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ABSTRACT 

Implementation of good corporate governance is expected to improve the financial 

performance of banking firms through CAMELS ratios are used as a gauge of banking soundness. 

This study aims to prove how big the influence of good corporate governance to financial 

performance using CAMELS ratios. 

Independent variables used in this study is the CG index as a measurement of the 

application of the principles of good corporate governance. Samples of this research is common 

banking company listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in the period 2008-2010 obtained 

from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and CAMELS ratios derived from the bank's 

annual report (annual report) that has been published in the 2008-2010 period by Bank Indonesia. 

The analytical method used was to test the assumptions of classical simple and multiple linear 

regression. 

The analysis found that the effect of the implementation of good corporate governance as 

measured by the CG index has a significant relationship to the performance of banks in the CAR, 

KAP and LDR. While the other variables are not affected by the application of good corporate 

governance. 

 

Keywords: corporate governance, financial performance, the ratio of CAMELS 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menarik perhatian 

untuk dikaitkan dengan kinerja keuangan semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia 

tahun 1997. Krisis keuangan tersebut telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian 

yang juga mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang 

menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Hal tersebut menjadi peringatan dini 

bagi Indonesia karena dianggap sebagai permasalahan yang penting dalam dunia perbankan 

dan berubah menjadi krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan bahwa 

penyebab dan lamanya proses perbaikan masalah dari krisis yang terjadi di Indonesia 

disebabkan karena lemahnya Corporate Governance (CG) yang diterapkan dalam 

perusahaan. Sejak saat itu baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian 

yang cukup signifikan dalam praktek CG, maka dibuatlah berbagai kebijakan reformasi 

perbankan, dan pedoman GCG untuk perbankan di Indonesia. Dan hal tersebut 

menggambarkan besarnya peran sektor perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan 

masyarakat. 

Seiring berjalannya waktu masalah mengenai CG mulai meningkat dengan pesat 

setelah terbukanya berbagai skandal keuangan korporasi/ perusahaan besar yang terjadi di 

Amerika Serikat pada tahun 2008, diantaranya Enron Corporation, WorldCom, Xerox 

Corporation dan perusahaan besar lainnya yang melibatkan top eksekutif perusahaan 
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tersebut menggambarkan tidak diterapkannya prinsip-prinsip GCG (Daniri, 2008). Skandal-

skandal korporasi tersebut menunjukkan bahwa organ-organ perusahaan belum dapat 

melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya secara baik (Warsono dkk., 2009). 

Konsep CG semakin banyak dikemukakan oleh para praktisi bisnis sebagai salah 

satu alat untuk mencegah terjadinya banyak kasus besar keuangan yang terjadi, namun 

perkembangan penerapan GCG pada perbankan di Indonesia menunjukkan adanya 

kemunduran CG yang efektif (Kurniasari, 2009) dalam Anggarini (2010). Terjadinya kasus 

Letter of Credit (L/C) Bank BNI yang menyebabkan kerugian milyaran rupiah (Reka 

Dewantara, n.d.) merupakan contoh dari lemahnya penerapan CG pada perbankan di 

Indonesia. Menurut Sutojo dan Aldridge (2006), dari hasil penyelidikan para regulator 

pemerintah dan analisis para cendekiawan manajemen dapat disimpulkan bahwa penyebab 

utama tumbangnya perusahaan-perusahaan besar dunia adalah karena lemahnya penerapan 

prinsip-prinsip GCG. 

Salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis keuangan 

yang telah melanda Indonesia adalah penerapan GCG. Hal ini mengingat dalam GCG 

terkandung 5 (lima) prinsip yang dianggap positif bagi pengelolaan sebuah perusahaan. 

Prinsip pertama adalah keterbukaan atau transparansi, dimana bank harus menyediakan 

informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat dibandingkan, serta mudah diakses 

penggunanya. Kedua yaitu prinsip akuntabilitas, yang berarti bank harus menetapkan 

tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, 

sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi 

sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya 

dalam melaksanakan GCG. Ketiga yaitu prinsip tanggung jawab atau responsibility, dalam 
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hal ini bank harus memegang prinsip prudential banking practice. Prinsip tersebut harus 

dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank 

harus mampu bertindak sebagai perusahaan yang baik. Keempat, prinsip kewajaran yaitu 

bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder berdasarkan asas kesetaraan 

dan kewajaran, namun bank juga perlu memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk 

memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta dapat memiliki akses terhadap 

informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, 

direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi 

(terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari 

prinsip kelima yaitu keadilan (Maksum, 2005) dalam Endang Kemalasari (2009). CG 

merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi 

atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep CG diajukan demi 

tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan 

keuangan dan dianggap begitu penting bagi perbankan karena diharapkan dapat 

memperbaiki citra perbankan yang sempat terpuruk. 

Mengingat bahwa akhir-akhir ini CG merupakan salah satu topik pembahasan 

sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud) maupun 

keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para 

eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan 

(adequacy) CG. Demikian pula halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan 

keuangan perusahaan dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan 

penting bagi semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporan keuangan untuk 
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mengupayakan, mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (credibility gap) 

dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam  proses penyusunan tersebut 

(Sam’ani, 2008). 

Pihak regulator Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang membantu 

meningkatkan penerapan prinsip-prinsip CG di Indonesia. Dan untuk memenuhi 

International Best Practices mengenai penerapan prinsip GCG yang dikeluarkan oleh Bassle 

Committee mengenai Enhancing Good Corporate Governance on Banking Organizations, 

Bank Indonesia berupaya menumbuhkan kesadaran perbankan nasional dengan menetapkan 

peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam berbagai aspek (Dwitridinda, 2007). 

Pada tahun 2006, Bank Indonesia memperkuat sistem perbankan nasional sebagai 

salah satu visi API, menerapkan pilar keempat dengan dikeluarkannya Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang kewajiban Penerapan Good Corporate Governance 

pada bank-bank umum di Indonesia, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/2006 

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Salah satu bentuk 

implementasi dari peraturan tersebut Bank Indonesia telah melaksanakan rating dan 

assessment pelaksanaan Good Corporate Governance (self assessment) diseluruh bank yang 

berada di bawah pengawasannya pada tahun 2007. Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  

merupakan  suatu  kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan 

memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima 

sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan 

sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan Corporate Governance untuk  

memperkuat  kondisi  internal perbankan  nasional. Serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP 

tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. 
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Bank berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

setiap aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

Penerapan GCG di Indonesia dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat 

buruk akibat krisis finansial, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada 

industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat pada masa  

sekarang dan masa yang akan datang, mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh 

bank akan semakin meningkat. Selain itu penerapan GCG di dalam perbankan diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan CG ini dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang 

cenderung menguntungkan diri sendiri. Dengan munculnya peraturan-peraturan tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip CG memiliki arti penting bagi suatu 

perusahaan dan perbankan di Indonesia. Perkembangan ini membuka peluang penerapan 

GCG perbankan Indonesia dan peluang untuk meningkatkan daya saingnya serta 

keberlangsungan usahanya. 

Porter (1991) dalam Eka Hardikasari (2011) menyatakan bahwa terdapat alasan 

mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin hal itu lebih disebabkan karena adanya 

strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan 

oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya 

mencangkup strategi penerapan sistem CG dalam perusahaan. Struktur dalam CG bisa 

menjadi tolok ukur dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan pada suatu perusahaan. 

Oleh karena itu pengembangan penerapan GCG dirasa penting untuk dilaksanakan 

dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi  dan pertumbuhan ekonomi yang stabil 
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dimasa yang akan datang. CG merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan 

hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja 

perusahaan. Upaya pengembangan GCG ditujukan untuk mendorong optimalisasi alokasi 

atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan dan kesejahteraan pemilik 

perusahaan terjaga. 

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh penerapan GCG dengan kinerja 

keuangan telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa bukti empiris yang 

menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG dapat memperbaiki kinerja perusahaan yang dikutip 

dari Maharani Mumpuningtyas (2010), antara lain (1) Penelitian yang dilakukan oleh Firth 

et al. (2002) menunjukkan bahwa  perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Good 

Corporate Governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan (corporate performance) 

yang signifikan, (2) Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Caylor (2004) di Georgia, 

juga menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Good Corporate 

Governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan (corporate performance) yang 

signifikan, dan (3) Penelitian yang dilakukan oleh Cornett et al. (2005) juga menunjukkan 

hasil yang sama dimana perusahaan-perusahaan yang melaksanakan Good Corporate 

Governance mengalami peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan. 

Selain itu di Indonesia penelitian mengenai Good Corporate Governance dan kinerja 

keuangan telah dilakukan oleh Agus Aryanyo (2009) dengan sampel perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan data yang berasal dari laporan tahunan bank 

selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2005-2007. Penelitian tersebut memberikan 

gambaran bahwa variabel-variabel Good Corporate Governance dalam penelitian ini paling 

mempengaruhi rasio CAR dibandingkan dengan rasio-rasio lainnya. Selain itu, hasil regresi 
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linear sederhana berganda menunjukkan bawa ketiga variabel independen kecuali 

keberadaan komite audit secara serentak mempengaruhi rasio CAMELS khususnya pada 

rasio CAR pada kisaran 22,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa dipenuhinya dimensi 

pemenuhan Good Corporate Governance tidak banyak mempengaruhi kinerja keuangan 

perbankan dengan menggunakan rasio CAMELS secara keseluruhan. Sedangkan Mohamad 

Ciki Gorda (2011) meneliti pengaruh penerapan Good Corporate Governance yang dilihat 

dari nilai komposit hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance Bank 

terhadap kinerja keuangan (CAR, NPL, ROA, ROE, NIM, LDR) dengan mengambil sampel 

seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2009. Penelitian tersebut 

membuktikan bahwa adanya pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap 

NPL, ROA dan ROE. Sedangkan variabel yang lainnya tidak berpengaruh terhadap 

penerapan Good Corporate Governance. 

Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2008) Corporate 

Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan. Hal ini 

kemungkinan disebabkan rendahnya kesadaran emiten menerapkan Good Corporate 

Governance, dan manajemen perusahaan belum tertarik manfaat jangka panjang dari 

penerapan Good Corporate Governance karena mereka merasa dapat berjalan tanpa Good 

Corporate Governance. 

Melihat fakta-fakta berbagai penelitian di depan yaitu adanya pengaruh GCG 

terhadap kinerja keuangan dan menjadi hambatan bagi aktivitas rekayasa kinerja yang 

dilakukan manajemen. Rekayasa keuangan ini tidak sejalan dengan semangat GCG yang 

menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, informasi yang akurat dan 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan. Dengan demikian penerapan prinsip GCG 
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pada perusahaan perbankan di Indonesia sebenarnya diharapkan juga mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat 

rekayasa yang dilakukan manajemen. 

Institusi keuangan perbankan sendiri memiliki sifat usaha spesifik (nature of the 

firm) yang membedakannya dari institusi non-keuangan (Macey dan O’Hara, 2003) dalam 

Sam’ani (2008). CG pada industri perbankan di Negara berkembang seperti halnya 

Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting mengingat beberapa hal. 

Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam sistem ekonomi, khususnya sebagai mesin 

pertumbuhan ekonomi (King dan Levine, 1993). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar 

modal yang belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. 

Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, 

liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun deregulasi ekonomi 

menyebabkan manajer bank memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam menjalankan 

operasi bank (A run, Turner, 2003) dalam Sam’ani (2008).     

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat dua hal yang 

saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh 

terhadap CG. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga 

memungkinkan terjadinya masalah keagenan (agency problem). Kedua, bank merupakan 

sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru dapat 

menghambat mekanisme CG. Hal tersebut tercermin dari industri perbankan mempunyai 

regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain, misalnya suatu bank harus 

memenuhi kriteria capital adequacy ratio (CAR) minimum yang ditentukan oleh regulator 

perbankan yaitu Bank Indonesia. 
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Industri perbankan dunia dituntut menyiapkan cadangan modal lebih besar untuk 

mencegah terulangnya krisis global yang terjadi pada tahun 2008 yang menyebabkan 

perbankan mengalami gejolak likuiditas, meskipun secara umum kondisinya cukup kuat. 

Pada saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia harus menyalurkan dana likuiditas ke 

perbankan agar aktifitas perbankan di Indonesia terus berjalan. 

Permasalahan lainnya adalah menyangkut suku bunga bank yang tinggi. Net interest 

margin (NIM) di Indonesia terlalu tinggi sebab adanya kendala fungsi intermediasi 

perbankan. Nilai NIM di Indonesia masih berada di kisaran 5-5,5% dibandingkan dengan 

perbankan negara-negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN yang hanya berkisar 2-

3%. Hal tersebut dapat berpotensi menghambat investasi kepada sektor riil sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila industri perbankan dapat  menekan 

margin bunga lebih rendah, otomatis akan membuat suku bunga kredit ikut turun dan akan 

meningkatkan penyaluran kredit perbankan yang muara akhirnya adalah menggairahkan 

perekonomian nasional (Economic Review, 2009). Berikut merupakan gambaran nilai NIM 

Bank Umum di kawasan Asia. 
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Gambar 1.1. 

Perbandingan Net Interest Margin (NIM) Bank Umum di Kawasan Asia 

 

Sumber: www.bappenas.go.id 

 

Dalam melihat penerapan GCG pada industri keuangan perbankan khususnya di 

Indonesia, penelitian ini akan menggunakan Index CG sebagai pengukuran penerapan 

prinsip-prinsip GCG yang diselenggarakan oleh Indonesian Institute for Corporate 

Directorship (IICD). Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk membuktikan pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perbankan. 

Kinerja keuangan perbankan yang akan diteliti telah disesuaikan dengan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 

bahwa penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap aspek-aspek berikut: 

permodalan (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen (management), rentabilitas 

(earning), likuiditas (liquidity), dan sensitivitas terhadap resiko pasar (sensitivity to market 

risk). 
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Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Variabel Kontrol Jumlah Total Aset (Studi 

pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-

2010)”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Penelitian sebelumnya mengemukakan hubungan antara penerapan GCG dengan 

kinerja keuangan namun dengan menggunakan pengukuran GCG dan pengukuran kinerja 

keuangan yang beragam. 

Oleh karena hal tersebut maka penelitian ini akan menggunakan Index CG yang 

perhitungannya lebih akurat karena datanya sudah dihitung oleh IICD, yang merupakan 

pengukuran dari penerapan prinsip-prinsip GCG yaitu tansparency, accountability, 

responsibility, independency,  fairness dan menggunakan ukuran perusahaan sebagai 

variabel kontrol juga rasio CAMELS sebagai pengukuran dari kinerja keuangan perbankan. 

Apabila dirumuskan menjadi pertanyaan, permasalahan utama yang akan dibahas pada 

penelitian ini adalah apakah penerapan Good Corporate Governance yang di ukur dengan 

Index CG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan (dengan 

menggunakan rasio CAMELS) yang terdaftar di BEI pada periode penelitian? 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance bagi bank-bank 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat dari Index CG  terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR)? 

2. Bagaimana pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance bagi bank-bank 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat dari Index CG  terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP)? 

3. Bagaimana pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance bagi bank-bank 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat dari Index CG  terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Net Interest Margin (NIM)? 

4. Bagaimana pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance bagi bank-bank 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat dari Index CG  terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)? 

5. Bagaimana pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance bagi bank-bank 

yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat dari Index CG  terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR)? 
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1.4. Batasan Masalah 

Agar objek yang diteliti dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan dapat dikaji 

dengan jelas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada dasarnya 

dapat memudahkan pembahasan, maka penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya sebagai 

berikut: 

1. Penulis hanya berfokus pada perusahaan perbankan baik yang dimiliki oleh pihak 

swasta maupun yang dimiliki oleh pihak pemerintah yang menjalankan operasional 

perbankannya dengan prinsip konvensional dan syariah. 

2. Bank-bank yang dijadikan bahan penelitian terdaftar sebagai emiten perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010. 

3. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) dalam kaitannya terhadap kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan 

rasio CAMELS dengan mengeluarkan komponen management dan sensitivity to 

market risk. 

4. Laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan dari tahun 2008-2010 

yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

5. Penelitian ini dibatasi pada bank-bank yang mendapatkan penilaian atas tingkat 

penerapan Good Corporate Governance (Index CG) dari Indonesian Institute for 

Corporate Directorship (IICD) hasil studi tahun 2008-2010. 
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1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penilitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan Good Corporate 

Governance bagi bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat 

dari Index CG  terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS 

yang dianalisis melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan Good Corporate 

Governance bagi bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat 

dari Index CG  terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS 

yang dianalisis melalui rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP). 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan Good Corporate 

Governance bagi bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat 

dari Index CG  terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS 

yang dianalisis melalui rasio Net Interest Margin (NIM). 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan Good Corporate 

Governance bagi bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat 

dari Index CG  terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS 

yang dianalisis melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO). 

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari penerapan Good Corporate 

Governance bagi bank-bank yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 yang dilihat 

dari Index CG  terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS 

yang dianalisis melalui rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Adapun secara khusus manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi  peneliti  berupa 

tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pentingnya pengaruh penerapan 

Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan dengan menggunakan rasio 

CAMELS khususnya bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-

2010. 

b. Bagi Regulator 

Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan dapat menambah pemahaman tentang 

keterkaitan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan sehingga dapat 

menjadi rekomendasi untuk pembuatan kebijakan-kebijakan baru dalam bidang 

ekonomi di Indonesia khususnya bagi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2008-2010. 

c. Bagi Perbankan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, bahan evaluasi dan 

masukan bagi perusahaan perbankan akan pentingnya pengaruh penerapan Good 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang 

dinilai dengan menggunakan rasio CAMELS. 

d. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang 

ekonomi  akuntansi,  dengan  ditemukannya  bukti  empiris  mengenai pengaruh 
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penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan khususnya bagi 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010. Hasil  penelitian ini 

juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pembaca yang 

akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa yang akan datang. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan serta agar pembahasan dalam skripsi ini berjalan 

secara terarah dan sistematis, maka penulisan penelitian ini akan dibagi kedalam lima bab 

utama dan pembahasan pada masing-masing bab adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan memaparkan latar belakang dari analisis penerapan Good 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang akan diteliti 

dengan penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan rasio CAMELS dari 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Selanjutnya akan dijelaskan 

mengenai identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah 

pada penyusunan dan penulisan skripsi. Dijelaskan juga tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan yang menjelaskan tentang outline dari 

penyusunan dan penulisan skripsi ini agar pembaca mendapatkan gambaran 

yang terstruktur dalam membaca skripsi ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang diteliti 

oleh penulis. Teori yang disajikan pada bab ini mengenai Bank, Good Corporate 

Governance, Laporan Keuangan, Implementasi Prinsip-prinsip Good Corporate 
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Governance , Kinerja Perbankan, Penelitian Terdahulu yang dijadikan sebagai 

rujukan dalam melakukan penelitian ini, Rerangka Penelitian dan Hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan mengenai objek penelitian, sampel, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian juga metode analisis yang 

digunakan penulis dalam mengolah data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan dan menjelaskan hasil yang diperoleh dari penelitian 

ini, dengan demikian dapat diketahui sebenarnya bagaimana pengaruh 

penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan, sehingga dapat terjawab rumusan masalah yang telah tercantum 

sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan memaparkan intisari dari analisis dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, serta memberi saran yang dapat bermanfaat bagi peneliti 

selanjutnya. Penulis juga memaparkan kendala-kendala yang ditemui selama 

penulisan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Bank 

2.1.1.1. Definisi Bank 

Pengertian bank menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah 

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf  hidup masyarakat banyak”. 

Bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan depositori. Sebagai lembaga 

keuangan depositori, bank memiliki izin untuk menghimpun dana secara lagsung dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito. Dana yang 

diperoleh kemudian dapat dialokasikan ke dalam aktiva dalam bentuk pemberian pinjaman 

dan investasi. Kekhususan kegiatan yang dilakukan oleh bank inilah yang membedakan 

bank dengan lembaga keuangan lain. 

2.1.1.2. Jenis Bank 

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank, dan kepemilikan bank. 

Dari segi fungsi, perbedaan terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat 

ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari 

segi siapakah nasabah yang mereka layani, apakah masyarakat luas atau masyarakat dilokasi 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



tertentu (kecamatan). Berikut ini merupakan jenis-jenis bank yang ada di Indonesia menurut 

Taswan (2010) dalam bukunya Manajemen Perbankan: 

1. Jenis bank dilihat dari fungsinya 

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis perbankan dilihat 

dari fungsinya terdiri dari: 

a. Bank Umum 

Bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank komersial adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan 

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas 

pembayaran. Bank umum melaksanakan seluruh fungsi perbankan yaitu 

menghimpun dana, menempatkan dana dan memperlancar lalu lintas 

pembayaran giral. Dalam praktiknya, kegiatan usahanya juga ada yang murni 

berbasis bunga, murni berbasis syariah dan kombinasi antara konvensional 

(sistem bunga dengan syariah). 

b. Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatanya 

tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini seperti bank umum, 

namun wilayah operasinya sangat terbatas di wilayah tertentu misalnya 

kabupaten saja. BPR tidak dibolehkan mengikuti kliring atau terlibat dalam 

transaksi giral. Dengan demikian penghimpunan dana hanya boleh dilakukan 

dalam bentuk tabungan dan deposito. Pelaksanaan kegiatan BPR ada yang 

berbasis bunga, berbasis syariah. 
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2. Jenis bank dilihat dari kepemilikannya 

Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dari pendirian bank. 

Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang 

dimilikinya. Jenis perbankan dilihat dari kepemilikannya, terdiri dari: 

a. Bank milik negara (BUMN), yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau 

bank pembangunan yang mayoritas kepemilikanya berada di tangan pemerintah 

pusat atau negara. 

b. Bank milik daerah (BPD), yaitu bank-bank komersial, bank tabungan atau bank 

pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah 

daerah. 

c. Bank milik swasta nasional, yaitu bank yang dimiliki oleh warga negara 

Indonesia. 

d. Bank milik swasta asing, yaitu bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki 

oleh pihak asing. 

e. Bank milik swasta campuran, yaitu bank yang dimiliki swasta nasional dan 

swasta asing. 

3. Jenis bank berdasarkan kegiatan devisa 

Dilihat dari segi status yaitu berdasarkan kemampuan bank dalam melayani 

masyarakat, bank umum dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) macam.  

Pengklasifikasian ini berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan 

atau status ini menunjukan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat 

baik dari jumlah produk, modal, maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, 
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untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria 

tertentu. Status bank yang dimaksudkan, adalah: 

a. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk 

menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu lintas 

pembayaran dengan luar negeri. 

b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh ijin dari Bank Indonesia 

untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta menyelenggarakan lalu 

lintas pembayaran dengan luar negeri. 

4. Jenis bank berdasarkan dominasi pangsa pasarnya, yaitu: 

a. Retail Banking, bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, 

usaha kecil dan koperasi. 

b. Wholesale Banking, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah 

korporasi. 

2.1.1.3. Kegiatan Bank 

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga intermediasi, kegiatan bank 

sehari-hari juga tidak lepas dari kegiatan menerima uang dan mengeluarkan uang dalam 

bentuk kredit. Berikut kegiatan perbankan yang ada di Indonesia, terutama bank umum 

konvensional menurut Taswan (2010) dalam bukunya Manajemen Perbankan:  

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)  

a. Simpanan tabungan (saving deposit)  

b. Simpanan giro (demand deposit)  

c. Simpanan deposito (time deposit) 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat  

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



a. Kredit investasi  

b. Kredit modal kerja  

c. Kredit perdagangan  

d. Kredit konsumtif  

e. Kredit produktif kerja 

3. Memberikan jasa perbankan lainnya  

a. Kliring  

b. Pengiriman uang (transfer)  

c. Inkaso  

d. Letter of credit (L/C)  

e. Perdagangan surat berharga  

f. Perdagangan valuta asing  

g. Perbankan elektronik (ATM) 

Berikut merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh bank berdasarkan neraca 

bank dapat dijelaskan dalam Tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



Tabel 2.1. 

Ikhtisar Kegiatan Utama Bank Berdasarkan Neraca Bank 

Aktiva Pasiva 

1. Cadangan-cadangan primer (primary 

reserves); merupakan aktiva bank yang paling 

likuid dan tidak menghasilkan bunga, yaitu 

kas dan giro pada Bank Sentral. 

2. Cadangan-cadangan sekunder (secondary 

reserves); merupakan penempatan bank pada 

bank lain dan lembaga keuangan lain. 

3. Pinjaman (Loan); merupakan kredit yang 

diberikan yang menjadi aktivitas utama bank. 

4. Investasi (investment); merupakan penyertaan 

bank pada perusahaan lain. 

5. Aktiva tetap dan aktiva lain-lain (fixed assets 

and other assets). 

1. Dana pihak ketiga; merupakan simpanan-

simpanan yang dilakukan nasabah pada bank 

berupa giro, tabungan, deposito, dan bentuk 

lain yang dipersamakan dengan itu. 

2. Dana pihak kedua; merupakan penempatan 

bank lain dan lembaga keuangan lain pada 

bank. 

3. Dana pihak kesatu; merupakan penanaman 

modal yang dilakukan oleh pemegang saham 

bank dalam bentuk ekuitas dan bentuk-

bentuk lain yang sesuai dengan regulasi. 

 

Sumber: “Manajemen Risiko Perbankan”, Ferry N. Idroes (2008) 

 

2.1.2. Corporate Governance dan Good Corporate Governance 

2.1.2.1. Definisi Corporate Governance dan Good Corporate Governance 

Dalam bahasa Indonesia Corporate Governance (CG) diterjemahkan sebagai tata 

kelola atau tata pemerintahan perusahaan. Terdapat berbagai definisi yang menjelaskan 

tentang CG. Monks dan Minow (2001) dalam Dwitiridinda (2007), menyatakan CG 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan 

dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. CG diartikan pula sebagai 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua stakeholder (Monks, 2003) dalam Sam’ani (2008). 
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Selain itu CG menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

(2002) dalam Arafat (2009) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Sedangkan Negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok Organization of 

Economic Cooperation and Development (OECD) (kelompok Negara-negara maju di Eropa 

Barat dan Amerika Utara) melihat CG sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan 

atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari CG 

menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat 

dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang 

saham, serta pihakpihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari 

CG juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan 

kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan 

kinerjanya dapat dipertangungjawabkan dan dilakukan dengan baik. 

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

CG adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi kegiatan perusahaan serta 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya 

yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat. 
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Sedangkan Good Corporate Governance (GCG) menurut Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG) merupakan proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain. GCG juga 

mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas 

kinerja. Praktik terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses, dan prinsip 

yang dimiliki sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan 

tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang 

mengakibatkan perusahaan terkena masalah. 

2.1.2.2. Tujuan Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance (GCG) mempunyai lima macam tujuan utama (Sutojo 

dan Aldridge, 2005), sebagai berikut: 

1. Tujuan pertama dan yang paling utama adalah GCG memiliki peranan yang penting 

dalam membangun dan mempertahankan integritas perusahaan dan mengontrol 

risiko timbulnya kecurangan (fraud) dalam sebuah perusahaan, dan juga 

memberantas adanya manajemen yang buruk dan salah dalam sebuah perusahaan 

sehingga perusahaan terhindar dari masalah baik finansial (financial distressed) 

maupun non finansial yang merugikan perusahaan dan para stakeholder nya. 

2. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 

3. Melindungi hak dan kepentingan stakeholder lainnya non pemegang saham. Tujuan 

kedua dan ketiga ini dapat tercapai jika penerapan CG dilakukan dengan baik (Good 

Corporate Governance). 
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4. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham. Pengelolaan perusahaan yang 

baik akibat GCG dapat meningkatkan kepercayaan para investor untuk menanamkan 

dananya pada perusahaan sehingga akan lebih banyak investor yang melakukan 

investasi dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dari sisi modal. 

5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Board of Directors dan manajemen 

perusahaan serta meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan 

manajemen senior perusahaan. Dalam perusahaan yang menerapkan GCG, komisaris 

utama maupun dewan komisaris secara kolektif maupun individual mempunyai 

pengetahuan yang dalam tentang bidang usaha perusahaannya. Dengan demikian 

mereka dapat membimbing anggota manajemen perusahaan secara lebih efektif. 

GCG mendorong para anggota dewan komisaris dan manajemen perusahaan selalu 

mengetengahkan etika bisnis dan moral, ketentuan hukum yang berlaku dan 

kepentingan masyarakat dalam setiap tindakan dan keputusan penting mereka. 

Sehingga dengan GCG mutu dewan komisaris dan manajemen perusahaan serta 

hubungan yang terjalin diantaranya menjadi lebih baik. 

 

2.1.2.3. Manfaat Good Corporate Governance 

Berbagai manfaat dapat diperoleh perusahaan dalam penerapan Good Corporate 

Governance (GCG). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia (2006) menyebutkan manfaat-manfaat 

penerapan GCG adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 

didasarkan pada prinsip GCG. 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). 

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral 

yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan baik secara nasional maupun internasional, 

sehingga meningkatkan keepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi 

dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan. 

 

Penerapan GCG juga bermanfaat untuk mengurangi agency cost, yaitu biaya yang 

harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, 

menurunkan cost of capital sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan 

bertanggung jawab, dan meningkatkan nilai saham perusahaan, serta menciptakan dukungan 

stakeholder terhadap perusahaan (license to operate) (IICG, 2008). 

2.1.2.4. Teori Good Corporate Governance 

Sejumlah teori berusaha menjelaskan dan menganalisis tentang Corporate 

Governance (CG) dan berikut ini beberapa teori Good Corporate Governance (GCG) yang 

dikutip dari beberapa peneliti terdahulu. 
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1. Stewardship Theory 

 Teori ini dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni 

bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang 

tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan 

kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk 

bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder 

(Sam’ani, 2008). 

2. Agency Theory 

 Teori keagenan (agency theory) yang dikembangkan oleh Jensen, M.C., and 

W. H. Meckling (1976) dalam Dwitridinda (2007) memandang dengan adanya 

sebuah kerjasama dan kontrak yang melibatkan dua pihak atau lebih menempatkan 

salah satu pihak sebagai pemilik sumber daya (principal) dan pihak lainnya sebagai 

pengelola sumber daya (agent). Dalam melakukan kerjasama pihak agent ditugaskan 

oleh pihak principal untuk mengelola sumber daya dengan seefisien mungkin. 

Dalam agency theory tujuan principal menunjuk agent sebagai pelaksana adalah agar 

perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya 

yang seefisien mungkin. Hal ini diharapkan bisa terwujud karena agent yang 

ditunjuk umumnya merupakan tenaga-tenaga yang profesional sehingga memahami 

apa yang menjadi tugasnya sebagai wakil dari principal. 

 

Dalam hubungan principal-agent ini tidak lepas dari timbulnya suatu konflik 

yang disebabkan oleh situasi tertentu. Situasi yang dapat menyebabkan terjadinya 
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konflik tersebut dapat berupa perbedaan kepentingan antara pihak principal dengan 

pihak agent dan juga karena asimetris informasi (Haris, 2004) dalam Sam’ani 

(2008). Asimetris informasi dapat terjadi akibat adanya pemisahan fungsi pengelola 

dengan fungsi kepemilikan dimana menyebabkan principal mengalami kesulitan 

untuk memastikan bahwa manajer benar-benar telah berusaha dan bekerja untuk dan 

atas nama principal (moral hazard), dan juga disebabkan oleh adanya adverse 

selection yaitu manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang 

lebih banyak daripada pihak lain. Dengan adanya situasi tersebut maka manajer yang 

memiliki kepentingan yang berbeda dengan principal akan menggunakan 

kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang bisa memaksimumkan 

kepentingannya, bukan kepentingan principal dengan menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui principal sehingga informasi yang disampaikan 

terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Dwitridinda, 

2007). 

2.1.2.5. Prinsip Good Corporate Governance 

Di Indonesia terdapat prinsip-prinsip Corporate Governance (CG) yang ditetapkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dimana prinsip-prinsip CG tersebut 

telah disesuaikan dengan faktor internal dan ekternal perusahaan di Indonesia dengan 

prinsip Good Corporate Governance (GCG) OECD sebagai international benchmark. 

Setiap perusahaan di Indonesia harus memastikan bahwa prinsip Corporate Governance 

yang di tetapkan oleh KNKG diterapkan pada setiap aspek bisnis di semua jajaran 

perusahaan. Prinsip-prinsip CG menurut KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia (2006) adalah sebagai berikut: 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan/ UU, tetapi 

juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus di kelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang 

saham dan stakeholder lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan Good 

Corporate Citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 
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Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya berdasarkan prinsip 

kewajaran dan kesetaraan. 

2.1.2.6. Penerapan Corporate Governance 

Keberhasilan penerapan Good Corporate Governance (GCG) juga memiliki 

prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, yakni faktor eksternal dan 

internal yang dikutip dari Irmala Sari (2010). 

1. Faktor Eksternal  

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya:  

a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya 

supremasi hukum yang konsisten dan efektif.  

b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahan yang 

diharapkan dapat pula melaksanakan GCG dan clean governance yang 

sebenarnya.  

c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat 

menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata 

lain semacam brenchmark (acuan). 

d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di 

masyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi 

aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi 

GCG secara sukarela.  
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e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi 

yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai 

perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan 

dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi 

kualitas dan  rating  perusahaan dalam implementasi GCG. 

2. Faktor Internal  

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanan praktek GCG 

yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:  

a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan 

GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. 

b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada 

penerapan nilai-nilai GCG. 

c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah 

standar GCG. 

d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk 

menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.  

e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap 

gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik 

dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan 

dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. 
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Agar tercipta kondisi yang mendukung implementasi GCG, salah satu tugas yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan-

peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya GCG secara efektif. 

Selain itu bank sebagai subjek GCG perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit 

yang sama dengan standar yang berlaku umum. Dan ini harus melibatkan auditor eksternal 

dalam proses auditnya, sehingga diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran yang berlaku 

di tempat lain.  

Berdasarkan Bassle Committee on Banking Supervision (1999) dalam Oktapiyani 

(2009) menerangkan bahwa setidaknya terdapat tujuh standar yang harus digunakan dalam 

menerapkan GCG secara efektif pada industri perbankan, antara lain:  

1. Bank harus menerapkan sasaran strategis dan serangkaian nilai perusahaan yang 

dikomunikasikan ke setiap jenjang jabatan pada organisasi. 

2. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap 

jenjang jabatan pada organisasi. 

3. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi yang memadai 

dan integritas yang tinggi. Serta memahami peranannya dalam mengelola bank yang 

sehat, dan independen terhadap pengaruh pihak eksternal. 

4. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh direksi. 

5. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor eksternal dan satuan 

kerja audit intern. 

6. Bank harus memastikan bahwa kebijakan ramunerasi telah konsisten dengan nilai 

etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank. 
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7. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi keuangan dan non 

keuangan kepada publik. 

2.1.2.7. Index CG 

Penelitian tentang penerapan Corporate Governance (CG) di perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia mengalami perkembangan dengan riset yang dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD). Penelitian ini menggunakan metode corporate 

governance scorecard yang dikembangkan berdasarkan International Standard Code on 

GCG dari Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) yang meliputi 

lima area studi, yaitu: 

1. Hak-hak pemegang saham. 

2. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.   

3. Peran para pemangku kepentingan.   

4. Pengungkapan dan transparansi. 

5. Tanggung jawab dewan direksi dan komisaris. 

 

Untuk melakukan penilaian praktik CG dari perusahaan sampel, Indonesian Institute 

for Corporate Directorship (IICD) menggunakan data dan informasi yang tersedia pada 

website perusahaan, BAPEPAM, BEI, hasil RUPS, dan dari sumber-sumber lain yang 

dipublikasikan. 

Secara keseluruhan, hasil riset di atas menggunakan prinsip-prinsip CG sebagai 

landasan dalam pengembangan metode pengukuran Index CG sehingga hasil pengukuran 

dapat merepresentasikan tingkat penerapan GCG secara komprehensif. 
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2.1.3. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Dalam Industri 

Perbankan 

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang  

keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan  

dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan 

mempunyai  regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh karena itu 

industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan 

operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya agar kegiatannya dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan industri perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok diterapkan dalam 

pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip Corporate Governance (CG) 

(Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006) dalam Eka Hardikasari (2011). 

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan  sangat kuat 

dalam  industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. 

Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan 

kebutuhan adanya penerapan GCG dalam industri  perbankan. Penerapan GCG selain untuk 

meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada 

masyarakat. Penerapan GCG menjadi suatu kepercayaan mengingat industi perbankan 

mengelola dana  public (nasabah). 

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG 

yang memiliki tujuan utama yaitu upaya perwujudan GCG dengan mengeliminasi 

kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh direksi dan/ komisaris, 

maupun pemegang saham. Dan mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang juga 
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tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan 

manajemen risiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi 

dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut. 

 

2.1.4. Laporan Keuangan 

2.1.4.1. Definisi Laporan Keuangan 

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Laporan Keuangan (Ikatan 

Akuntasi Indonesia, 2009). Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertangungjawaban manajemen atas penggunanan sumber daya yang dipercayakan kepada 

mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut laporan keuangan menyajikan informasi 

mengenai entitas yang meliputi: aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk 

keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya 

sebagai pemilik dan arus kas. 

2.1.4.2. Tujuan Laporan Keuangan 

Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 1 

dalam buku Teori Akuntansi karangan Harahap (2012) adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja, serta 

perubahaan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

pemakai laporan keuangan. 

2. Memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh 

pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum 
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menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan. 

3. Menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin 

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. 

 

Sedangkan menurut Taswan (2010) dalam bukunya Manajemen Perbankan, laporan 

keuangan bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank 

secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Seluruh informasi 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank kepada publik 

dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan 

informasi mengenai perusahaan, meliputi:  

1. Aktiva  

2. Kewajiban 

3. Ekuitas   

4. Pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian  

5. Arus kas  

 

Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas 

laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan, 
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khususnya dalam hal waktu penyajiannya, kewajiban dan kepastian diperolehnya kas atau 

setara kas. 

2.1.4.3. Komponen Laporan Keuangan 

Komponen laporan keuangan menurut Taswan (2010) dalam buku Manajemen 

Perbankan adalah sebagai berikut:  

1. Neraca (Balance Sheet)   

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)   

3. Laporan Perubahan  Ekuitas (Statement of Stakeholder Equity)  

4. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)  

5. Catatan atas Laporan Keuangan (Notes of Financial Statement) 

2.1.4.4. Pihak-pihak Yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2012) dalam bukunya Analisis Kritis Laporan Keuangan, pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap posisi keuangan maupun perkembangan suatu 

perusahaan adalah: 

1. Investor 

Investor dalam hal tertentu juga sama dengan pemegang saham. Bagi investor 

potensial, ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari 

perusahaan yang dilaporkan. 

2. Karyawan dan Serikat Pekerja 

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah 

ia masih terus bekerja di perusahaan tersebut atau pindah. Ia juga perlu mengetahui 

hasil usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan yang diterimanya 

adil atau tidak. Ia juga ingin mengetahui jumlah modal yang dimiliki karyawan jika 
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memang ada seperti dalam perusahaan penerbitan di Indonesia. Demikian juga 

tentang cadangan dana pensiun, asuransi, asuransi kesehatan, asuransi atau jaminan 

tenaga kerja (jamsostek) negara yang demokratis, hak-hak karyawan yang dilindungi 

informasi seperti ini sangat penting. 

3. Pemberi Pinjaman  

 Sama dengan pemegang saham investor, lender seperti bank, investment fund, 

perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi 

perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman.  

4. Pemasok dan Kreditur 

Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah perusahaan 

layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana 

potensi risiko yang dimiliki perusahaan. 

5. Lembaga Swadaya Masyarakat 

 Sekarang ini sudah banyak terdapat jenis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan misalnya LSM yang 

bergerak melindungi konsumen, lingkungan, dan serikat pekerja. LSM seperti ini 

membutuhkan laporan keuangan sejauh untuk menilai sejauhmana perusahaan 

merugikan pihak tertentu. 

6. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi 

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan keuangan. Karena 

mereka ingin tau apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah mereka 

tetapkan. Misalnya Bank Indonesia telah menetapkan tentang reserve requirement, 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan 
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lainnya. Informasi ini dapat dibaca dilaporan keuangan. Laporan keuangan dapat 

memberikan informasi apakah perusahaan telah mentaati standar laporan yang 

ditetapkan atau belum. Jika belum maka lembaga ini akan memberikan teguran atau 

sanksinya. 

7. Perpajakan 

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak baik itu Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, Pajak Penjualan 

Barang Mewah (Ppn Bm), Pajak Daerah, Retribusi, Pajak Penghasian (PPh). 

Perusahaan juga dikenakan pemotongan, perhitungan, dan pembayaran. Semua 

kewajiban pajak ini tergambar di dalam laporan keungan, dengan demikian instansi 

pajak dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam menentukan 

kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi, dan 

juga untuk dasar penindakan. 

8. Pemegang Saham 

 Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, aset, utang, 

modal, hasil, biaya, dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi perusahaan dalam 

pengeloaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin mengetahui jumlah 

dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan. 

Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan 

dengan usaha yang sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari informasi pemegang saham 

dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual, 

atau menambahnya. Semua tergantung dari kesimpulan yang diambil dari informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan atau informasi tambahan lainnya. 
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2.1.5. Analisis Laporan Keuangan 

Suatu laporan keuangan belum memberikan informasi yang berguna apabila hanya 

dilihat secara sepintas. Laporan keuangan baru dapat memberikan informasi yang berguna 

mengenai posisi dan kondisi keuangan suatu perusahaan apabila dipelajari, dibandingkan 

dan dianalisis. 

2.1.5.1. Definisi Analisis Laporan Keuangan 

Definisi analisis laporan keuangan menurut Harahap (2012) dalam bukunya Analisis 

Kritis Atas Laporan Keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit 

informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang signifikan atau yang mempunyai 

makna antara satu dengan yang lain baik antara kuantitatif dan non kuantitatif dengan tujuan 

mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam menghasilkan 

keputusan yang tepat. Informasi yang diperoleh dari hubungan-hubungan ini menambahkan 

visi dari sisi lain, memperdalam informasi dari data yang ada yang terdapat dalam suatu 

laporan keuangan konvensional sehinggal bermanfaat bagi para pengambil keputusan. 

Karena itu analisis laporan keuangan digunakan sebagai salah satu dasar dalam mengambil 

keputusan, maka hasil analisis ini harus disajikan dengan jelas dan dapat dimengerti. 

Sedangkan menurut Munawir (2002) pengertian analisis laporan keuangan adalah 

analisis laporan keuangan terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan 

tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi 

serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan proses mempelajari data-data keuangan yang ada didalam komponen-komponen 

laporan keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, 
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hasil operasi dan perkembangan usaha suatu perusahaan dilihat dari hubungan data-data 

keuangan serta kecenderungannya dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan 

keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. 

 

2.1.6. Kinerja Keuangan Perbankan 

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (performance) adalah sesuatu 

yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Kinerja merupakan salah satu faktor penting 

yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuannya. Kinerja keuangan dapat diukur dengan efisiensi artinya rasio perbandingan antara 

masukan dan keluaran. Kinerja keuangan perusahaan dapat ditentukan dari beberapa aspek, 

semakin banyak aspek yang diteliti dan mendalam maka penentuan dan pengendalian risiko 

kerugian akan semakin tajam. 

Kinerja (performance) bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 

dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. 

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholder bank yaitu 

manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang 

kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik  terutama tingkat 

profitabilitasya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek 

usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking 

regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak 

ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah 
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satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan (Irmala 

Sari, 2010). 

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank.  

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama 

yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam 

UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak 

untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek  

permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang 

berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat 

keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang 

mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. 

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai  

metode CAMELS. Metode ini berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung  

besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut ini: 

1. C : Capital (untuk rasio kecukupan modal)  

2. A : Asset (untuk rasio kualitas aktiva)  

3. M : Management (untuk menilai kualitas manajemen)  

4. E : Earnings (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)  

5. L : Liquidity (untuk rasio-rasio likuiditas bank) 

6. S : Sensitivity to market risk (untuk rasio-rasio risiko pasar) 
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2.1.7. Metode CAMELS 

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4382) bank wajib 

melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank tersebut 

mencangkup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS (capital, assets, management, 

earnings, dan liquidity). Rasio CAMELS menggambarkan suatu hubungan atau 

perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan analisis rasio 

dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu bank. 

Komponen CAMELS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah 

sebagai berikut: 

1. Permodalan (Capital)  

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain 

dilakukan  melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:   

a. kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 

terhadap ketentuan yang berlaku;   

b. komposisi permodalan;   

c. trend  ke depan/proyeksi KPMM;  

d. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan modal bank;  

e. kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari 

keuntungan (laba ditahan);  

f. rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;  
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g. akses kepada sumber permodalan; dan 

h. kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank. 

2. Kualitas Aset (Asset Quality)  

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor kualitas aset antara lain 

dilakukan  melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:  

a. aktiva produktif yang diklasifikasikan dibandingkan dengan total aktiva 

produktif;  

b. debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;  

c. perkembangan aktiva produktif bermasalah/ non performing asset dibandingkan 

dengan aktiva produktif;  

d. tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif 

(PPAP);   

e. kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif;  

f. sistem kaji ulang (review) internal terhadap aktiva produktif;  

g. dokumentasi aktiva produktif; dan   

h. kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. 

3. Manajemen (Management)  

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian 

terhadap komponen-komponen sebagai berikut:  

a. manajemen umum;  

b. penerapan sistem manajemen risiko; dan  

c. kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank 

Indonesia dan atau pihak lainnya. 
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4. Rentabilitas (Earnings)  

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain 

dilakukan  melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: 

a. return on assets  (ROA);  

b. return on equity  (ROE);  

c. net interest margin  (NIM);  

d. biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO);  

e. perkembangan laba operasional;  

f. komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan;  

g. penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan  

h. prospek laba operasional.  

5. Likuiditas (Liquidity)  

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan  

melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:  

a. aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 

1 bulan;  

b. 1-month maturity mismatch ratio;  

c. loan to deposit ratio  (LDR);  

d. proyeksi cash flow 3 bulan mendatang;  

e. ketergantungan pada dana antar bank dan deposan inti;  

f. kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities 

management/ALMA);  
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g. kemampuan Bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, 

atau sumber-sumber pendanaan lainnya; dan   

h. stabilitas dana pihak ketiga (DPK). 

6. Sensitivitas terhadap risiko pasar (Sensitivity to Market Risk) 

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap risiko 

pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen sebagai 

berikut:  

a. modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi suku bunga 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) 

suku bunga;  

b. modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengcover fluktuasi nilai tukar 

dibandingkan dengan potential loss sebagai akibat fluktuasi (adverse movement) 

nilai tukar; dan  

c. kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar. 

2.1.7.1. Rasio-rasio Keuangan Dalam Penelitian 

Dalam penelitian ini rasio-rasio keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Indikator Permodalan (Capital) 

Untuk menghitung rasio dalam aspek permodalan ini akan dihitung dengan 

menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), yang digunakan untuk menilai 

sampai dimana bank mampu memenuhi permodalan bank yaitu kecukupan 

penyediaan modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR). 

Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (AMTR) tersebut 

dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 
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Ketentuan CAR yang ditentukan Bank Indonesia hingga tahun ini minimal 8%. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan bank tersebut semakin sehat 

permodalannya. Pemenuhan CAR minimum 8% mengindikasikan bank mematuhi 

regulasi permodalan (Taswan, 2010). 

b. Indikator Solvabilitas (Assets) 

Perhitungan kinerja keuangan bank sebagai indikator solvabilitas dapat dihitung 

menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Rasio ini digunakan untuk 

menilai kualitas aktiva yang dimiliki suatu perusahaan dengan melihat perbandingan 

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) dengan total aktiva produktif. 

Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan (APYD) yaitu aktiva produktif, baik yang 

sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau 

menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: 

a) 25% dari aktiva produktif, digolongkan Dalam Perhatian Khusus (Special 

Mention).  

b) 50% dari aktiva produktif, digolongkan Kurang Lancar (Substandard).  

c) 75% dari aktiva produktif, digolongkan Diragukan (Doubtful).  
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d) 100% dari aktiva produktif, digolongkan Macet (Loss).  

 

 

 

Keterangan: 

Semakin besar rasio ini maka semakin buruk kualitas aktiva produktifnya, sebaliknya 

semakin kecil semakin baik kualitas aset produktifnya (Taswan, 2010). 

c. Indikator Rentabilitas (Earnings) 

Penilaian indikator rentabilitas dapat dihitung menggunakan rasio-rasio diantaranya 

adalah Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional 

(BOPO). 

1. Net Interest Margin (NIM) 

Rasio NIM dipergunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan pendapatan bunga bersih melalui pendapatan operasional dengan 

penempatan aktiva produktif. Pendapatan operasional bank diperoleh dari 

selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Dan aktiva 

produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan 

bunga (interest bearing assets). Rumusnya adalah sebagai berikut: 
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Keterangan: 

Semakin besar rasio ini semakin baik kinerja bank dalam menghasilkan 

pendapatan bunga (Taswan, 2010). 

2. Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO) 

BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 

operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja 

perbankan dalam melakukan kegiatan operasinya atau efisiensi operasional 

bank, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Semakin kecil nilai BOPO maka bank tersebut memiliki tingkat efisiensi yang 

baik, sedangkan nilai BOPO yang besar menunjukkan kinerja perbankan yang 

buruk (Taswan, 2010). 

d. Indikator Likuiditas (Liquidity) 

Untuk menilai kinerja keuangan dalam indikator likuiditas digunakan Loan to 

Deposito Ratio (LDR). Rasio ini merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang 

diberikan bank kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dengan 

dana pihak ketiga yang diterima oleh bank mencakup giro, tabungan dan deposito 

(tidak termasuk antar bank). Hal tersebut dimaksudkan untuk mengukur seberapa 

besar kemampuan bank tersebut mampu membayar hutang-hutangnya dan 
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membayarkannya kembali kepada deposan, serta dapat memenuhi permintaan kredit 

yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Rasio ini menunjukkan salah satu 

penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Semakin besar rasio ini mengindikasikan bank itu semakin baik likuiditasnya, 

sebaliknya semakin kecil rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang tidak 

digunakan untuk penempatan ke kredit (banyak dana menganggur) (Taswan, 2010). 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. 

Tabel 2.2. 

Ringkasan Jurnal Pendahulu 

No 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode dan Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Fera Novalia 

(2007), Analisis 

Pengaruh Struktur 

Corporate 

Governance 

terhadap Kinerja 

Bank yang 

Struktur Good 

Corporate Governance 

(kepemilikan saham 

institusional, 

kepemilikan saham 

terkonsentrasi, dewan 

komisaris, dewan 

 Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah teknik 

analisis regresi linier 

berganda. 

Adanya pengaruh 

yang signifikan 

antara dewan 

direksi dengan 

CAR, kepemilikan 

saham  
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No 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode dan Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta 

komisaris independen, 

dewan direksi, komite 

audit, komite audit 

independen, corporate 

secretary, komite 

nominasi dan 

renumerasi; Kinerja 

Keuangan (CAR, NPL, 

PDN, ROA, ROE, 

NIM, LDR 

 terkonsentrasi 

dengan NPL, 

komite audit 

dengan NPL dan 

dewan komisaris 

independent 

dengan ROA. 

Sementara 

pengujian variabel 

lainnya tidak 

memberikan 

pegaruh yang 

signifikan. 

2. Ayunita 

Ajengtiyas 

(2008), Pengaruh 

Kinerja 

Perbankan yang 

diukur dengan 

CAMEL 

Terhadap 

Penerapan 

Corporate 

Governance 

Good Corporate 

Governance (ICGX); 

Kinerja Perbankan 

(CAR, Pemenuhan 

PPAP, NIM, ROA, 

BOPO, LDR) 

 Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah teknik 

analisis regresi linier 

berganda. 

Rasio NIM dan 

BOPO memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ICGX. Sedangkan 

rasio CAR, 

pemenuhan PPAP, 

ROA, dan LDR 

tidak memiliki 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

penerapan 

Corporate 

Governance dalam 

industri perbankan 

di Indonesia. 
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No 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode dan Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. Agus Aryanto 

(2009), Pengaruh 

Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Keuangan Dengan 

Menggunakan 

Rasio CAMELS 

di Industri 

Perbankan Di 

Indonesia Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Tahun 2005-2007 

Good Corporate 

Governance 

(komposisi dewan 

komisaris independen, 

ukuran dewan direksi, 

keberadaan komite 

audit, keberadaan 

sekretaris perusahaan); 

Kinerja Keuangan 

(CAR, NPL, Kualitas 

Manajemen, BOPO, 

NIM, LDR, 

Sensitifitas Terhadap 

Risiko Pasar) 

• Analisis data 

menggunakan teknik 

analisis regresi linier 

sederhana berganda. 

• Uji asumsi klasik 

(heteroskedastisitas, 

multikolinearitas, 

autokorelasi). 

• Statistik Deskriptif 

• Uji t 

• Uji F 

Variabel-variabel 

good corporate 

governance dalam 

penelitian ini 

paling 

mempengaruhi 

rasio CAR 

dibandingkan 

dengan rasio-rasio 

lainnya. Selain itu, 

hasil regresi linear 

sederhana 

berganda 

menunjukkan 

bawa ketiga 

variabel 

independen 

kecuali keberadaan 

komite audit 

secara serentak 

mempengaruhi 

rasio CAMELS 

khususnya pada 

rasio CAR pada 

kisaran 22,9%. 

Maka dapat 

disimpulkan 

bahwa 

dipenuhinya 

dimensi  

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



No 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode dan Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

    

pemenuhan Good 

Corporate 

Governance tidak 

banyak 

mempengaruhi 

kinerja keuangan 

perbankan dengan 

menggunakan 

rasio CAMELS 

secara 

keseluruhan. 

4. Eni Aprilawati 

(2010), Pengaruh 

Komponen 

Pembentuk Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Tingkat 

Kesehatan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Dalam 

Corporate 

Governance 

Perception Index 

Tahun 2007-2009 

Komponen pembentuk 

Good Corporate 

Governance 

(kepemilikan 

institusional, 

komposisi dewan 

komisaris independen, 

dan ukuran dewan 

komisaris); Kinerja 

Keuangan (CAR) 

 Teknik analisis data 

yang digunakan 

adalah teknik 

analisis regresi linier 

berganda. 

 

Secara parsial 

maupun simultan 

komponen 

pembentuk Good 

Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap tingkat 

kesehatan 

perbankan. 

 

5. Mohamad Ciki 

Gorda (2011), 

Analisis Pengaruh 

Good Corporate 

Governance (nilai 

komposit hasil self 

assessment 

• Analisis data 

menggunakan teknik 

analisis regresi linier 

sederhana. 

Adanya pengaruh 

penerapan Good 

Corporate 

Governance 
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No 
Peneliti dan 

Judul Penelitian 
Variabel Penelitian 

Metode dan Model 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 Penerapan Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan Sektor 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2007-2009 

pelaksanaan Good 

Corporate Governance 

Bank); Kinerja 

Keuangan (CAR, NPL, 

ROA, ROE, NIM, 

LDR) 

• Uji asumsi klasik 

(Normalitas, 

Autokorelasi, dan 

Heteroskedastisitas) 

• Statistik Deskriptif 

• Uji t 

terhadap NPL, 

ROA dan ROE. 

Sedangkan 

variabel yang 

lainnya tidak 

berpengaruh 

terhadap 

penerapan Good 

Corporate 

Governance. 

Sumber: Olahan Penulis 

 

2.3. Rerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terdiri dari 5 variabel dependen yaitu 

CAR, KAP, NIM, BOPO, dan LDR sebagai proxy dari kinerja keuangan perbankan dan satu 

variabel independen yaitu Good Corporate Governance yang diproxy kan dengan Index CG 

serta satu variabel kontrol yaitu ukuran bank. Rerangka pemikiran penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. 

Rerangka Pemikiran 

 

 

Sumber: Olahan Penulis 

 

2.4. Hipotesis 

Berdasarkan tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan rerangka pemikiran, 

maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR) 

H2 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 

Variabel Dependen 

 

 

Index CG 

(X) 

(Y1) 

(Y2) 

(Y3) 

(Y4) 

(Y5) 

CAR 

KAP 

NIM 

BOPO 

LDR 

Ukuran Bank 

Variabel Independen 

Variabel Kontrol 
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H3 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio Net Interest 

Margin (NIM) 

H4 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

H5 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang memiliki penilaian atas tingkat penerapan Good Corporate Governance 

(index CG) yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate 

Directorship (IICD) periode 2008-2010. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data dan teori dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari 

kepustakaan, buku, serta internet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka (Sugiyono, 2004) dalam Pratiwi Prima (2011). 

Sumber data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan 

perbankan yang telah diaudit yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2008-2010, melalui 

situs www.bi.go.id dan berbagai peraturan serta surat edaran dari Bank Indonesia terkait 

dengan berbagai penjelasan tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Laporan 

keuangan publikasi bank yang digunakan adalah : 

1. Neraca, 

2. Laporan Laba Rugi, 

3. Laporan Kualitas Aktiva Produktif, 

4. Laporan Perhitungan KPMM, dan 
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5. Perhitungan Rasio Keuangan. 

 

Kemudian Index CG yang digunakan diperoleh melalui Indonesian Institute for 

Corporate Directorship (IICD), untuk menggambarkan penerapan CG secara komprehensif 

pada perbankan di Indonesia. Data yang terkumpul akan digunakan secara langsung maupun 

dengan berbagai olah data. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2008 sampai dengan 2010. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu 

(Sekaran, 2010) dalam Rachmat Wijaya (2011). Pengambilan sampel yang berdasarkan 

pertimbangan subjektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus 

dipenuhi sebagai sampel. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kriteria sebagai berikut: 

6. Penulis hanya berfokus pada perusahaan perbankan baik yang dimiliki oleh pihak 

swasta maupun yang dimiliki oleh pihak pemerintah yang menjalankan operasional 

perbankannya dengan prinsip konvensional dan syariah. 

7. Bank-bank yang dijadikan bahan penelitian terdaftar sebagai emiten perusahaan 

perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010.   

8. Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh penerapan Good Corporate Governance 

dalam kaitannya terhadap kinerja keuangan perbankan dengan menggunakan rasio 
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CAMELS dengan mengeluarkan komponen management dan sensitivity to market 

risk. 

9. Penelitian ini dibatasi pada bank-bank yang mendapatkan penilaian atas tingkat 

penerapan Good Corporate Governance dari Indonesian Institute for Corporate 

Directorship (IICD) hasil studi tahun 2008-2010. 

10. Laporan keuangan yang dianalisis adalah laporan keuangan dari tahun 2008-2010 

yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh Bank Indonesia. 

 

Dan berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 12 bank sebagai sampel yang telah 

memenuhi syarat pemilihan sampel untuk diteliti. 

 

3.4. Model Penelitian 

Terdapat 5 (lima) model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Model 

pertama ingin melihat pengaruh variabel independen Good Corporate Governance (GCG) 

diproxy kan dengan Index CG terhadap variabel dependen  kinerja keuangan perbankan 

yaitu dengan menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). 

Model kedua yaitu menguji variabel independen Good Corporate Governance 

(GCG) diproxy kan dengan Index CG terhadap variabel dependen kinerja keuangan 

perbankan yaitu dengan menggunakan rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP).  

Selanjutnya model ketiga yaitu menguji variabel independen Good Corporate 

Governance (GCG) diproxy kan dengan Index CG terhadap variabel dependen kinerja 

keuangan perbankan yaitu dengan menggunakan rasio Net Interest Margin (NIM).  
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Kemudian model keempat yaitu menguji variabel independen Good Corporate 

Governance (GCG) diproxy kan dengan Index CG terhadap variabel dependen kinerja 

keuangan perbankan yaitu dengan menggunakan rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO).  

Dan yang terakhir model kelima yaitu menguji variabel independen Good Corporate 

Governance (GCG) diproxy kan dengan Index CG terhadap variabel dependen kinerja 

keuangan perbankan yaitu dengan menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). 

Dalam menentukan model dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi 

berganda. Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih 

variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing 

variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Dalam penelitian ini apakah variabel independen, yaitu Index CG berpengaruh terhadap 

variabel dependen yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), 

Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Loan to Deposit Ratio (LDR). Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Persamaan Model Pertama: 

 

Keterangan: 

CAR   = Capital Adequacy Ratio 

β0   = Konstanta 

CAR = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 
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β1, β2  = Koefisien Regresi 

Index CG  = Index Corporate Governance 

Size  = Ukuran bank dari jumlah total aset 

ε  = Estimasi Eror 

 Persamaan Model Kedua: 

 

Keterangan: 

KAP  = Kualitas Aktiva Produktif 

β0   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien Regresi 

Index CG  = Index Corporate Governance 

Size  = Ukuran bank dari jumlah total aset 

ε  = Estimasi Eror 

 Persamaan Model Ketiga: 

 

Keterangan: 

NIM  = Net Interest Margin 

β0   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien Regresi 

Index CG  = Index Corporate Governance 

Size  = Ukuran bank dari jumlah total aset 

ε  = Estimasi Eror 

KAP = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 

 

NIM = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 
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 Persamaan Model Keempat: 

 

Keterangan: 

BOPO  = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

β0   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien Regresi 

Index CG  = Index Corporate Governance 

Size  = Ukuran bank dari jumlah total aset 

ε  = Estimasi Eror 

 Persamaan Model Kelima: 

 

Keterangan: 

LDR  = Loan to Deposit Ratio 

β0   = Konstanta 

β1, β2  = Koefisien Regresi 

Index CG  = Index Corporate Governance 

Size  = Ukuran bank dari jumlah total aset 

ε  = Estimasi Eror 

 

3.5. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

BOPO = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 

 

LDR = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 
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3.5.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena 

adanya variabel lain (variabel bebas) (Kriswanto, 2008) dalam Maharani Mumpuningtyas 

(2010). Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

perbankan yang dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang digunakan 

untuk menilai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio CAMELS, yang meliputi 

Adequacy Ratio (CAR) yang mewakili perhitungan rasio kecukupan modal (Capital), 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang mewakili perhitungan rasio kualitas aktiva (Assets), 

Net Interest Margin (NIM) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) yang mewakili perhitungan rasio rentabilitas bank (Earnings), Loan to Deposit 

Ratio (LDR) yang mewakili perhitungan rasio likuiditas bank (Liquidity). 

a. Adequacy Ratio (CAR) 

Variabel CAR dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

b. Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Variabel KAP dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 
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c. Net Interest Margin (NIM) 

Variabel NIM dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

d. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Variabel BOPO dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

e. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Variabel LDR dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

3.5.2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang menjadi sebab atau berubahnya suatu  

variabel lain (variabel dependen) (Kriswanto, 2008) dalam Maharani Mumpuningtyas 

(2010). Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah skor penerapan GCG perusahaan sampel yang perhitungannya dilakukan oleh 

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana index yang digunakan untuk 
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memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 

 

3.5.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti. Menurut 

Clarke (2004) dalam Dwitridinda (2007), logika dari variabel kontrol mengandung sebagian 

versi dari 4 (empat) butir berikut, 

• Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga penyertaannya tidak 

menimbulkan inefisiensi dari suatu persamaan. 

• Variabel kontrol mempunyai dampak nyata sehingga ketidakhadiran mereka jika 

berkolerasi dengan variabel-variabel yang masuk dalam model, dapat menimbulkan 

bias.  

• Bias yang disebabkan oleh omitted variabel adalah suatu keseluruhan bias yang 

disebabkan oleh omitted variables. 

• Karena tidak semua variabel yang relevan dan saling berkaitan memungkinkan untuk 

dimasukkan, maka sebanyak mungkin variabel harus dimasukkan untuk menurunkan 

bias. 

 

Dalam penelitian ini terdapat variabel kontrol, yaitu berupa ukuran bank (Size). 

Variabel ukuran bank disertakan dalam model sebagai variabel kontrol agar dapat membuat 

model menjadi lebih baik dalam menggambarkan pengaruh dari penerapan CG bank yang 

dilihat dari Index CG terhadap kinerja keuangan perbankan. Hal ini juga dengan 
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pertimbangan bahwa setiap bank memiliki tingkat aktiva yang berbeda sehingga dengan 

disertakannya variabel kontrol berupa ukuran bank yang disebut dengan Size pada model 

dapat membuat model semakin fit digunakan untuk penelitian. Ukuran bank akan diproxy 

kan dengan jumlah total aset yang dimiliki oleh bank. 

Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur  modal, 

semakin besar perusahaan maka akan semakin besar  pula dana yang dibutuhkan perusahaan 

untuk melakukan investasi (Ariyanto, 2002) dalam Eka Amelia (2010). Semakin besar 

ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal  asing juga semakin 

besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula 

untuk menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif  pemenuhannya adalah dengan 

modal asing apabila modal sendiri tidak mencukupi (Abdul Halim, 2007) dalam Eka Amelia 

(2010). 

Tabel 3.1. 

Identifikasi Variabel Penelitian 

Jenis 

Variabel 

Nama 

Variabel Rumus 

Skala 

Ukuran 

Variabel 

Independen 
GCG (X) 

Peringkat GCG: 

1, untuk index CG 90% - 100% (excellent) 

2, untuk index CG 80 - 89% (good) 

3, untuk index CG 60% - 79% (fair) 

4, untuk index CG kurang dari 60% (poor) 

Interval 

Index CG Rasio 

Variabel 

Kontrol 

Ukuran 

Bank 

(Size) 

Jumlah Total Assets Nominal 
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Jenis 

Variabel 

Nama 

Variabel Rumus 

Skala 

Ukuran 

Variabel 

Dependen 
CAR (Y1) 

 

Rasio 

 KAP (Y2) 

 

Rasio 

 NIM (Y3) 

 

Rasio 

 
BOPO 

(Y4) 
 

Rasio 

 LDR (Y5) 

 

Rasio 

Sumber: Olahan Penulis 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooled data). 

Data panel (pooled data) adalah jenis data yang merupakan gabungan antara data runtut 

waktu (time series) dengan data seksi silang (cross section). Oleh sebab itu, data panel 

memiliki gabungan karakteristik kedua jenis data tersebut, yaitu terdiri atas beberapa objek 

dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2009). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

perusahaan-perusahaan perbankan yang telah diaudit yang terdaftar di Bank Indonesia 

periode 2008-2010 dan memiliki Index CG untuk menggambarkan penerapan CG secara 

komprehensif pada perbankan di Indonesia yang diperoleh dari IICD. Dikarenakan jumlah 
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bank yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 12 bank dengan periode penelitian 

selama 3 (tiga) tahun, maka data yang akan diolah merupakan data panel, yaitu data yang 

terdiri dari 12 cross section dan 3 time series.  

Dalam mengolah data untuk melakukan operasionalisasi variabel yang akan diuji, 

nilai variabel tersebut di input ke dalam bantuan Microsoft Excel 2007 dan kemudian diolah 

dengan program software EViews (Econometric Views) versi 6.0 yang merupakan program 

komputer berbasis Windows yang banyak dipakai untuk analisa statistika dan ekonometri. 

 

3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Dalam pembuatan model regresi dicari nilai statistik (nilai sampel) yang dapat 

digunakan untuk parameter (nilai populasi). Statistik yang diperoleh merupakan penduga 

parameter yang baik apabila (1) tidak bias (2) memiliki presisi tinggi (efisien) dan (3) 

konsisten. Pendugaan nilai koefisien regresi dengan menggunakan metode Ordinary Least 

Square (OLS) atau metode kuadrat terkecil, ditujukan untuk mencapai kondisi statistik yang 

baik yaitu Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila 

memenuhi persyaratan non multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi 

(Widarjono, 2007). 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas , uji 

Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Multikolinearitas. 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini 

adalah data yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada beberapa uji untuk 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



mengetahui suatu data itu normal atau tidak, salah satunya dengan menggunakan uji Jargue-

Bera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai berikut: 

H0 : Data terdistribusi normal 

Ha : Data tidak terdistribusi normal 

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2009). 

3.6.2.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Autokorelasi merupakan korelasi 

antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain. Ada beberapa uji untuk 

mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya dengan menggunakan uji Durbin-

Watson. Pengujian Durbin-Watson yang dapat dilihat dalam Gambar 3.1. berikut: 

Gambar 3.1. 

Daerah Autokorelasi Durbin-Watson 

 

 

 

 

 0 dl du 4-du  4-dl 4 

Sumber: “Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews”, Winarno (2009) 

 

Apabila data terdapat pada daerah keragu-raguan, artinya dengan uji Durbin-Watson 

tidak mengetahui apakah data mengandung masalah Autokorelasi apa tidak, maka dapat 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 
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digunakan uji Breusch-Godfrey yaitu dengan melihat Probabilitas Obs*R-square. Apabila 

probabilitas Obs*R-square > 5% maka data tersebut tidak mengandung masalah 

autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R-square < 5% maka data tersebut mengandung 

masalah autokorelasi. Untuk melihat Probabilitas Obs*R-square dapat digunakan uji 

Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) ini sebagai 

berikut: 

Ho : Tidak ada gejala autokorelasi 

Ha : Ada gejala autokorelasi 

Data yang mengandung masalah autokorelasi dapat di atasi dengan model 

Autoregressive 1 atau AR(1). Jika pengolahan masih terdapat masalah autokorelasi, maka 

dapat di atasi dengan model Autoregressive 2 atau AR(2). (Widarjono, 2007) 

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam 

model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji 

White dengan melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu 

disusun hipotesis, yaitu: 

Ho : Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Ha : Ada gejala heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka 

terima Ho yang artinya tidak ada gejala heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 
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3.6.2.4. Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah ada tidaknya hubungan linier antara variabel independen di 

dalam regresi berganda. Hubungan linier antara variabel independen dapat terjadi dalam 

bentuk hubungan linier yang sempurna dan hubungan linier yang kurang sempurna. Adanya 

multikolinieritas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu 

model mempunyai varian yang besar. Dalam mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel 

independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka 

diduga terjadi gejala multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi 

relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas 

(Widarjono, 2007). 

 

3.6.3. Penentuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi 

dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect (Widarjono, 2007). 

Metode Common Effect merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data 

panel yaitu dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya 

menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita 

bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan 

Common Effect tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa 

perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu (Widarjono, 2007). 

Metode Fixed Effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan 

menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini 
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didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar 

waktu (time invariant). Disamping itu, model Fixed Effect juga mengasumsikan bahwa 

koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007). 

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model Fixed Effect bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga membawa 

konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya 

mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel 

gangguan (error terms) dikenal sebagai metode Random Effect. Didalam model ini, variabel 

gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu dalam mengestimasi 

data panel (Widarjono, 2007).  

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect vs Fixed Effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model Common Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS (common) tanpa variabel 

dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah 

sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda 

antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. 

Apabila F hitung < F tabel atau probabilitas dari cross section F > 0,05, maka terima 

Ho yang artinya menggunakan model Common Effect. Jika Ho diterima, maka 
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selesai sampai di uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka 

selanjutnya melakukan uji Haussman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Haussman (Random Effect  vs Fixed effect) dengan hipotesis: 

H0 : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan 

pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed 

Effect dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS 

tidak efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. 

Oleh karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda 

sehingga uji Haussman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. 

Apabila Chi Square hitung < Chi Square tabel, maka H0 diterima yang artinya 

menggunakan model Random Effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji 

Haussman saja. 

 

3.6.4. Teknik Pengujian Hipotesis 

Dengan menggunakan hipotesis yang telah dibuat maka dapat menilai Goodness of 

Fit suatu model. Melalui pengujian sebagai berikut: 

 

 

3.6.4.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 
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  Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Index CG dan Size 

perusahaan sebagai variabel kontrol) secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen (CAR, KAP, NIM, BOPO dan LDR) dengan asumsi nilai variabel yang 

lain adalah konstan. 

Hipotesis yang hendak diuji dengan uji t adalah sebagai berikut: 

1. H01 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) 

2. Ha1 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

3. H02 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

4. Ha2 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

5. H03 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

rasio Net Interest Margin (NIM) 

6. Ha3 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio 

Net Interest Margin (NIM) 

7. H04 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

8. Ha4 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

9. H05 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 
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10. Ha5 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Kriteria penerimaan dan penolakan akan dijelaskan melalui: 

 Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha 

 Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima 

3.6.4.2. Uji Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi mengukur kebaikan sesuai (goodness of fit) dari persamaan 

regresi yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua 

variabel independen (Widarjono, 2007). Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. 

Nilai R-squared (R
2
)
 
= 1, berarti variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

menjelaskan 100% variasi variabel dependen, jika R-squared (R
2
)
 
= 0 berarti tidak ada 

sedikitpun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Dapat disimpulkan bahwa bagus tidaknya suatu model bukanlah ditentukan oleh R-

squared (R
2
) yang tinggi, namun harus lebih memperhatikan relevansi logis atau teoritis dari 

variabel independen dengan variabel dependen dan arti statistik. Alternatif lain yang dapat 

digunakan yaitu nilai adjusted R
2
. Adjusted R

2
 disesuaikan dengan jumlah variabel 

independen dan ukuran sampel. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2008 sampai dengan 

2010. Dari total keseluruhan bank yang ada dan setelah memenuhi kriteria pemilihan sampel 

yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 12 bank yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini. Bank-bank yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.1. sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 

Sampel Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010 

No Kode Nama Perusahaan 

1. BBCA Bank Central Asia Tbk. 

2. BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 

3. BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

4. BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

5. BCIC Bank Mutiara Tbk. 

6. BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

7. BMRI Bank Mandiri Tbk. 

8. BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

9. BNII Bank Internasional Indonesia Tbk. 

10. MEGA Bank Mega Tbk. 

11. NISP Bank OCBC NISP Tbk. 

12. PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

Sumber : www.bi.go.id, Indonesian Capital Market Directory (ICMD), dan olahan penulis 
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Alasan digunakannya perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

sebagai obyek penelitian dikarenakan industri perbankan merupakan salah satu komponen 

yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal tersebut dikarenakan bisnis 

perbankan adalah bisnis yang secara langsung bersentuhan dengan uang. Bank merupakan 

perantara antara mereka yang kelebihan dana dan disimpan (deposan) dan mereka yang 

membutuhkan dana (debitur), jadi hakikatnya bank tidak mengelola modal atau uangnya 

sendiri sehingga dapat dikatakan industri perbankan merupakan industri yang sangat 

bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (fiduciary financial institution). Kepercayaan 

masyarakat adalah segala-galanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank, 

bank akan menghadapi “rush” dan akhirnya koleps. 

 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji 

Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Multikolinearitas. 

4.2.1.1. Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau 

tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal atau mendekati normal, 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini 

menggunakan uji Jarque-Bera. Apabila probabilitas > 0,05 maka terima Ho yang artinya 

data terdistribusi normal (Winarno, 2009). Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh 

penulis, di dapat bahwa data terdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil 
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pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai hasil uji normalitas secara 

individu (variabel individu). 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Normalitas 

Variabel Probabilitas Keputusan 

CAR 0,153677 Normal 

KAP 0,100989 Normal 

NIM 0,891035 Normal 

BOPO 0,802113 Normal 

LDR 0,604529 Normal 

Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.2., dapat dilihat bahwa nilai 

probabilitas seluruh variabel yaitu CAR, KAP, NIM, BOPO dan LDR lebih besar dari 

signifikansi 0,05 maka terima H0 artinya residual data terdistribusi normal. 

4.2.1.2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Jika nilai Durbin-Watson berada didaerah tidak ada autokorelasi yaitu antara du dan 4-du 

maka artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono, 2007). 
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Gambar 4.1. 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 

 

 0 1,3537 1,5872 2,4128 2,6427 4 

Sumber: Pengolahan Data 

Tabel 4.3. 

Hasil Durbin-Watson Stat 

Variabel Durbin-Watson Stat Keputusan 

CAR 1,997756 Tidak Ada Autokorelasi 

KAP 2,034550 Tidak Ada Autokorelasi 

NIM 2,099578 Tidak Ada Autokorelasi 

BOPO 1,897682 Tidak Ada Autokorelasi 

LDR 2,008930 Tidak Ada Autokorelasi 

Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan uji Durbin-Watson pada Gambar 4.1. dan Tabel 4.3. yang telah diolah 

oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. 

Dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson dari masing-masing variabel berada didaerah 

Tidak ada autokorelasi yaitu antara du dan 4-du maka artinya tidak ada autokorelasi. 

4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penenlitian ini menggunakan 

Daerah 

keragu-

raguan, 

tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 
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tidak dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 
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metode uji White. Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 

5% maka terima H0 yang artinya tidak ada  heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Prob. Chi-Square Keputusan 

CAR 0,8930 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

KAP 0,1388 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

NIM 0,8328 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

BOPO 0,9505 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

LDR 0,4378 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan uji White pada Tabel 4.4. yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai 

probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square masing-masing variabel > 0,05 yang artinya 

terima H0 atau tidak ada heteroskedastisitas. 

4.2.1.4. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar variabel independen 

dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel. Dengan melihat 

koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien korelasi diatas 0,85 maka di 

duga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila koefisien 

korelasi dibawah 0,85 maka di duga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model 

(Widarjono, 2007). 
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Dari hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.5., hasil besaran korelasi antar variabel 

independen kurang dari 0,85. Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.5., tidak ada 

satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel 

independen yang diatas 0,85 maka diduga data terbebas dari masalah multikolinearitas. Bisa 

disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel Index CG dan Size yaitu tidak 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Nilai Multikolinearitas Keputusan 

CAR 

 CAR GCG SIZE 

CAR  1.000000 -0.083002  0.341598 

GCG -0.083002  1.000000 -0.122097 

SIZE  0.341598 -0.122097  1.000000 
 

Tidak Ada 

Multikolinearitas 

KAP 

 KAP GCG SIZE 

KAP  1.000000 -0.033433  0.041058 

GCG -0.033433  1.000000 -0.410461 

SIZE  0.041058 -0.410461  1.000000 
 

Tidak Ada 

Multikolinearitas 

NIM 

 NIM GCG SIZE 

NIM  1.000000  0.168572  0.436094 

GCG  0.168572  1.000000  0.780215 

SIZE  0.436094  0.780215  1.000000 
 

Tidak Ada 

Multikolinearitas 

BOPO 

 BOPO GCG SIZE 

BOPO  1.000000  0.780215  0.629088 

GCG  0.780215  1.000000  0.496084 

SIZE  0.629088  0.496084  1.000000 
 

Tidak Ada 

Multikolinearitas 

LDR 

 LDR GCG SIZE 

LDR  1.000000  0.496084  0.525854 

GCG  0.496084  1.000000  0.128372 

SIZE  0.525854  0.128372  1.000000 
 

Tidak Ada 

Multikolinearitas 

Sumber: Pengolahan Data 
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4.2.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.2.2.1. Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara Common Effect atau Fixed 

Effect didalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. Langkah pertama 

adalah melakukan estimasi regresi dengan Fixed Effect. Kemudia melakukan uji Chow 

untuk menentukan apakah akan menggunakan model Common Effect atau Fixed Effect 

dimana hipotesis dari uji Chow  adalah sebagai berikut: 

H0 : Menggunakan model Common Effect  

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Apabila probabilitas dari Cross-section F lebih besar dari 0,05 maka terima H0 

artinya menggunakan model Common Effect dan pengujian selesai sampai di uji Chow saja. 

Dan apabila probabilitas dari Cross-section F lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0 yang 

artinya menggunakan model Fixed Effect dan pengujian berlanjut ke uji Haussman.  

Tabel 4.6. 

Hasil Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Variabel Prob. Cross-section F Keputusan 

CAR 0,0743 
Terima H0, menggunakan model Common Effect 

dan pengujian selesai sampai di uji Chow saja. 

KAP 0,0040 
Tolak H0, menggunakan model Fixed Effect dan 

pengujian berlanjut ke uji Haussman. 

NIM 0,0000 
Tolak H0, menggunakan model Fixed Effect dan 

pengujian berlanjut ke uji Haussman. 

BOPO 0,0002 
Tolak H0, menggunakan model Fixed Effect dan 

pengujian berlanjut ke uji Haussman. 

LDR 0,0000 
Tolak H0, menggunakan model Fixed Effect dan 

pengujian berlanjut ke uji Haussman. 

Sumber: Pengolahan Data 
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4.2.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis dapat 

ditunjukan pada Tabel 4.6. pada sub bab sebelumnya. Pada penelitian ini untuk variabel 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menggunakan model Common Effect sesuai dengan hasil uji 

Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menerima H0 artinya menggunakan 

pendekatan model Common Effect. 

Variabel kedua Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menggunakan model Fixed Effect 

sesuai dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menolak H0 artinya 

menggunakan pendekatan model Fixed Effect. 

Selanjutnya variabel ketiga Net Interest Margin (NIM) menggunakan model Fixed 

Effect sesuai dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menolak H0 

artinya menggunakan pendekatan model Fixed Effect. 

Kemudian variabel keempat Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

menggunakan model Fixed Effect sesuai dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan 

sebelumnya yaitu menolak H0 artinya menggunakan pendekatan model Fixed Effect. 

Dan yang terakhir variabel kelima yaitu Loan to Deposit ratio (LDR) menggunakan 

model Fixed Effect sesuai dengan hasil uji Chow yang telah dilakukan sebelumnya yaitu 

menolak H0 artinya menggunakan pendekatan model Fixed Effect. 

Berikut hasil analisis regresi berganda untuk setiap variabel yang diteliti. 
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4.2.3.1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Tabel 4.7. 

Hasil Regresi Metode Common Effect CAR 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CAR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 16:41   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.98467 1.464323 12.28190 0.0000 

GCG? -0.187664 0.057101 -3.286551 0.0024 
SIZE? -0.353647 0.224334 -1.576430 0.1245 

     
     Sumber: Pengolahan Data 

Berdasarkan hasil regresi metode Common Effect pada Tabel 4.7. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

CAR = 17,98467 - 0,187664 Index CG  - 0,353647 Size 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Koefisien konstanta sebesar 17,98467 artinya jika variabel Index CG  dan Size 

bernilai konstan, maka Capital Adequacy Ratio (CAR) perusahaan perbankan di BEI 

tahun 2008-2010 sebesar 17,98467 satuan. 

b) Koefisien regresi untuk Index CG  sebesar -0,187664 berarti variabel Index CG  

berpengaruh negatif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) perusahaan perbankan 

di BEI tahun 2008-2010. Jika Index CG  mengalami kenaikan 1 satuan, maka Capital 

Adequacy Ratio (CAR) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan 

mengalami penurunan sebesar 0,187664 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 
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c) Koefisien regresi untuk Size sebesar -0,353647 berarti variabel Size berpengaruh 

negatif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) perusahaan perbankan di BEI tahun 

2008-2010. Jika Size mengalami kenaikan 1 satuan, maka Capital Adequacy Ratio 

(CAR) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami penurunan 

sebesar 0,353647  satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.3.2. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)  

Tabel 4.8. 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect KAP 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: KAP?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 18:34   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 47.14288 18.95503 2.487091 0.0209 

GCG? -5.933392 1.361261 -4.358747 0.0003 
SIZE? -0.113271 0.205854 -0.550250 0.5877 

     
     Sumber: Pengolahan Data 

 Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada Tabel 4.8. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

KAP = 47.14288 - 5.933392 Index CG - 0.113271 Size 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Koefisien konstanta sebesar 47.14288 artinya jika variabel Index CG dan Size 

bernilai konstan, maka Kualitas Aktiva Produktif (KAP) perusahaan perbankan di 

BEI tahun 2008-2010 sebesar 47.14288 satuan. 
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b) Koefisien regresi untuk Index CG sebesar -5.933392 berarti variabel Index CG 

berpengaruh negatif terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) perusahaan 

perbankan di BEI tahun 2008-2010. Jika Index CG mengalami kenaikan 1 satuan, 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 

akan mengalami penurunan sebesar 5.933392 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

c) Koefisien regresi untuk Size sebesar -0.113271 berarti variabel Size berpengaruh 

negatif terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) perusahaan perbankan di BEI 

tahun 2008-2010. Jika Size mengalami kenaikan 1 satuan, maka Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami 

penurunan sebesar 0.113271 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.3.3. Net Interest Margin (NIM)  

Tabel 4.9. 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect NIM 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: NIM?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 16:53   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.737055 2.827071 0.260713 0.7967 

GCG? -0.009444 0.026726 -0.353384 0.7272 
SIZE? 0.078149 0.024787 3.152791 0.0046 

     
     Sumber: Pengolahan Data 
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 Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada Tabel 4.9. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

NIM = 0.737055 - 0.009444 Index CG + 0.078149 Size 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a) Koefisien konstanta sebesar 0.737055 artinya jika variabel Index CG  dan Size 

bernilai konstan, maka Net Interest Margin (NIM) perusahaan perbankan di BEI 

tahun 2008-2010 sebesar 0.737055 satuan. 

b) Koefisien regresi untuk Index CG sebesar -0.009444 berarti variabel Index CG  

berpengaruh negatif terhadap Net Interest Margin (NIM) perusahaan perbankan di 

BEI tahun 2008-2010. Jika Index CG  mengalami kenaikan 1 satuan, maka Net 

Interest Margin (NIM) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan 

mengalami penurunan sebesar 0.009444 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

c) Koefisien regresi untuk Size sebesar 0.078149 berarti variabel Size berpengaruh 

negatif terhadap Net Interest Margin (NIM) perusahaan perbankan di BEI tahun 

2008-2010. Jika Size mengalami kenaikan 1 satuan, maka Net Interest Margin (NIM)  

perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami penambahan sebesar 

0.078149 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 
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4.2.3.4. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Tabel 4.10. 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect BOPO 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: BOPO?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 17:20   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 53.94207 28.55989 1.888735 0.0722 

GCG? 0.090269 0.204305 0.441835 0.6629 
SIZE? 0.272546 0.252746 1.078340 0.2926 

     
     Sumber: Pengolahan Data 

 Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada Tabel 4.10. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

BOPO = 53.94207 + 0.090269 Index CG + 0.272546 Size 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 53.94207 artinya jika variabel Index CG  dan Size 

bernilai konstan, maka Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 sebesar 53.94207 satuan. 

b. Koefisien regresi untuk Index CG sebesar 0.090269 berarti variabel Index CG  

berpengaruh positif terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010. Jika Index CG  mengalami 

kenaikan 1 satuan, maka Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami 
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penambahan sebesar 0.090269 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Size sebesar 0.272546 berarti variabel Size berpengaruh 

positif terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010. Jika Size mengalami kenaikan 1 

satuan, maka Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami penambahan sebesar 

0.272546 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

4.2.3.5. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Tabel 4.11. 

Hasil Regresi Metode Fixed Effect LDR 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LDR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 17:25   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 231.4040 79.28801 2.918525 0.0080 

GCG? -1.495456 0.706229 -2.117523 0.0458 
SIZE? -16.31668 10.02406 -1.627751 0.1178 

     
     Sumber: Pengolahan Data 

 Berdasarkan hasil regresi metode Fixed Effect pada Tabel 4.11. dapat diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

LDR = 231.4040 - 1.495456 Index CG - 16.31668 Size 
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Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Koefisien konstanta sebesar 231.4040 artinya jika variabel Index CG  dan Size 

bernilai konstan, maka Loan to Deposit Ratio (LDR) perusahaan perbankan di BEI 

tahun 2008-2010 sebesar 231.4040 satuan. 

b. Koefisien regresi untuk Index CG sebesar -1.495456 berarti variabel Index CG  

berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) perusahaan perbankan di 

BEI tahun 2008-2010. Jika Index CG mengalami kenaikan 1 satuan, maka Loan to 

Deposit Ratio (LDR) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan 

mengalami penurunan sebesar 1.495456 satuan dengan asumsi kondisi variabel 

lainnya konstan. 

c. Koefisien regresi untuk Size sebesar 16.31668 berarti variabel Size berpengaruh 

negatif terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) perusahaan perbankan di BEI tahun 

2008-2010. Jika Size mengalami kenaikan 1 satuan, maka Loan to Deposit Ratio 

(LDR) perusahaan perbankan di BEI tahun 2008-2010 akan mengalami penurunan 

sebesar 16.31668 satuan dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

 

4.2.4. Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

yaitu Index CG dan total aset (Size) terhadap variabel dependen yaitu CAR, KAP, NIM, 

BOPO dan LDR dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat signifikansi 

sebesar 5%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 
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0,05 maka tolak H0 dan sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka terima 

H0. 

Berikut hasil uji t untuk setiap variabel yang diteliti. 

4.2.4.1.1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) CAR 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji t (Parsial) CAR 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CAR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 16:41   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.98467 1.464323 12.28190 0.0000 

GCG? -0.187664 0.057101 -3.286551 0.0024 

SIZE? -0.353647 0.224334 -1.576430 0.1245 
     
     Sumber: Pengolahan Data 

Hipotesis 1: 

H01 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis 

melalui rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2010. 

Ha1 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Capital Adequacy Ratio (CAR) di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.12., variabel Index CG memiliki 

probabilitas sebesar 0,0024 dibawah tingkat signifikansi 5% (0,0024 ≤ 0,05) yang 
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artinya tolak H0 dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial. 

4.2.4.1.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) KAP 

Tabel 4.13. 

Hasil Uji t (Parsial) KAP 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: KAP?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 18:34   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 47.14288 18.95503 2.487091 0.0209 

GCG? -5.933392 1.361261 -4.358747 0.0003 

SIZE? -0.113271 0.205854 -0.550250 0.5877 
     
     Sumber: Pengolahan Data 

Hipotesis 2: 

H02 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis 

melalui rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Ha2 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.13., variabel Index CG memiliki 

probabilitas sebesar 0,0003 dibawah tingkat signifikansi 5% (0,0003 ≤ 0,05) yang 

artinya tolak H0 dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Aktiva Produktif (KAP) secara parsial. 
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4.2.4.1.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) NIM 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji t (Parsial) NIM 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: NIM?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 16:53   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.737055 2.827071 0.260713 0.7967 

GCG? -0.009444 0.026726 -0.353384 0.7272 

SIZE? 0.078149 0.024787 3.152791 0.0046 
     
     Sumber: Pengolahan Data 

Hipotesis 3: 

H03 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis 

melalui rasio Net Interest Margin (NIM) 

Ha3 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Net Interest Margin (NIM) 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.14., variabel index CG memiliki 

probabilitas sebesar 0,7272 diatas tingkat signifikansi 5% (0,7272 ≥ 0,05) yang 

artinya terima H0 dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM) secara 

parsial. 
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4.2.4.1.4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) BOPO 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji t (Parsial) BOPO 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: BOPO?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 17:20   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 53.94207 28.55989 1.888735 0.0722 

GCG? 0.090269 0.204305 0.441835 0.6629 

SIZE? 0.272546 0.252746 1.078340 0.2926 
     
     Sumber: Pengolahan Data 

Hipotesis 4: 

H04 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis 

melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Ha4 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.15., variabel Index CG memiliki 

probabilitas sebesar 0.6629 diatas tingkat signifikansi 5% (0.6629 ≥ 0,05) yang 

artinya terima H0 dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) secara parsial. 
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4.2.4.1.5. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) LDR 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji t (Parsial) LDR 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LDR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 07/16/12   Time: 17:25   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 231.4040 79.28801 2.918525 0.0080 

GCG? -1.495456 0.706229 -2.117523 0.0458 

SIZE? -16.31668 10.02406 -1.627751 0.1178 
     
     Sumber: Pengolahan Data 

Hipotesis 5: 

H05 : Index CG secara parsial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis 

melalui rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Ha5 : Index CG secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan dengan menggunakan rasio CAMELS yang dianalisis melalui rasio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.16., variabel Index CG memiliki 

probabilitas sebesar 0.0458 diatas tingkat signifikansi 5% (0.0458 ≥ 0,05) yang 

artinya terima H0 dan menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) secara 

parsial. 
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4.2.5. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi 

variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu koefisien determinasi 

digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur seberapa baik garis regresi dari data 

yang diteliti. 

Tabel 4.17. 

Hasil Koefisien Determinasi 

Variabel R
2
 

CAR 0,246778 

KAP 0,786961 

NIM 0,944441 

BOPO 0,814412 

LDR 0,904420 

Sumber: Pengolahan Data 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.17, menunjukan bahwa nilai R
2
 untuk 

variabel CAR
 
sebesar 0,246778 atau 24,6778%. Hal ini menunjukan bahwa Index CG 

mampu mempengaruhi dan menjelaskan CAR sebesar 24,6778%. Sisanya yaitu 0,75322 

atau 75,322% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Variabel kedua yaitu KAP menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,786961 atau 78,6961%. 

Hal ini menunjukan bahwa Index CG mampu mempengaruhi dan menjelaskan KAP sebesar 

78,6961%. Sisanya yaitu 0,213039 atau 21,3039% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model penelitian ini. 

Selanjutnya variabel ketiga yaitu NIM menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,944441 atau 

94,4441%. Hal ini menunjukan bahwa Index CG mampu mempengaruhi dan menjelaskan 

NIM sebesar 94,4441%. Sisanya yaitu 0,55559 atau 5,5559% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 
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Kemudian variabel keempat yaitu BOPO menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,814412 atau 

81,4412%. Hal ini menunjukan bahwa Index CG mampu mempengaruhi dan menjelaskan 

BOPO sebesar 81,4412%. Sisanya yaitu 0,185588 atau 18,5588% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

Dan yang terakhir variabel LDR menunjukan nilai R
2
 sebesar 0,904420 atau 

90,4420%. Hal ini menunjukan bahwa Index CG mampu mempengaruhi dan menjelaskan 

LDR sebesar 90,4420%. Sisanya yaitu 0,9558 atau 9,558% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model penelitian ini. 

 

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Capital Adequacy Ratio 

(CAR) 

 Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika 

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Menurut Arafat (2008) manfaat 

penerapan GCG pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) manfaat besar, 

yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) meningkatnya nilai (valuation) korporasi 

karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi risiko terjadinya keputusan tidak fair, dan 

dikelola atas dasar best practices. Pada gilirannya akan meningkatkan value (value 

creation), (3) meningkatkan kepercayaan para investor, (4) pemegang saham merasa puas 

dengan kinerja korporasi karena GCG meningkatkan shareholders value dan deviden. 
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Berdasarkan hal tersebut sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan harus 

memonitor seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam mengimplementasikan GCG dengan 

cara scoring untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, sehingga 

apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera 

menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 

Skor penerapan GCG perusahaan yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana Index yang digunakan untuk 

memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Index CG memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0,0024 jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menolak H0 maka variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR. Hal 

ini dapat menunjukan bahwa variabel Index CG dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan perbankan untuk meningkatkan penerapan GCG sehingga perusahaan perbankan 

akan mempunyai lebih banyak kecukupan modal, ini menunjukan bahwa perusahaan 

perbankan mempunyai dana lebih untuk menyangga kemungkinan terjadinya kerugian. Nilai 

CAR yang tinggi pada suatu perusahaan akan mengarahkan pemegang saham bertindak hati-

hati (prudent) dalam mengelola bank, sebaliknya modal yang terlalu kecil dapat mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan berpotensi menimbulkan moral hazard. 

Oleh karena itu standar kecukupan modal diperlukan agar dapat menjamin keunikan 

pelayanan bank, melindungi bank dari kegagalan (risiko) serta menjamin keberlanjutan 

bank. 
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 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fera Novalia (2007) dan Agus Aryanto (2009) yang menyatakan bahwa penerapan GCG 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR secara parsial. Namun lain halnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ayunita Ajengtiyas (2008), Eni Aprilawati (2010), dan 

Mohamad Ciki Gorda (2011) yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap CAR secara parsial. Perbedaan hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh penerapan GCG terhadap 

CAR secara parsial disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

4.3.2. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) 

 Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika 

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Menurut Arafat (2008) manfaat 

penerapan GCG pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) manfaat besar, 

yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) meningkatnya nilai (valuation) korporasi 

karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi risiko terjadinya keputusan tidak fair, dan 

dikelola atas dasar best practices. Pada gilirannya akan meningkatkan value (value 

creation), (3) meningkatkan kepercayaan para investor, (4) pemegang saham merasa puas 

dengan kinerja korporasi karena GCG meningkatkan shareholders value dan deviden. 
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Berdasarkan hal tersebut sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan harus 

memonitor seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam mengimplementasikan GCG dengan 

cara scoring untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, sehingga 

apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera 

menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 

Skor penerapan GCG perusahaan yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana Index yang digunakan untuk 

memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel index CG memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0,0003 jauh dibawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menolak H0 maka variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KAP. Hal 

ini dapat menunjukan bahwa variabel Index CG dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan perbankan untuk meningkatkan penerapan GCG, sehingga perusahaan 

perbankan dapat memiliki kualitas aset produktif yang semakin baik. 

Apabila suatu bank memiliki rasio KAP yang tinggi, maka bank tersebut dinyatakan 

buruk kualitas aktiva produktifnya. Sebaliknya semakin rendah nilai KAP suatu bank, 

memperlihatkan semakin baik kualitas aktiva produktifnya (Taswan, 2010). Dengan 

penerapan GCG yang semakin baik bank diharapkan mampu mengelola aktiva produktifnya 

dengan baik pula sehingga akan menghasilkan nilai rasio KAP yang rendah, yang 

memperlihatkan semakin baik kualitas aktiva produktifnya. 
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Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Ayunita Ajengtiyas (2008) yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap KAP secara parsial. Perbedaan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh penerapan GCG terhadap KAP 

secara parsial disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

4.3.3. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Net Interest Margin 

(NIM) 

 Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika 

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Menurut Arafat (2008) manfaat 

penerapan GCG pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) manfaat besar, 

yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) meningkatnya nilai (valuation) korporasi 

karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi risiko terjadinya keputusan tidak fair, dan 

dikelola atas dasar best practices. Pada gilirannya akan meningkatkan value (value 

creation), (3) meningkatkan kepercayaan para investor, (4) pemegang saham merasa puas 

dengan kinerja korporasi karena GCG meningkatkan shareholders value dan deviden. 

Berdasarkan hal tersebut sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan harus 

memonitor seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam mengimplementasikan GCG dengan 

cara scoring untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, sehingga 
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apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera 

menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 

Skor penerapan GCG perusahaan yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana Index yang digunakan untuk 

memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Index CG memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0,7272 jauh diatas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menerima H0 maka variabel Index CG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

NIM. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel Index CG tidak dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan perbankan dalam penerapan GCG. Hal tersebut mungkin 

dikarenakan penerapan GCG belum memberikan hasil yang signifikan bagi perusahaan 

perbankan dalam menyeimbangkan nilai NIM yang pada saat ini sedang hangat dibicarakan, 

bahwa nilai NIM perusahaan perbankan di Indonesia paling tinggi bila dibandingkan dengan 

nilai NIM negara-negara ASEAN lainnya. 

Apabila suatu bank memiliki NIM yang tinggi, maka bank tersebut dinyatakan 

semakin baik kinerja bank karena memberikan pendapatan bunga yang semakin besar. 

Sebaliknya semakin rendah nilai NIM suatu bank, memperlihatkan kinerja yang buruk 

(Taswan, 2010). Namun ada faktor lain yang menyebabkan pertimbangan mengenai nilai 

NIM yang terlalu tinggi ternyata dapat berpotensi menghambat investasi kepada sektor riil 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berarti kinerja keuangan 

perusahaan perbankan dianggap kurang baik. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



perusahaan perbankan kurang memperhatikan prinsip ketiga dalam penerapan prinsip GCG 

yaitu tanggung jawab atau responsibility, dalam hal ini bank harus memegang prinsip 

prudential banking practice. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku 

agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank harus mampu bertindak sebagai perusahaan 

yang baik. Perusahaan perbankan pasca krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008-

2009, sehingga ditahun 2009 atas himbauan Bank Indonesia, para bankir sepakat untuk 

menjaga tingkat suku bunga dana pihak ke 3 di tingkatan 6-7% atau 0,5% diatas BI rate. Hal 

ini terjadi untuk meng-antisipasi persaingan tidak sehat dalam pasar dana pihak ketiga, 

khususnya dalam menghadapi nasabah besar (premium). Namun di sisi lain, para bankir 

tidak melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit, yang idealnya dibawah 10% tapi 

karena terjadi anomali dimana suku bunga kredit secara umum masih berada diatas 10%. 

Sehingga spread antara suku bunga kredit dengan suku bunga dana pihak ketiga makin 

melebar (Taufik Ariyanto, n.d). 

 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Fera Novalia (2007), Agus Aryanto (2009) dan Mohamad Ciki Gorda (2011) yang 

menyatakan bahwa penerapan GCG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NIM 

secara parsial. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayunita 

Ajengtiyas (2008) yang menyatakan bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap NIM secara parsial. Perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh penerapan GCG terhadap NIM secara parsial 

disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode penelitian 

yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



4.3.4. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

 Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika 

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Menurut Arafat (2008) manfaat 

penerapan GCG pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) manfaat besar, 

yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) meningkatnya nilai (valuation) korporasi 

karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi risiko terjadinya keputusan tidak fair, dan 

dikelola atas dasar best practices. Pada gilirannya akan meningkatkan value (value 

creation), (3) meningkatkan kepercayaan para investor, (4) pemegang saham merasa puas 

dengan kinerja korporasi karena GCG meningkatkan shareholders value dan deviden. 

Berdasarkan hal tersebut sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan harus 

memonitor seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam mengimplementasikan GCG dengan 

cara scoring untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, sehingga 

apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera 

menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 

Skor penerapan GCG perusahaan yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana Index yang digunakan untuk 

memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Index CG memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0,0,6629 jauh diatas tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menerima H0 maka variabel Index CG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

BOPO. Hal ini dapat menunjukan bahwa variabel Index CG tidak dapat menjadi 

pertimbangan bagi perusahaan perbankan dalam penerapan GCG. Hal tersebut dikarenakan 

penerapan GCG belum bisa menyeimbangkan nilai BOPO yang masih relatif tinggi apabila 

dibandingkan dengan nilai BOPO negara-negara ASEAN lainnya dikarenakan bank 

dianggap tidak bisa melakukan efisiensi untuk menekan biaya-biaya operasional agar nilai 

rasio BOPO rendah. Semakin kecil nilai BOPO maka bank tersebut memiliki tingkat 

efisiensi yang baik, sedangkan nilai BOPO yang besar menunjukkan kinerja perbankan yang 

buruk (Taswan, 2010). 

 Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ayunita Ajengtiyas (2008) yang menyatakan bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap BOPO secara parsial. Namun lain halnya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Agus Aryanto (2009) yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO secara parsial. Perbedaan hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh penerapan GCG 

terhadap BOPO secara parsial disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode 

penelitian dan metode penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 
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4.3.5. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) 

 Good Corporate Governance (GCG) memiliki arti yang sangat penting dalam 

menjalankan suatu organisasi bisnis. Terdapat sejumlah manfaat yang sangat besar ketika 

prinsip-prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik. Menurut Arafat (2008) manfaat 

penerapan GCG pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) manfaat besar, 

yaitu (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) meningkatnya nilai (valuation) korporasi 

karena perbaikan kinerja keuangan, mengurangi risiko terjadinya keputusan tidak fair, dan 

dikelola atas dasar best practices. Pada gilirannya akan meningkatkan value (value 

creation), (3) meningkatkan kepercayaan para investor, (4) pemegang saham merasa puas 

dengan kinerja korporasi karena GCG meningkatkan shareholders value dan deviden. 

Berdasarkan hal tersebut sebuah perusahaan tidak terkecuali perusahaan perbankan harus 

memonitor seberapa jauh kinerja yang dilakukan dalam mengimplementasikan GCG dengan 

cara scoring untuk upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, sehingga 

apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera 

menetapkan action plan yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 

Skor penerapan GCG perusahaan yang perhitungannya dilakukan oleh Indonesian 

Institute for Corporate Directorship (IICD) dimana Index yang digunakan untuk 

memberikan skor berupa angka mulai dari 0 sampai 100. Jika perusahaan memiliki skor 

mendekati atau mencapai nilai 100 maka perusahaan tersebut semakin baik dalam 

menerapkan CG. 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, bahwa variabel Index CG memiliki 

nilai probabilitasnya sebesar 0,0458 dibawah tingkat signifikansi sebesar 5%, artinya 

menolak H0 maka variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap LDR. Hal 

ini dapat menunjukan bahwa variabel Index CG dapat menjadi pertimbangan bagi 

perusahaan perbankan untuk meningkatkan penerapan GCG. Hal ini menunjukan bahwa 

perusahaan perbankan mampu menyediakan dana kepada debiturnya dengan modal yang 

dimiliki oleh bank maupun dana yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. Semakin besar 

rasio ini mengindikasikan bank itu semakin baik likuiditasnya, sebaliknya semakin kecil 

rasio ini juga semakin besar dana pihak ketiga yang tidak digunakan untuk penempatan ke 

kredit (banyak dana menganggur) (Taswan, 2010). 

 Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Fera Novalia (2007), Ayunita Ajengtiyas (2008), Agus Aryanto (2009) dan Mohamad 

Ciki Gorda (2011) yang menyatakan bahwa penerapan GCG tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap LDR secara parsial. Perbedaan hasil-hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang meneliti pengaruh penerapan GCG terhadap LDR secara 

parsial disebabkan adanya perbedaan obyek yang diteliti, periode penelitian dan metode 

penelitian yang digunakan sehingga terjadi hasil yang bervariatif. 

 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan GCG 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2010, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan dan bisa dimanfaatkan bagi 

pihak investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui 
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pengaruh dari penerapan GCG untuk mempengaruhi perubahan rasio keuangan perusahaan 

pada perbankan di BEI periode 2008-2010. 

 Penelitian ini mengambil obyek penelitian yaitu perusahaan perbankan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2010 tetapi hanya 12 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel 

dalam pemilihan. Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi tiga tahun terakhir 

dengan melihat kondisi keuangan perusahaan (fundamental perusahaan) untuk dapat 

mengetahui perubahan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio CAMELS 

pada perusahaan perbankan di BEI. 

 Secara spesifik analisis fundamental perusahaan dapat dilakukan dengan 

menganalisis rasio keuangan masing-masing perusahaan perbankan di BEI periode 2008-

2010 untuk dapat mengetahui dan membandingkan penerapan GCG dan kinerja keuangan 

masing-masing perusahaan. Hasil penelitian terdahulu yang bervariasi tentang pengaruh 

penerapan GCG terhadap kinerja keuangan, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian 

kembali mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan keuangan dengan 

menggunakan rasio CAR, KAP, NIM, BOPO, dan LDR.. 

 Hasil analisis yang di dapat pada penelitian ini bahwa variabel Index CG 

berpengaruh negatif dan signifikan hanya terhadap CAR, KAP dan LDR perusahaan 

perbankan di BEI periode 2008-2010 secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

perbankan di BEI periode 2008-2010 secara umum cukup baik dalam penerapan GCG 

sehingga dapat memberikan hasil kinerja yang baik bagi kinerja keuangan perbankan. 

 Tidak signifikannya variabel Index CG dalam mempengaruhi NIM dan BOPO 

perusahaan perbankan di BEI periode 2008-2010 secara parsial, diduga perusahaan 

perbankan masih belum menganggap penting penerapan GCG bagi kinerja keuangan 
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perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dalam fenomena masih tingginya nilai NIM dan BOPO 

di Indonesia saat ini yang disebabkan pasca krisis keuangan global yang terjadi di tahun 

2008-2009, sehingga ditahun 2009 atas himbauan Bank Indonesia, para bankir sepakat 

untuk menjaga tingkat suku bunga dana pihak ke 3 di tingkatan 6-7% atau 0,5% diatas BI 

rate. Hal ini terjadi untuk meng-antisipasi persaingan tidak sehat dalam pasar dana pihak 

ketiga, khususnya dalam menghadapi nasabah besar (premium). Namun di sisi lain, para 

bankir tidak melakukan penyesuaian terhadap suku bunga kredit, yang idealnya dibawah 

10% tapi karena terjadi anomali dimana suku bunga kredit secara umum masih berada diatas 

10%. Sehingga spread antara suku bunga kredit dengan suku bunga dana pihak ketiga makin 

melebar; kedua, rentang geografis yang memaksa bank untuk membuka banyak cabang 

sehingga biaya operasional cenderung lebih besar (Taufik Ariyanto, n.d). Hasil signifikan 

variabel Index CG terhadap CAR, KAP dan LDR dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan untuk menilai penerapan GCG dalam meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan pada industri perbankan. Sedangkan bagi perusahaan, bisa dijadikan 

bahan masukan perusahaan untuk tetap mempertahankan dan terus meningkatkan penerapan 

GCG agar kinerja keuangan perusahaan perbankan semakin baik dimasa yang akan datang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Capital Adequacy 

Ratio (CAR) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2010. Nilai Index CG yang tinggi menandakan perusahaan mampu menerapkan 

Good Corporate Governance dengan baik. Artinya perusahaan perbankan mampu 

mengelola tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Index CG yang 

meningkat mencerminkan kondisi tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kinerja keuangan yang baik dilihat dari peningkatan rasio Capital 

Adequacy Ratio (CAR). 

2. Variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2010. Nilai Index CG yang tinggi menandakan perusahaan mampu menerapkan 

Good Corporate Governance dengan baik. Artinya perusahaan perbankan mampu 

mengelola tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai 

partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Index CG yang 

meningkat mencerminkan kondisi tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat 
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meningkatkan kinerja keuangan yang baik dilihat dari penurunan rasio Kualitas Aktiva 

Produktif (KAP). 

3. Variabel Index CG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Net Interest 

Margin (NIM) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2008-2010. Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel Index CG tidak dapat dijadikan 

pertimbangan bagi manajerial untuk mengatasi fenomena tingginya nilai NIM di 

Indonesia saat ini. 

4. Variabel Index CG tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hal ini dapat menunjukkan bahwa 

variabel Index CG tidak dapat dijadikan pertimbangan bagi manajerial untuk mengatasi 

fenomena tingginya nilai BOPO di Indonesia saat ini. 

5. Variabel Index CG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2010. Nilai Index CG yang tinggi menandakan perusahaan mampu menerapkan Good 

Corporate Governance dengan baik. Artinya perusahaan perbankan mampu mengelola 

tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam 

perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan.  Index CG yang meningkat 

mencerminkan kondisi tata kelola perusahaan yang baik sehingga dapat meningkatkan 

kinerja keuangan yang baik dilihat dari penurunan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR). 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi regulator, variabel Index CG bisa dijadikan bahan informasi dan pertimbangan 

untuk meningkatkan permodalan, memperbaiki kualitas aset produktif juga penyaluran 

kredit perusahaan perbankan, dikarenakan Index CG memberikan hasil yang signifikan 

terhadap variabel CAR, KAP dan LDR bagi perusahaan perbankan di BEI periode 

2008-2010. 

2. Bagi perusahaan perbankan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan 

untuk terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan Good Corporate 

Governance agar dapat membantu perusahaan perbankan mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga perusahaan mampu 

meningkatkan nilai (valuation) perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel lain dari CAMELS untuk 

mengukur tingkat kesehatan perbankan yang tidak digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu, sensitivity to market risk sehingga mampu merefleksikan kondisi 

pasar. Hal tersebut dikarenakan peneliti tidak dapat memperoleh data rasio untuk 

menentukan nilai sensitivity to market risk. Selain itu peneliti selanjutnya dapat 

menambah rentang waktu penelitian yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan 

hasil yang diperoleh bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan akurat sehingga 

dapat melihat dampak krisis yang terjadi beberapa waktu terakhir ini terutama untuk 

mengetahui penerapan Good Corporate Governance pada industri perbankan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1  Hasil Data Olahan 

No. 
Tahun 

Kode 
Bank Nama Bank CAR KAP NIM BOPO LDR GCG Peringkat_GCG Size 

1 

2008 

BBCA Bank Central Asia Tbk. 

15,56 1,57 6,55 66,76 53,78 83,57 2 244.729.251 

2009 15,33 0,4 6,4 68,68 50,27 84,41 2 280.817.338 

2010 13,5 0,48 5,29 64,31 55,16 85,25 2 321.973.412 

2 

2008 

BBNI Bank Negara Indonesia Tbk. 

14,38 3,57 6,26 90,16 68,61 81,29 2 200.390.507 

2009 13,78 2,78 6,01 84,86 64,06 83,26 2 225.541.328 

2010 18,63 2,99 5,78 75,99 70,15 85,24 2 240.590.147 

3 

2008 

BBNP 
Bank Nusantara Parahyangan 

Tbk. 

14,11 1 3,6 89,72 66,12 66,82 3 3.694.809 

2009 12,56 1,31 3,69 89,5 73,64 62,36 3 3.896.393 

2010 12,94 0,51 4,91 86,23 80,41 62,22 3 5.282.255 

4 

2008 

BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk. 

13,67 3,75 10,18 72,65 79,93 81,29 2 245.026.225 

2009 13,2 2,68 9,14 77,66 80,88 83,26 2 314.754.744 

2010 13,76 2,24 10,77 70,86 75,17 85,24 2 398.393.138 

5 

2008 

BCIC Bank Mutiara Tbk. 

14,88 0,66 3,93 91,85 93,16 73,06 3 5.585.890 

2009 10,02 42,08 0,76 92,66 81,66 73,83 3 7.531.145 

2010 11,16 30,33 1,02 81,75 70,86 74,61 3 10.783.886 

6 

2008 

BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk. 

13,99 2,8 8,31 85,77 86,42 80,39 2 104.821.926 

2009 17,55 3,91 7,98 86,46 88,76 67,01 3 96.630.214 

2010 13,25 3,26 9,13 74,93 93,82 53,62 4 113.864.875 

7 

2008 

BMRI Bank Mandiri Tbk. 

15,72 3,97 5,48 73,65 56,89 86,5 2 338.404.265 

2009 15,43 1,86 5,19 70,72 59,15 86,15 2 370.310.994 

2010 13,36 1,56 5,39 65,63 65,44 85,81 2 407.826.161 

8 

2008 

BNGA Bank CIMB Niaga Tbk. 

16,33 1,23 5,43 88,66 87,93 84,79 2 102.604.732 

2009 13,59 3,11 6,85 82,94 95,22 85,58 2 106.803.360 

2010 13,24 2,5 6,43 76,73 87,23 86,36 2 142.812.919 

9 

2008 

BNII 
Bank Internasional Indonesia 

Tbk. 

21,35 1,45 5,03 90,49 76,17 77,11 3 50.611.605 

2009 14,71 2,23 5,69 102,6 78,11 78,18 3 58.701.483 

2010 12,65 2,75 5,74 92,38 83,18 79,25 3 71.624.563 

10 

2008 

MEGA Bank Mega Tbk. 

16,16 0,83 5,44 83,15 64,67 74,5 3 34.860.872 

2009 18,01 0,9 4,94 85,91 56,82 76,52 3 39.684.622 

2010 15,03 0,48 4,88 77,79 56,03 78,54 3 51.729.051 

11 

2008 

NISP Bank OCBC NISP 

17,27 1,45 5,4 86,12 76,69 81,47 2 34.245.838 

2009 18 2,04 5,53 84,24 72,39 81,78 2 37.052.596 

2010 16,04 1,41 5,14 84,66 77,96 81,83 2 44.474.822 

12 

2008 

PNBN Bank Pan Indonesia 

20,65 2,25 4,74 84,56 78,93 75,04 3 62.772.547 

2009 21,79 1,86 4,43 84,74 73,28 74,45 3 76.075.202 

2010 16,58 2,51 4,59 82,67 74,22 73,85 3 105.918.394 
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Lampiran 2  Hasil Uji Asumsi Klasik 

CAR 

Uji Normalitas 

0

2

4

6

8

10

12

14
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Series: Residuals
Sample 1 36
Observations 36

Mean      -1.59e-15
Median   0.028673
Maximum  7.401282
Minimum -10.47536
Std. Dev.   3.378178
Skewness  -0.202151
Kurtosis   4.527660

Jarque-Bera  3.745808
Probability  0.153677

 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 22:34   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
R-squared 0.093873     Mean dependent var -1.59E-15 
Adjusted R-squared -0.023047     S.D. dependent var 3.378178 
S.E. of regression 3.416884     Akaike info criterion 5.423581 
Sum squared resid 361.9280     Schwarz criterion 5.643514 
Log likelihood -92.62446     Hannan-Quinn criter. 5.500344 
F-statistic 0.802882     Durbin-Watson stat 1.997756 

Prob(F-statistic) 0.532708    
     
     

Nilai Durbin-Watson stat berada didaerah tidak ada autokorelasi, maka data tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.104345     Prob. F(2,33) 0.9012 

Obs*R-squared 0.226232     Prob. Chi-Square(2) 0.8930 

Scaled explained SS 0.335300     Prob. Chi-Square(2) 0.8456 
     
     

Nilai Prob. Chi-Square > α = 0,05 maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

 CAR GCG SIZE 
CAR  1.000000 -0.083002  0.341598 

GCG -0.083002  1.000000 -0.122097 

SIZE  0.341598 -0.122097  1.000000 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa hasil besaran korelasi antar variabel 

independen < α = 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

KAP 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

-2 -1 0 1 2 3 4

Series: Residuals
Sample 1 36
Observations 36

Mean      -2.91e-16
Median  -0.093091
Maximum  3.739302
Minimum -1.784551
Std. Dev.   1.312909
Skewness   0.825226
Kurtosis   3.577065

Jarque-Bera  4.585493
Probability  0.100989

 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 
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Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 23:03   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     R-squared 0.098228     Mean dependent var -2.91E-16 

Adjusted R-squared -0.018129     S.D. dependent var 1.312909 
S.E. of regression 1.324757     Akaike info criterion 3.528581 
Sum squared resid 54.40439     Schwarz criterion 3.748514 
Log likelihood -58.51446     Hannan-Quinn criter. 3.605343 
F-statistic 0.844193     Durbin-Watson stat 2.034550 

Prob(F-statistic) 0.507966    
     
     

Nilai Durbin-Watson stat berada didaerah tidak ada autokorelasi, maka data tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 2.033596     Prob. F(2,33) 0.1469 

Obs*R-squared 3.950094     Prob. Chi-Square(2) 0.1388 

Scaled explained SS 4.276867     Prob. Chi-Square(2) 0.1178 
     
    

Nilai Prob. Chi-Square > α = 0,05 maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

 KAP GCG SIZE 
KAP  1.000000 -0.033433  0.041058 

GCG -0.033433  1.000000 -0.410461 

SIZE  0.041058 -0.410461  1.000000 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa hasil besaran korelasi antar variabel 

independen < α = 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengaruh Penerapan...Seylla Naufa, Ak.-Ibs, 2012 
 



NIM 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Series: Residuals
Sample 1 36
Observations 36

Mean       1.31e-15
Median  -0.165017
Maximum  4.229175
Minimum -5.009774
Std. Dev.   2.090794
Skewness  -0.179676
Kurtosis   3.157148

Jarque-Bera  0.230743
Probability  0.891035

 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 22:52   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     R-squared 0.123255     Mean dependent var 1.31E-15 

Adjusted R-squared 0.010127     S.D. dependent var 2.090794 
S.E. of regression 2.080180     Akaike info criterion 4.431032 
Sum squared resid 134.1416     Schwarz criterion 4.650965 
Log likelihood -74.75857     Hannan-Quinn criter. 4.507794 
F-statistic 1.089518     Durbin-Watson stat 2.099578 

Prob(F-statistic) 0.378874    
     
     

Nilai Durbin-Watson stat berada didaerah tidak ada autokorelasi, maka data tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.169398     Prob. F(2,33) 0.8449 

Obs*R-squared 0.365840     Prob. Chi-Square(2) 0.8328 

Scaled explained SS 0.331562     Prob. Chi-Square(2) 0.8472 
     
     

Nilai Prob. Chi-Square > α = 0,05 maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

 NIM GCG SIZE 
NIM  1.000000  0.168572  0.436094 

GCG  0.168572  1.000000  0.780215 

SIZE  0.436094  0.780215  1.000000 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa hasil besaran korelasi antar variabel 

independen < α = 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 

BOPO 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-15 -10 -5 0 5 10 15 20

Series: Residuals
Sample 1 36
Observations 36

Mean       9.76e-15
Median   1.100370
Maximum  18.73478
Minimum -15.26071
Std. Dev.   8.576259
Skewness  -0.108552
Kurtosis   2.503137

Jarque-Bera  0.441011
Probability  0.802113

 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 
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Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 23:14   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     R-squared 0.130986     Mean dependent var 9.76E-15 

Adjusted R-squared 0.018856     S.D. dependent var 8.576259 
S.E. of regression 8.495018     Akaike info criterion 7.245083 
Sum squared resid 2237.125     Schwarz criterion 7.465016 
Log likelihood -125.4115     Hannan-Quinn criter. 7.321845 
F-statistic 1.168158     Durbin-Watson stat 1.897682 

Prob(F-statistic) 0.343871    
     
     

Nilai Durbin-Watson stat berada didaerah tidak ada autokorelasi, maka data tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.046628     Prob. F(2,33) 0.9545 

Obs*R-squared 0.101447     Prob. Chi-Square(2) 0.9505 

Scaled explained SS 0.064067     Prob. Chi-Square(2) 0.9685 
     
     

Nilai Prob. Chi-Square > α = 0,05 maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

 BOPO GCG SIZE 
BOPO  1.000000  0.780215  0.629088 

GCG  0.780215  1.000000  0.496084 

SIZE  0.629088  0.496084  1.000000 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa hasil besaran korelasi antar variabel 

independen < α = 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 
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LDR 

Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25

Series: Residuals
Sample 1 36
Observations 36

Mean       6.29e-16
Median   0.850345
Maximum  22.72121
Minimum -24.27503
Std. Dev.   11.99828
Skewness  -0.270634
Kurtosis   2.385099

Jarque-Bera  1.006610
Probability  0.604529

 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 

Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 23:31   
Sample: 1 36    
Included observations: 36   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     R-squared 0.309670     Mean dependent var 6.29E-16 

Adjusted R-squared 0.220595     S.D. dependent var 11.99828 
S.E. of regression 10.59255     Akaike info criterion 7.686424 
Sum squared resid 3478.263     Schwarz criterion 7.906357 
Log likelihood -133.3556     Hannan-Quinn criter. 7.763187 
F-statistic 3.476514     Durbin-Watson stat 2.008930 

Prob(F-statistic) 0.018569    
     
     

Nilai Durbin-Watson stat berada didaerah tidak ada autokorelasi, maka data tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 
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Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.793494     Prob. F(2,33) 0.4607 

Obs*R-squared 1.651823     Prob. Chi-Square(2) 0.4378 

Scaled explained SS 0.961252     Prob. Chi-Square(2) 0.6184 
     
     

Nilai Prob. Chi-Square > α = 0,05 maka data tidak bersifat heteroskedastisitas. 

Uji Multikolinearitas 

 LDR GCG SIZE 
LDR  1.000000  0.496084  0.525854 

GCG  0.496084  1.000000  0.128372 

SIZE  0.525854  0.128372  1.000000 

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa hasil besaran korelasi antar variabel 

independen < α = 0,85 maka data terbebas dari masalah multikolinearitas. 
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Lampiran 3  Hasil Penentuan Model Regresi Data Panel 

CAR 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 2.041480 (11,22) 0.0743 

Cross-section Chi-square 25.324692 11 0.0082 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka pengujian 

data selesai sampai di uji Chow saja. 

KAP 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 4.977460 (11,22) 0.0007 

Cross-section Chi-square 44.983358 11 0.0000 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka pengujian 

data berlanjut ke uji Haussman. 

NIM 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 22.397700 (11,22) 0.0000 

Cross-section Chi-square 90.048301 11 0.0000 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka pengujian 

data berlanjut ke uji Haussman. 
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BOPO 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 5.773476 (11,22) 0.0002 

Cross-section Chi-square 48.872527 11 0.0000 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka pengujian 

data berlanjut ke uji Haussman. 

LDR 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: Untitled    
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 16.637998 (11,22) 0.0000 

Cross-section Chi-square 80.353987 11 0.0000 
     
      
 

    
Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka pengujian 

data berlanjut ke uji Haussman. 
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Lampiran 4  Hasil Regresi dan Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

CAR 

Uji Chow 

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: CAR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 22:38   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 17.98467 1.464323 12.28190 0.0000 

GCG? -0.187664 0.057101 -3.286551 0.0024 

SIZE? -0.353647 0.224334 -1.576430 0.1245 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka GCG 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CAR. 

KAP 

Uji Haussman 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: KAP?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/17/12   Time: 01:12   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 47.14288 18.95503 2.487091 0.0209 

GCG? -5.933392 1.361261 -4.358747 0.0003 

SIZE? -0.113271 0.205854 -0.550250 0.5877 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka GCG 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KAP. 
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NIM 

Uji Haussman 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: NIM?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 22:57   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.737055 2.827071 0.260713 0.7967 

GCG? -0.009444 0.026726 -0.353384 0.7272 

SIZE? 0.078149 0.024787 3.152791 0.0046 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka GCG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NIM. 

BOPO 

Uji Haussman 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: BOPO?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 23:27   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 53.94207 28.55989 1.888735 0.0722 

GCG? 0.090269 0.204305 0.441835 0.6629 

SIZE? 0.272546 0.252746 1.078340 0.2926 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability > α = 0,05 maka GCG tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap BOPO. 
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LDR 

Uji Haussman 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LDR?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/16/12   Time: 23:34   
Sample: 2008 2010   
Included observations: 3   
Cross-sections included: 12   
Total pool (balanced) observations: 36  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 231.4040 79.28801 2.918525 0.0080 

GCG? -1.495456 0.706229 -2.117523 0.0458 

SIZE? -16.31668 10.02406 -1.627751 0.1178 
     
     

Dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa nilai probability < α = 0,05 maka GCG 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap LDR. 
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Lampiran 5  Statistik Deskriptif 

 

CAR KAP NIM BOPO LDR GCG PERINGKAT_GCG SIZE

 Mean 15,22722 3,908611 5,723056 81,90222 73,69917 78,17889 2,5 137.800.597

 Median 14,795 2,135 5,435 84,4 74,695 80,84 2 99.617.473

 Maximum 21,79 42,08 10,77 102,64 95,22 86,5 4 407.826.161

 Minimum 10,02 0,4 0,76 64,31 50,27 53,62 2 3.694.809

 Std. Dev. 2,650528 8,132622 2,070025 8,805457 12,0965 7,870263 0,560612 126657339,4

 Observations 36 36 36 36 36 36 36 36  
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