diperkuatkan oleh perusahaan karna perusahaan 

yang governance-nya lemah terlihat pada harga sahamnya. Salah satu 

meningkatkan good corporate governance adalah dengan memperbaiki governance 

structure pada perusahaannya, Adapaun langkah-langkah yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan governance structure yaitu: 

1. Adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang menjamin 

adanya kompetensi dan integritas manajemen perbankan terhadap 

pemilik, pemegang saham pengendali, dewan komisaris, direksi, dan 

pejabat eksekutif bank dalam pengelolaan bank.  

2. Independensi manajemen bank, dimana anggota dewan komisaris dan 

direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan 

financial dengan dewan komisaris atau direksi atau menjadi pemegang 

saham pengendali di perusahaan lain.  
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3. Adanya ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit 

bank publik, yang bertanggungjawab atas kepatuhan bank terhadap 

regulasi yang ada. Ini juga bagian dari standar penerapan fungsi internal 

audit bank publik. 

Good corporate governance pada penelitian ini dijelaskan melalui dewan 

komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komite audit. Meningkatkan good corporate governance akan membuat 

governance-nya menjadi kuat hal ini akan mengakibatkan para investor 

menginvestasikan sahamnya, adapun cara meningkatkannya dilihat dari aspek 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dewan Direksi 

a. Menyiapkan visi, misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan; 

b. Menyiapkan pada waktunya rencana kerja dan anggaran perusahaan 

dan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat 

pengesahan pada Rapat Dewan Komisaris selambat‐ lambatnya 60 

(enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai sesuai dengan 

berlandaskan kepada Undang‐ Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN Pasal 21 Ayat (1) dan (2) 

c. Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) 

yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan 

Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan 

diajukan kepada Dewan Komisaris selambat‐ lambatnya 60 (enam 

puluh) hari sebelum periode RJPP berakhir sesuai dengan Undang‐

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 21 Ayat (1). 

d. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya sasaran‐ sasaran jangka 

panjang yang tercantum dalam rencana jangka panjang perusahaan 

(RJPP); 

e. Melaksanakan dan mengupayakan tercapainya target‐ target jangka 

pendek yang tercantum dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan 

melalui penetapan target kinerja yang diturunkan di tingkat satuan kerja 

dan jabatan dalam struktur organisasi perusahaan. 
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2.  Komisaris Independen 

a. Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, 

termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektivitas 

strategi. 

b. Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-

manajer professional 

c.  Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem 

pengendalian, dan sistem audit yang bekerja secara baik 

d. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan 

yang berlaku maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam 

menjalanka operasinya 

e. Memastikan risiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan 

dikelola secara baik 

f. Memastikan prinsip-prinsip dan praktik tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance) dipatuhi dan diterapkan secara baik. 

3. Komite Audit 

a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan 

Komisaris. 

b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

oleh Perusahaan, seperti:  laporan keuangan, proyeksi keuangan dan 

informasi keuangan lainnya 

c. Penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.  

d. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan 

pemeriksaan oleh unit audit internal serta mengkaji kecukupan Piagam 

Audit Internal.  

e. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal 

Perusahaan.  

f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi 

Perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi. 
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4. Kepemilikan Manajerial 

Salah satu cara untuk meningkatakan kepemilikan manajerial 

dimulai dengan menerapkan ESOP atau employee stock option program 

adalah progam yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan 

saham. Progam kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal 

dengan sebutan progam kepemilikan saham bagi karyawan (PKSK). 

Progam kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP pertama kali ada di 

Amerika, sekitar tahun 1950 an. 

Progam kepemilikan saham perusahaan dengan ESOP dilakukan 

dalam beberapa cara, antara lain perusahaan memberikan sahamnya secara 

cuma-cuma (stock grant) kepada karyawan, menjual saham perusahaan 

pada karyawan (umumnya dengan harga diskon) dan memberikan opsi 

kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan pada periode tertentu 

dan pada harga tertentu. Progam kepemilikan saham perusahaan dengan 

ESOP di Indonesia memang belum tenar, terlebih untuk perusahaan-

perusahaan yang masih bersifat perusahaan keluarga. 

5. Kepemilikan Institusional 

Sejauh ini kepemilikan oleh institusional sudah memiliki nilai yang cukup 

besar di sebagian perusahan. Hal ini dikarenakan  

a. Institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor 

individual untuk mendapatkan informasi. 

b. Institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, 

sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi. 

c. Institusional, secara umum, memiliki realsi bisnis yang lebih kuat 

dengan manajemen. 

d. Institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 

e. Institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham sehingga 

dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang tercermin di 

tingkat harga. 
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Governance structure yang selaras dalam pelaksanaannya dapat dijadikan 

sebagai acuan perusahaan untuk lebih meningkatkan fungsi, tugas dan kemandirian 

dari masing-masing organ corporate sehingga perusahaan dapat meningkatkan 

kualitas good corporate governance demi meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dengan demikian perusahaan-perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia akan mampu memperoleh laba yang meningkat pula. Citra sebuah 

perusahaan sangat penting untuk kelangsungan perusahaan tersebut, tidak bisa kita 

pungkiri bahwa perusahaan yang memiliki citra yang baik otomatis banyak investor 

yang berniat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut serta dapat 

meningkatkan daya jual produk karena kepercayaan konsumen akibat dari citra 

yang baik tersebut. Sebuah perusahaan yang dikelola dengan baik akan menarik 

minat investor untuk menanamkan modalnya.  

Survey yang dilakukan oleh Russell Reynolds Associaties (1997) 

mengungkapkan bahwa kualitas komisaris adalah salah satu faktor utama yang 

dinilai oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli 

saham. Hal ini akan terlihat terutama ketika seorang investor bermaksud melakukan 

investasi untuk jangka waktu yang lama. Keunggulan bersaing jangka panjang 

tersebut pada akhirnya akan menciptakan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi 

positif bagi kreditor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal 

yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman.  

 

4.3.1 Rencana Tindakan 

A. Rekrutmen dan Orientasi 

Rekrutmen anggota dewan komisaris adalah proses kunci awal yang sangat 

krusial dalam membangun dewan komisaris yang efektif (Vennat, 1995), karena 

keunggulan dewan komisaris merupakan akumulasi keunggulan kolektif dari setiap 

anggota dewan komisaris. Dengan demikian, tujuan rekrutmen anggota dewan 

komisaris adalah mendapat-kan anggota dewan yang fit dan proper sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. Sebagaimana halnya semua upaya untuk memperoleh 
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sumber daya manusia yang baik, ada tiga kriteria pokok yang selalu menjadi 

perhatian dari awal.  

Kriteria pokok pertama adalah kemampuan, kriteria pokok kedua adalah 

kemauan, dan kriteria pokok ketiga adalah sikap. Kemampuan mencakup (a) 

keahlian dalam bidang yang diharapkan, yang dibuktikan dengan pendidikan 

formal yang memadai dan/atau pengalaman yang cukup. (b) kemampuan 

berkomunikasi, berinteraksi dengan baik, dan bekerjasama (teamwork), (c) 

kepemimpinan, dan (d) kemampuan negosiasi dan mempertahankan pendapat. 

 

B. Ukuran dan Komposisi 

Ukuran (size) adalah jumlah yang pas dari anggota dewan komisaris, 

termasuk ketuanya, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ukuran yang pas ini 

dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain, sebagai berikut: 

a) Ukuran dewan direksi; 

b) Industri dan jenis keahlian yang dibutuhkan; 

c) Overall risk yang dihadapi; 

d) Komite yang ada. 

 

C. Board Process 

Salah satu hal yang jarang dibahas dalam literatur namun sebenarnya sangat 

penting dan berpengaruh dalam menentukan efekrifitas dewan komisaris adalah 

proses rapat, baik rapat internal antara anggota komisaris mapun eksternal dengan 

pihak dreksi maupun pihak lainnya (board process). Tulisan mengenai jalannya 

proses rapat jarang dijumpai karena sifatnya yang mudah diberi stempel 

“confidential.” Sangat kecil kemungkinan bahwa seorang peneliti dapat melakukan 

studi mengenai board process dengan melakukan observasi secara langsung. Proses 

rapat yang baik memberikan kesempatan pada semua pihak untuk mengemukakan 

pendapat-nya dan berdiskusi secara terbuka tanpa merasa adanya tekanan dari pihak 

lain.  

Proses yang baik ini seringkali tidak terjadi karena adanya seorang atau 

lebih komisaris yang mendonminasi jalannya rapat. Dominasi ini tidak selalu 
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dilakukan oleh komisaris utama, namun tidak jarang seorang komisaris utama lupa, 

bahwa dalam rapat, nilai suaranya sama dengan komisaris lainnya, dan bahwa 

tugasnya adalah memimpin rapat secara adil. Walaupun aturan memungkinkan agar 

seorang anggota komisaris yang tidak menyetujui keputusan yang diambil anggota 

lainnya dapat memberikan perbedaan pendapat. 

 

D. Interaksi antara Komisaris dengan Direksi 

Hubungan ideal antara anggota dewan komisaris dan dewan direksi dapat 

dikatakan sebagai  “mencari keseimbang-an antara menjaga hubungan dan menjaga 

jarak.” Yang dimaksud dengan menjaga hubungan adalah menjaga keterbukaan 

informasi dan komunikasi sehingga rencana, pengelolaan manajerial, dan masalah 

yang dihadapi direksi dalam menjalankan usaha dapat segera diketahui oleh 

anggota dewan komisaris. Menjaga jarak, dalam konteks ini, adalah menjaga agar 

hubungan yang terjalin antara komisaris dengan direksi tidak terlalu dekat untuk 

menyebabkan anggota komisaris menjadi canggung (tidak nyaman) apabila 

komisaris harus memberi teguran atau hukuman kepada direksi.  

Mencari dan menjalankan keseimbangan antara dua hal ini lebih mudah 

apabila hubungan yang terjalin dijaga untuk terap bersifat formal. Kesulitan akan 

muncul apabila hubungan ini berubah menjadi hubungan, atau lebih tepatnya, 

kedekatan pribadi. Kekurang berdayaan komisaris terhadap direksi seringkali 

berasal dari masalah ini. Berbeda dengan budaya barat dimana pihak-pihak yang 

berhubungan dapat dengan lebih mudah,secara tegas, memisahkan antara hubungan 

formal dan hubungan pribadi, budaya timur sulit memisahkannya 

 

E. Organisasi Dewan Komisaris 

Dewan komisaris dapat lebih efektif dan lancar bekerja apabila teroganisasi 

dengan baik. Dukungan dari sekretariat dewan komisaris yang, selain jumlahnya 

memadai, juga handal, adalah suatu keharusan mutlak. Selain itu, dewan komisaris 

harus ditunjang oleh staf akhli yang berisi tenaga ahli dari berbagai bidang kompetensi 

yang dibutuhkan. Paling tidak, ada akhli keuangan, ahkli hukum, dan beberapa 

akhli yang relevan dengan bidang industri di mana perusahaan berada.  
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Perusahaan semakin besar dan kompleks, kecermatan analisis yang 

mempermudah proses pengambilan keputusan, dapat ditunjang dengan, selain 

adanya staf akhli, juga adanya komite-komite seperti komite audit, komite 

manajemen resiko dan komite remunerasi. Adanya komite-komite ini, selain 

sebagai wahana pengumpulan keahlian, juga berperan untuk memenuhi persyaratan 

untuk menjalankan GCG, terutama dalam kaitannya dengan pemer-olehan 

informasi dan analisis yang independen. 

 

F. Sistem Informasi Keuangan 

Untuk dapat melakukan tugas peng-awasannya secara efektif, komisaris 

memerlukan berbagai informasi yang dihasilkan perusahaan. Salah satu informasi 

yang menjadi kebutuhan utama dewan komisaris adalah laporan keuangan, tidak 

saja tahunan, melainkan juga bulanan, kwartalan, dan semesteran. Informasi yang 

handal hanya dapat dihasilkan oleh sistem informasi yang handal pula. Oleh karena 

itu, salah satu tugas komisaris yang penting adalah mengawasi proses penyusunan 

laporan, terutama laporan keuangan. Tugas lain-nya yang juga penting adalah 

memantau proses pemeriksaan/audit terhadap laporan keuangan, baik oleh auditor 

internal, maupun auditor eksternal, agar dapat diyakini bahwa informasi keuangan 

tersebut reliable. Mengingat pentingnya arti sistem informasi keuangan dan laporan 

yang dihasilkannya bagi dewan komisaris, dewan, dalam kaitan-nya dengan 

informasi keuangan sebaik-nya melaksanakan hal-hal berikut: 

a) Dewan komisaris memiliki sistem pemantauan yang efektif terhadap 

proses penyusunan laporan keuangan agar dapat diyakinkan bahwa 

laporan keuangan yang disajikan memenuhi semua persyaratan baik 

yang berkaitan dengan aturan-aturan akuntansi bagi laporan keuangan 

yang ditujukan bagi berbagai pemang-ku kepentingan di luar 

perusahaan.  

b) Memiliki sistem, aturan-aturan, serta prosedur pelaksanaannya yang 

menjamin bahwa keputusan-keputus-an strategis yang akan diambil 

oleh direksi, harus terlebih dahulu diketahui atau disetujui oleh dewan 

komisaris. Sistem ini tidak saja memberkan informasi dalam bentuk 
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ringkasan namun harus dapat memberikan informasi rinci bagi 

kepentingan analisis lebih lanjut oleh dewan komisaris. 

c) Memiliki sistem yang dapat memantau belanja strategis dan 

pengeluaran operasional yang penting dan besar. Grace berpendapat 

bahwa dewan komisaris sebaiknya memiliki system informasi 

tersendiri dengan program-program aplikasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dewan komisaris, terutama untuk memantau belanja modal 

yang memiliki variance yang signifikan. 

d) Menciptakan sistem dan prosedur yang menjamin bahwa dewan 

komisaris memilki akses kepada audit internal dan hasil temuan 

auditnya. Demikian juga terhadap auditor eksernal dan hasil auditnya. 

Hal ini biasanya dipenuhi dengan membentuk komite audit yang 

menjadi aparat dewan komisaris.


