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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 

 

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 
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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. Hal ini 

menggambarkan besarnya peran sektor perbankan yang merupakan lembaga kepercayaan 

masyarakat. 

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 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. 

Berbagai penelitian mengenai Good Corporate Governance dan kinerja keuangan 

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

terdaftar di BEI, dan data yang digunakan berasal dari laporan tahunan bank selama tiga 
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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 

linear sederhana berganda menunjukkan bawa ketiga variabel independen kecuali keberaan 

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. 

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. 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. 
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5. 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. 

 

1.3. 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). 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. 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”. 
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2.2. Corporate Governance dan Good Corporate Governance 

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. 

2.2.1. Prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip CG menurut KNKG adalah sebagai berikut: 

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 stakeholders. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. 

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) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan stakeholders lainnya berdasarkan prinsip 

kewajaran dan kesetaraan. 

2.2.2. Index CG 

Penelitian tentang penerapan Corporate Governance (CG) di perusahaan-

perusahaan public 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). 

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. 
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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. 

 

2.3. Kinerja Keuangan Perbankan 

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 No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia 

berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek  

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

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

keputusan direksi Bank Indonesia No 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 CAMEL. 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) 

 

2.4. Rasio-rasio Keuangan Dalam Penelitian 

a. Indikator Permodalan (Capital) 

 

b. Indikator Solvabilitas (Assets) 

 

c. Indikator Rentabilitas (Earnings) 

1. Net Interest Margin (NIM) 

 

2. Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO) 
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d. Indikator Likuiditas (Liquidity) 

 

 

2.5. Rerangka Pemikiran 

                          

Sumber: Olahan Penulis 

 

2.6. Hipotesis 

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) 

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) 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. 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. 

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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Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu 

(Sekaran, 2010). 

 

3.2. Model Penelitian 

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. 

 Persamaan Model Pertama: 

 

 

Keterangan: 

CAR   = Capital Adequacy Ratio 

β0   = Konstanta 

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 

 

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

 

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 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1. 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 

CAR, KAP, NIM, BOPO, LDR. 

3.3.2. 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 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. 

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

 

LDR = β0 + β1 Index CG + β2 Size + ε 
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3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti. Menurut 

Clarke (2004) dalam Dwitridinda (2007). 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 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 total aset yang dimiliki oleh bank. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

3.4.1. Uji Asumsi Klasik 

3.4.1.1. 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 

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). 

3.4.1.2. Uji Autokorelasi 

Ada tidaknya masalah autokorelasi juga bisa menggunakan uji Durbin-Watson. 

Pengujian Durbin-Watson dapat dilihat dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

0 dl du 4-du 4-dl 4 

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

3.4.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

Daerah 
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raguan, tidak 

dapat 

diputuskan 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

negatif 

Terima H0, berarti 

tidak ada autokorelasi 

Tolak H0, 

berarti ada 

autokorelasi 

positif 

Daerah 

keragu-

raguan, tidak 

dapat 

diputuskan 



11 
 

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). 

3.4.1.4. 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). 

3.4.2. Penentuan Model Regresi Data Panel 

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 

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: 
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H0 : Menggunakan model Random Effect 

Ha : Menggunakan model Fixed Effect 

Haussman 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 Hausman 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. 

3.4.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

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) 

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 
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IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Uji Asumsi Klasik 

4.1.1. Uji Normalitas 

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 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas variabel CAR, 

NIM, BOPO dan LDR > 0,05 maka terima Ho artinya residual data terdistribusi normal. 

Sedangkan variabel KAP memiliki nilai probabilitas < dari 0,05 maka tolak H0 artinya residual 

data tidak terdistribusi dengan normal. 

4.1.2. Uji Autokorelasi 

Hasil Statistik Durbin-Watson 

 

 

 

 

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

Sumber: Pengolahan Data 

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 dan Tabel diatas 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. 

 

 

 

 

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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4.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

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 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 Ho atau tidak ada 

heteroskedastisitas. 

4.1.4. Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji multikolinieritas hasil besaran korelasi antar variabel independen kurang 

dari 0,85. Bisa disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel Index CG dan Size 

yaitu tidak adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi. 

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 

 

4.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) 

1. CAR 

Dari hasil uji t (parsial) variabel Index CG memiliki probabilitas sebesar 0,0024 

dibawah tingkat signifikansi 5% (0,0024 ≤ 0,05) yang artinya tolak H0 dan 



15 
 

menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) secara parsial. 

2. KAP 

Dari hasil uji t (parsial) 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. 

3. NIM 

Dari hasil uji t (parsial) variabel Index CG memiliki probabilitas sebesar 0,7272 

diatas tingkat signifikansi 5% (0,7272 ≥ 0,05) yang artinya terima H0 dan 

menolak Ha, mengindikasikan bahwa Index CG tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Net Interest Margin (NIM) secara parsial. 

4. BOPO 

Dari hasil uji t (parsial) variabel Index CG memiliki probabilitas sebesar 0.6629 

diatas tingkat signifikansi 5% (0.6629 ≥ 0,05) yang artinya terima H0 dan 

menolak Ha, mengindikasikan bahwa Index CG tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO) secara parsial. 

5. LDR 

Dari hasil uji t (parsial) variabel Index CG memiliki probabilitas sebesar 0.0458 

dibawah tingkat signifikansi 5% (0.0458 ≤ 0,05) yang artinya tolak H0 dan 

menerima Ha, mengindikasikan bahwa Index CG memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) secara parsial. 

 

4.3. Implikasi Manajerial 

Hasil analisis yang di dapat pada penelitian ini bahwa Index CG berpengaruh 

signifikan terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Loan 

to Deposit Ratio (LDR) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2010 secara parsial. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 secara umum merupakan industri yang 

mampu melaksanakan penerapan Good Corporate Governance dengan baik. Variabel Index 

CG yang meningkat akan mencerminkan kinerja perusahaan yang semakin baik dan efisien 

dengan sendirinya informasi tersebut mengindikasikan bahwa penerapan GCG pada 

perusahaan perbankan mampu meningkatkan rasio CAR itu berarti perusahaan perbankan 

semakin sehat dalam permodalannya. Berbeda halnya dengan variabel Index CG yang 

meningkat akan menurunkan rasio KAP hal tersebut dikarenakan semakin tinggi rasio KAP 

maka semakin buruk kualitas aktiva produktifnya. Oleh karena itu pelaksanaan Good 
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Corporate Governance yang semakin baik mengindikasikan perusahaan perbankan mampu 

memperbaiki kualitas aktiva produktifnya. Sedangkan variabel Index CG yang meningkat 

akan meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan perbankan yang mengindikasikan kinerja 

perusahaan perbankan semakin baik. 

Tidak signifikannya variabel Index CG dalam mempengaruhi NIM dan BOPO 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010 secara 

parsial, diduga karena beberapa faktor antara lain pertama, 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). Hal ini mengindikasikan bahwa Index CG belum bisa menjelaskan fenomena 

meningkatnya rasio NIM dan BOPO. Hasil signifikan variabel Index CG terhadap CAR, KAP 

dan LDR dapat dijadikan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menilai 

bagaimana penerapan Good Corporate Governance pada industri perbankan. Sedangkan 

bagi perusahaan perbankan, bisa dijadikan bahan masukan perusahaan untuk tetap 

mempertahankan dan terus meningkatkan penerapan Good Corporate Governance 

perusahaan dimasa mendatang. 

 

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). 
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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 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 Indekx 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). 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis 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. 
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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 rasio keuangan 

untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan yang tidak digunakan oleh peneliti 

dalam penelitian ini yaitu, sensitivity to market risk. 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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