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ABSTRACT 

The aim of this study is to determine the effect of partial and simultaneous of good 
corporate governance mechanism which consisting of institusional ownership, managerial 
ownership, quality audit, and independent commissioner on firm value. This research 
using the panel data for the 2009-2012 periods and obtained a sample of 11 Indonesia 
Stock Exchange listed banking companies. 

These researches find that institutional ownership and managerial ownership don’t have a 
significant effect on firm value at partially. It means that if the composition of institutional 
and managerial ownership increasing it can decrasing on firm value itself. On the other 
hand, quality audit and independent commissioner on partially have a significant effect on 
firm value. But, if they tested simultaneously they are all have a significant effect on firm 
value. 

Keywords: good corporate governance mechanism, institusional ownership, managerial 
ownership, quality audit, independent commissioner, firm value. 

I. PENDAHULUAN 

Di era yang modern ini globalisasi telah mendorong timbulnya persaingan usaha 

yang semakin kompetitif, terutama di industri perbankan.  Berbagai cara telah dilakukan 

oleh setiap bank untuk memasarkan produk-produknya agar masyarakat tertarik untuk 

menyimpan dananya di bank tersebut. Sebagai contoh : bank tersebut memberikan bunga 

yang lebih tinggi untuk tabungan dibandingkan dengan bank yang lain, kemudian 

memberikan bunga pinjaman yang lebih rendah agar masyarakat mau meminjam di bank 

yang bersangkutan, kemudian dengan memberikan hadiah langsung apabila masyarakat 

mengambil kredit di bank itu, dan masih banyak lagi cara untuk menarik perhatian 

masyarakat. Hal tersebut dilakukan guna untuk tetap survive atau bertahan dari ketatnya 

persaingan usaha di industri perbankan. 

Industri perbankan memiliki sifat yang berbeda dengan industri-industri usaha 

lainnya dan juga industri perbankan penuh dengan regulasi-regulasi yang sangat ketat 
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yang dibuat oleh Bank Indonesia atau yang kita kenal dengan BI. Bank Indonesia 

merupakan induknya daripada bank-bank yang berada di Indonesia. Regulasi yang ketat 

tersebut dibuat karena perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat, apabila 

kepercayaan masyarakat itu tidak dijaga maka cepat atau lambat bank tersebut akan 

mengalami gagal bayar/ rush, tetapi apabila kepercayaan itu dijaga dengan baik maka 

bank tersebut akan memiliki reputasi yang lebih baik dibandingkan dengan bank lain pada 

umumnya.  

Good Corporate Governance (GCG) dapat didefinisikan sebagai seperangkat 

aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, 

pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya 

(stakeholders) yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab mereka atau singkatnya 

sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikontrol. (diambil dari Cadbury Committee of 

United Kingdom). Tujuan GCG ialah untuk menciptakan nilai tambah kepada para 

pemangku kepentingan.Hal itu tercermin dalam nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan merupakan tujuan akhir atau tujuan jangka panjang perusahaan 

itu beroperasional. Tentunya pemilik perusahaan menginginkan para manajernya bekerja 

lebih giat lagi agar performa perusahaan tersebut meningkat di mata publik dan pada 

akhirnya nilai perusahaan tersebut naik ditandai dengan naiknya harga saham per lembar 

atau EPS (Earning Per Share). Apabila EPS naik maka pihak pemegang saham akan 

senang karena kemakmurannya bertambah dan disisi lain pihak manajer yang telah 

berusaha keras untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut akan diberikan insentif atau 

bonus yang sesuai. 

Kasus Bank Century atau yang kita kenal sekarang dengan Bank Mutiara dan 

kasus yang terjadi pada Citibank itu merupakan suatu fenomena atau tanda kurangnya 

pengawasan dan belum efektifnya pengimplementasian dari pelaksanaan Good Corporate 

Governance.Kasus yang terjadi di Citibank pada tahun 2011, dimulai ketika Malinda Dee 

sebagai tersangka utama yang menjabat sebagai teller di Citibank itu dipercaya oleh 

beberapa nasabahnya dari sekian ratus nasabah yang dia tangani. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh dari 

mekanisme Good Corporate Governance yang terdiri dari : kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, kualitas audit dan komisaris independen terhadap nilai 

perusahaan pada industri perbankan. Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah 
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“PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MELIPUTI: KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KUALITAS AUDIT DAN KOMISARIS 

INDEPENDENTERHADAPNILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2012)” 

II. LANDASAN TEORI 

Agency Theory 

 Menurut Jensen dan Mecklin (1976), teori agensi menjelaskan tentang hubungan 

kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu (principal/ pemegang 

saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agent/ manajemen). Teori 

keagenan atau yang biasa disebut Agency Theory sering kali muncul pada saat informasi 

yang diterima oleh pemilik perusahaan itu bias sehingga menimbulkan suatu konflik 

kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemilik perusahaan atau pemilik 

saham.  

Laporan Keuangan 

 Menurut PSAK Nomor 1 revisi tahun 2012, laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan 

dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan.  

Nilai Perusahaan 

Mengutip dari buku Keown (2008), ada beberapa pengertian tentang nilai, antara 
lain: 
1. Nilai Buku (Book Value) 

Nilai Buku (Book Value) merupakan nilai dari aktiva yang ditunjukkan pada laporan 

neraca perusahaan.Nilai ini menggambarkan biaya historis aset daripada nilai 

sekarang.Sebagai contoh, nilai buku saham preferen suatu perusahaan adalah jumlah 

yang dibayarkan oleh investor yang awalnya untuk membayar saham tersebut dan 

jumlah yang diterima oleh perusahaan ketika saham diterbitkan. 

2. Nilai Likuiditas 

Nilai Likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset dijual secara 

individual dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan.Contohnya, jika 
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operasional perusahaan dihentikan dan asetnya dibagi serta dijual, maka harga jual 

tersebut merupakan nilai likuiditas aset. 

3. Harga Pasar 

Harga Pasar dari suatu aset adalah nilai yang teramati untuk aktiva yang ada di 

pasaran. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang bekerja 

sama di pasaran, di mana pembeli dan penjual menegosiasikan harga yang dapat 

diterima untuk aktiva tersebut. 

4. Nilai Intrinsik atau Nilai Ekonomi 

Nilai Intrinsik atau Nilai Ekonomi dari suatu aset sering disebut juga nilai yang wajar 

(merupakan nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu 

aktiva). Nilai ini merupakan jumlah yang harus dibayar investor, membayar resiko, 

jumlah, dan waktu dari arus kas masa yang akan datang. Saat investor mengestimasi 

nilai intrinsik dari surat berharga, nilai ini dapat dibandingkan dengan nilai pasarnya 

yang tersedia. Jika nilai intrinsiknya lebih besar dari nilai pasar, maka surat berharga 

dinilai rendah dimata investor. Seharusnya harga pasar melebihi nilai intrinsik investor 

sehingga surat berharga memiliki nilai yang lebih tinggi. 

Mengutip dari buku Keown (2008) nilai sebuah aktiva adalah nilai intrinsiknya atau 

nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan, di mana arus kas ini 

didiskontokan kembali ke nilai sekarang menggunakan tingkat pengembalian yang 

diinginkan investor. Pernyataan ini adalah benar untuk nilai semua aktiva dan sejenisnya 

sebagai dasar dari hampir semua yang kita lakukan dalam keuangan. Jadi nilai 

dipengaruhi oleh tiga elemen, yaitu: 

1. Besar dan waktu dari arus kas aktiva yang diharapkan. 
2. Resiko dari arus kas tersebut. 
3. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor untuk melakukan investasi. 
Konsep Perbankan 

Mengutip dari buku Kasmir (2003) secara sederhana bank diartikan sebagai 

lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank 

lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang 

bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau 

hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.  
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Good Corporate Governance 

Good corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada 

investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan.  

Good corporate governance berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer 

akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ 

menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan 

berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer. (Sheifer dan 

Vishny 1997) 

Mengutip dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006, 

menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok 

Good Corporate Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran 

perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah : 

1. Transparasi (Transparency)  
Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 
dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 
untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan 
perundang-undangan, 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 dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang 
saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 
diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (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 sebagai good 
corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 
Untuk melancarkan pelaksanaan asas 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 pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 
kewajaran dan kesetaraan. 
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Kepemilikan Institusional 

 Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan institusional merupakan salah 

satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi  agency conflict. Dengan kata lain 

semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional, maka akan semakin kuat tingkat 

pengendalian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga agency 

cost yang terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga 

semakin meningkat. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi 

atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen 

karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen 

pengawas dapat ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar di dalam pasar 

modal. 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham 

perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya 

persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini merupakan 

informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini akan diungkapkan 

dalam catatan atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang 

menarik jika dikaitkan dengan agency theory.Dalam kerangka agency theory, hubungan 

antara manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai hubungan antara agentdan 

principal. (Schroeder et al. 2001) 

Kualitas Audit 

 Auditing adalah pengumpulan dan evalusai bukti tentang informasi untuk 

menemukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang 

telah ditetapkan.Auditing harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dan independen. 

(Arens, 2013) 

Komisaris Independen 

 Menurut PBI Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas PBI Nomor 

8/14/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, 
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komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 

hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen. 

Penelitian Terdahulu 

Penulis telah merangkumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan 

penelitian yang sedang penulis lakukan ke dalam bentuk tabel.Tabel tersebut digunakan 

untuk dapat mempermudah dalam hal membaca dan memahami.Untuk lebih jelasnya 

dapat dibaca tabel di bawah ini. 

No Judul Nama Peneliti Variabel-
Variabel 

Hasil Penelitian 

1 Mekanisme 
Corporate 
Governance 
Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan 
Kualitas Laba 
Sebagai Variabel 
Intervening 

Freddy 
Samuel 
Kawatu 
(2009) 

Variabel 
Dependen : 
Nilai 
Perusahaan 
Variabel 
Independen :  
Kepemilikan 
Manajerial, 
Dewan 
Komisaris, 
Komite Audit 
Variabel 
Intervening : 
Kualitas Laba 

Mekanisme  Corporate  
Governance yang terdiri 
dari: (1) kepemilikan  
manajerial secara 
negatif berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan, (2) dewan 
komisaris secara positif  
berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan, (3)  
komite audit secara 
positif berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

2 Analisis Pengaruh 
Mekanisme 
Corporate 
Governance  
Terhadap Nilai 
Perusahaan Dengan 
Kualitas Laba 
Sebagai Variabel 
Intervening  Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia 
Periode 2004-2007 

Angraheni 
Niken Susanti, 
et al (2010) 

Variabel 
Dependen : 
Nilai 
Perusahaan 
Variabel 
Independen :  
Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Komisaris 
Independen, 
Komite Audit 
Variabel 
Intervening : 
Kualitas Laba 

Kepemilikan manajerial 
dan kepemilikan 
institusional 
berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 
Sedangkan variabel 
komite audit dan 
komisaris independen 
tidak berpengaruh 
terhadap nilai 
perusahaan. 

3 Kepemilikan Dwi Sukirni Variabel Hasil dari penelitian ini 
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Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kebijakan Dividen 
dan Kebijakan 
Hutang Analisis 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 

(2012) Dependen : 
Nilai 
Perusahaan 
Variabel 
Independen : 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kebijakan 
Dividen, dan 
Kebijakan 
Hutang 

ada-lah: (1) variabel 
yang berhubungan 
dengan kepemilikan 
manajerial secara 
signifikan berpengaruh 
negatif terhadap nilai 
perusahaan. (2) 
kepemilikan institusi  
berpengaruh signifikan 
Variabel adalah positif 
pada nilai perusahaan. 
(3) Kebijakan dividen 
variabel tidak 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap nilai 
pe-rusahaan. (4) efek 
utang Variabel Kebijakan 
positif dan signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan. (5) 
Kepemilikan Manajerial, 
kepemilikan institusional, 
kebijakan  
dividen, dan kebijakan 
hutang bersama-sama 
mempengaruhi nilai 
perusahaan. 

4  
Peran Praktek 
Corporate 
Governance 
Sebagai Moderating 
Variable dari 
Pengaruh Earnings 
Management 
Terhadap Nilai 
Perusahaan 

 
Vinola 
Herawaty 
(2008) 

 
Variabel 
Dependen : 
Nilai 
Perusahaan 
Variabel 
Independen : 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Komisaris 
Independen, 
Kualitas Audit  
Variabel 
Moderating : 
Manajemen 
Laba 

 
Hasil penelitian 
membuktikan Corporate  
Governanceberpengaruh 
secara signifikan 
terhadap nilai 
perusahaan dengan 
variabel komisaris inde-
penden dan kepemilikan 
institusional. 
Kepemilikan manajerial 
akan menurunkan nilai 
perusahaan sedangkan 
kualitas audit akan 
meningkatkan nilai 
perusahaan. 
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5 Analisis Pengaruh 
Mekanisme 
Corporate 
Governance 
Terhadap 
Manajemen Laba 
dan Nilai 
Perusahaan Pada 
Perusahaan 
Manufaktur Yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) 
Tahun 2005-2008 

Okta Rezika 
Praditia 
(2010) 

Variabel 
Dependen : 
Manajemen 
Laba dan Nilai 
Perusahaan 
Variabel 
Independen : 
Kepemilikan 
Institusional, 
Kepemilikan 
Manajerial, 
Komisaris 
Independen, 
Kualitas 
Auditor 
Variabel 
Kontrol : 
Ukuran 
Perusahaan 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
mekanisme corporate 
governance yang 
diproksi  
dengan kepemilikan 
institusional, kepemilikan 
manajerial, komisaris 
independen dan kualitas  
auditor tidak 
berpengaruh terhadap 
manajemen laba.  
Kepemilikan 
institusional, kepemilikan 
manajerial dan kualitas 
auditor tidak 
berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan. 
Sedangkan,  
komisaris independen 
berpengaruh negatif 
signifikan terhadap  
nilai perusahaan. 

Sumber : data yang diolah oleh penulis 

 

 

Hipotesis 

 Di dalam penelitian ini penulis membuat beberapa hipotesis berdasarkan beberapa 

penelitian terdahulu, yaitu : 

Ha1 : Kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha2 : Kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha3 : Kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha4 : Komisaris Independen secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Ha5 : Mekanisme goodcorporate governance dalam hal ini kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan komisaris independen berpengaruh 

secara simultan terhadap nilai perusahaan 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian ini adalah bank umum nasional yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2009-2012 dengan berfokus pada goodcorporate governance 

dan nilai perusahaan.Pemilihan goodcorporate governance (GCG) sebagai fokus 
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penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa goodcorporate governance merupakan 

konsep pengelolaan perusahaan yang mengutamakan transparansi sehingga dapat 

meningkatkan suatu nilai perusahaan. 

Definisi Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi dari masing-masing variabel dalam persamaan regresi diatas 

adalah sebagai berikut : 

Variabel Defini 

Operasional 

Skala Pengukuran 

Dependen : 

Nilai 

Perusahaan (Y) 

Diproksi dengan 

Tobin’s Q 

Rasio  

              

 

Independen : 

Kepemilikan 

Institusional (x1) 

Diproksi dengan 

proporsi 

kepemilikan 

institusional, 

yaitu jumlah 

saham yang 

dimiliki oleh 

badan 

pemerintah, 

swasta, maupun 

institusi atau 

lembaga lainnya 

dibanding 

dengan jumlah 

saham beredar 

akhir tahun 

Rasio          ∑                                  ∑                                         
x 100 % 

Kepemilikan Diproksi dengan Rasio  
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Manajerial (x2) proporsi tingkat 

kepemilikan 

saham pihak 

manajemen 

yang secara 

aktif ikut dalam 

pengambilan 

keputusan 

perusahaan 

(direktur dan 

komisaris) 

       ∑                                  ∑                                        
x 100 % 

 

Kualitas Auditor 

(x3) 

Variabel ini 

merupakan 

variabel dummy. 

Nilai 1 untuk 

auditor yang 

termasuk ke 

dalam Big Four 

dan nilai 0 untuk 

auditor yang 

tidak termasuk 

ke dalam 

kategori Big 

Four 

Dummy Score Variabel Dummy : 

Nilai 1 = Auditor yang termasuk 

ke dalam kategori Big Four 

Nilai 0 = Auditor yang tidak 

termasuk ke dalam kategori Big 

Four 

Komisaris 

Independen (x4) 

Diproksi dengan 

proporsi 

komisaris 

independen, 

yaitu persentase 

jumlah 

komisaris 

Rasio         ∑                      ∑                         x 100 % 
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independen 

dibanding total 

dewan 

komisaris yang 

ada 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan salah satu jenis uji asumsi yang diperlukan untuk 

mengetahui apakah residual dari model yang digunakan tersebut telah terdistribusi 

normal atau tidak.Hal ini dilakukan karena pengujian penelitian dapat dilakukan dan 

dinyatakan valid jika residual pada model penelitian terdistribusi dengan normal 

(Widarjono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji normalitas berdasarkan model 

penelitian yang telah digunakan : 

 

 Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa residual pada 

model penelitian ini telah berdistribusi normal.Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan 

bentuk dari grafik histogram.Selain itu, berdasarkan pada angka statistik yang dihasilkan, 

telihat bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 5.830646 dengan nilai probabilitas 0.054187. Hal 

ini mengindikasikan bahwa nilai residual  telah berdistribusi normal karena nilai statistik 

dari Jarque-Bera ini tidak signifikan atau mendekati nol dan nilai probabilitas dari statistik 

0

1

2

3

4

5

6

-0.1 0.0 0.1 0.2

Series: Standardized Residuals

Sample 2009 2012

Observations 43

Mean      -0.000437

Median  -0.032591

Maximum  0.267718

Minimum -0.158691

Std. Dev.   0.114054

Skewness   0.898821

Kurtosis   2.849008

Jarque-Bera  5.830646

Probability  0.054187
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Jarque-Bera memiliki nilai yang besar, sehingga dapat menerima hipotesis nol yang 

berarti residual data telah berdistribusi normal. 

Penentuan Model Regresi Dengan Pool Data 

 Sebelum melakukan regresi pada data panel, peneliti terlebih dahulu menentukan 

jenis model estimasi yang akan digunakan untuk melakukan regresi dengan data panel. 

Terdapat tiga jenis pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model regresi 

dengan data panel, yaitu pendekatan common effect, fixed effect,danrandom effect. 

Tahapan dalam menentukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu pertama 

dengan melakukan Uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jenis 

pendekatan common effect atau fixed effect, jika tidak ditemukan tingkat probabilitas 

sesuai dengan ketentuan maka selanjutnya akan dilakukan Uji Hausman untuk 

menentukan apakah jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu berupa random effect 

ataukah fixed effect. Tabel 4.5 adalah hasil dari Uji Chow yang telah dilakukan pada model 

penelitian. 

Tabel Hasil Uji Chow Pada Model Penelitian 

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: EQ01 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 11.402824 (10,28) 0 

Cross-section Chi-
square 

69.82432 10 0 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan tabel Redundant Fixed Effects Tests pada tabel diatas dapat dilihat 

bahwa nilai probability dari Cross-Section Chi Square yang dihasilkan adalah sebesar 

0.0000, yang memiliki arti nilai Chi Square tersebut berada pada < 0.05 sehingga Ho 

ditolak. Dikarenakan Ho ditolak, maka Ha diterima atau model yang digunakan adalah 

efek tetap (Fixed Effect). Apabila Ho diterima, maka pengujian model data panel hanya 

berhenti sampai Chow Test dan artinya model PLS (Pooled Least Square) yang 

digunakan. Namun dikarenakan nilai Chi Square < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka 

pengujian tidak berhenti sampai Uji Chow. Pengujian dilanjutkan pada tes selanjutnya 
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yaitu Uji Hausman yang bertujuan untuk menentukan model mana yang paling sesuai 

antara Fixed Effect atau Random Effect. Perbedaan antara Fixed Effect dan Random 

Effect adalah jika Fixed Effect menggunakan intercept untuk mengetahui perbedaan antar 

individu dan atau waktu, sedangkan Random Effect menggunakan error untuk mengetahui 

perbedaan antar individu dan atau waktu dalam suatu model penelitian. 

Tabel Hasil Uji Hausman Pada Model Penelitian 

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: EQ01 

Test cross-section random effects 

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-
Sq. 
d.f. 

Prob. 

Cross-section 
random 

4.271303 4 0.3705 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Hasil pengujian Uji Hausmanpada tabel diatasmenunjukkan nilai probability dari 

baris Cross-section random adalah 0.3705, yang dimana Ho diterima apabila Probability > 

0.05.Berdasarkan Probability pada baris Cross-section random tersebut maka Ho 

diterima.Jadi, berdasarkan hasil tersebut maka penelitian ini menggunakan Random Effect 

Model. 

UJI ASUMSI KLASIK 

Uji multikolinearitas adalah pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel independen.Apabila terdapat 

hubungan antar variabel independen maka akan terdeteksi adanya multikolinearitas. 

Model yang baik adalah model yang tidak mengandung adanya multikolinearitas, namun 

kondisi pencapaian BLUE pada model tidak memerlukan asumsi bebas dari masalah 

multikolinearitas (Widarjono,2009). Di bawah ini merupakan hasil uji multikolinearitas pada 

model penelitian ini : 

 Q KEP_INS KEP_MAN DKA KOM_IND 

Q  1.000000 -0.002021 -0.342794  0.409420 -0.005039 

KEP_INS -0.002021  1.000000 -0.147844  0.443003  0.118389 
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KEP_MAN -0.342794 -0.147844  1.000000 -0.613422  0.525858 

DKA  0.409420  0.443003 -0.613422  1.000000 -0.331192 

KOM_IND -0.005039  0.118389  0.525858 -0.331192  1.000000 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Uji multikolinieritasini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antara variabel 

independen di 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 diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model dan sebaliknya apabila 

koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam 

model (Widarjono, 2009).  

 Dari hasil uji multikolinieritas pada tabel diatas didapatkan hasil besaran korelasi 

antara variabel independen kurang dari 0.85.Dari hasil uji multikolinearitas pada table 

diatas tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar 

variabel independen yang diatas 0.85 maka diduga data terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 

Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat varian dari variabel gangguan 

yang konstanatau tidak.Model regresi yang baik adalah model yang memiliki varian dari 

variabel gangguan yang konstan atau disebut dengan homoskedastisitas. Terdapat 

berbagai cara dalam mendeteksi asumsi heteroskedastisitas, namun pada penelitian ini 

peneliti menggunakan uji white untuk mendeteksi apakah model regresi terhindar dari 

heteroskedastisitas (Widarjono, 2009). Berikut ini merupakan hasil dari uji white tersebut: 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 3.623101     Prob. F(13,29) 0.0019 

Obs*R-squared 26.61373 
    Prob. Chi-
Square(13) 

0.014 

Scaled 
explained SS 

19.26275 
    Prob. Chi-
Square(13) 

0.1152 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 
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 Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel diatas ditemukan bahwa dalam 

model regresi penelitian terdeteksi adanya masalah heterokedastisitas. Hal tersebut 

diputuskan berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih kecil dari   = 5%. 

Dengan ditemukan hal tersebut, penulis melakukan treatment guna menghilangkan 

masalah atas uji heterokedastisitas dengan melakukan regresi saat melakukan uji white 

dengan model estimasi sebagai berikut : 

NP = β0 + β1*KEP_INS + β2*KEP_MAN + β3*DKA + β4*KOM_IND + [AR(1)= β5] 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 1.106593     Prob. F(20,21) 0.409 

Obs*R-squared 21.55108 
    Prob. Chi-
Square(20) 

0.3654 

Scaled 
explained SS 

26.2084 
    Prob. Chi-
Square(20) 

0.159 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan informasi tabel di atas, dapat disimpulkan tidak ada 

heteroskedastisitas di dalam regresi model penelitian. Dapat dilihat bahwa nilai 

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

model tidak mengandung heterokedastisitas. 

 PadaUji asumsi klasik yang terakhir yaitu mengenai masalah autokorelasi. 

Autokorelasi terjadi apabila terdapat korelasi antar variabel gangguan satu observasi 

dengan observasi lain. Dalam penelitian ini digunakan uji breusch-godfrey atau biasa 

disebut uji langrange-multiplier (LM test) untuk mendeteksi masalah autokorelasi dalam 

penelitian. Berikut ini merupakan hasil uji LM atas model penelitian, yaitu : 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 8.291328 Prob. F(2,36) 0.0011 

Obs*R-squared 13.56063 
Prob. Chi-
Square(2) 

0.0011 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 ditemukan bahwa dalam model 

regresi penelitian terdeteksi adanya masalah autokorelasi. Hal tersebut diputuskan 

berdasarkan nilai dari nilai probabilitas chi squares lebih kecil dari   = 5%. Dengan 

ditemukan hal tersebut, penulis melakukan treatment guna menghilangkan masalah atas 
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uji autokorelasi dengan melakukan regresi saat melakukan uji breusch-godfrey dengan 

model estimasi sebagai berikut : 

NP = β0 + β1*KEP_INS + β2*KEP_MAN + β3*DKA + β4*KOM_IND + [AR(1)= β5] 

Sehingga diperoleh hasil uji heteroskedastisitas seperti yang ditampilkan pada 

Tabel 4.11 di bawah ini : 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.085716     Prob. F(2,34) 0.9181 

Obs*R-squared 0.210706 
    Prob. Chi-
Square(2) 

0.9 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan oleh Tabel 4.11, terlihat bahwa pada model 

penelitian dengan menggunakan uji LM terbukti bahwa model regresi telah bebas dari 

masalah autokorelasi. Hal ini disebabkan oleh nilai probabilitas Chi-Squares senilai 

0.9000 atau lebih besar dari nilai α = 5% maka hal ini juga mendukung bahwa dalam 

model regresi penelitian tidak ada autokorelasi. 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada suatu 

model regresi secara masing-masing (parsial).Pada penelitian ini menguji atas pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang digunakan untuk 

mengambil keputusan atas hipotesis ke-1 sampai hipotesis ke-4 yang diajukan seperti 

yang telah dipaparkan pada bagian BAB II. Uji parsial atau uji t ini akan membandingkan 

antara probabilitas dengan tingkat signifikansinya berdasarkan tingkat derajat keyakinan 

apakah sebesar 1%, 5%, dan 10%. Kriteria untuk uji t (parsial) ini adalah apabila 

probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0,01 atau ≤ 0,05 dan atau ≤ 0,1 maka Ha ditolak dan 

sebaliknya apabila probabilitas (signifikansi) > 0,01, > 0,05, dan > 0,1 maka Ha diterima. 

 

 

 

Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance..., Muhammad Lutfi Fadillah, Ak.-IBS, 2014



18 

 

Hasil Uji Parsial (t-test) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.96438 4.27E-07 2260312 0 

KEP_INS? -0.052926 2.29E-07 -230849 0 

KEP_MAN? -1.330126 1.70E-06 
-
782206.7 

0 

DKA? 0.059972 1.78E-07 337229.1 0 

KOM_IND? 0.282356 7.70E-07 366804.7 0 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Di dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk variabel 

independen KEP_INS senilai -230849.0 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari -2 dan 

nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang signifikan yaitu senilai 0% 

yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk 

variabel kepemilikan institusional ditolak. Artinya, variabel kepemilikan institusional secara 

keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kata 

lain bahwa hipotesis 1 diterima. 

Di dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk variabel 

independen KEP_MAN senilai -782206.7 yang berarti nilai tersebut lebih kecil dari -2 dan 

nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang signifikan yaitu senilai 0% 

yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk 

variabel kepemilikan manajerial ditolak. Artinya, variabel kepemilikan manajerial secara 

keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kata 

lain bahwa hipotesis 2 diterima. 

Di dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk variabel 

independen DKA senilai 337229.1 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 2 dan nilai 

probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang signifikan yaitu senilai 0% yang 

artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk 

variabel kualitas audit ditolak. Artinya, variabel kualitas audit secara keseluruhan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kata lain bahwa hipotesis 3 

diterima. 
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Di dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik yang signifikan untuk variabel 

independen KOM_IND senilai 366804.7 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 2 dan 

nilai probabilitas t statistik diperoleh juga memiliki nilai yang signifikan yaitu senilai 0% 

yang artinya bernilai lebih kecil dari nilai maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk 

variabel komisaris independen ditolak. Artinya, variabel komisaris independen secara 

keseluruhan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kata 

lain bahwa hipotesis 4 diterima. 

Uji Simultan (F-test) 

F-statistic 1.21E+12 

Prob(F-statistic) 0 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel 

independen pada penelitian ini secara serempak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen penelitian. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas statistik f senilai 0% atau 

berarti lebih kecil dari tingkat α = 5%, sehingga dapat di ambil keputusan bahwa hipotesis 

nol uji f ditolak atau dengan kata lain hipotesis 5 penelitian ini diterima. 

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. Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua 

variabel independen, maka digunakan alternatif lain yaitu nilai Adjusted   . Adjusted    
disesuaikan dengan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. 

R-squared 1 

Adjusted R-squared 1 

Sumber : Hasil Output program Eviews yang diolah 

Berdasarkan Tabel Hasil Uji R2 dapat dilihat nilai Adjusted R-squared adalah 

1.000000. Hal ini berarti sebesar  100% kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

kualitas audit dan komisaris independen mampu  mempengaruhi dan menjelaskan nilai 
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perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

penelitian ini. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 

dimana apabila semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka secara parsial 

nilai perusahaan tersebut tidak akan berpengaruh. 

2. Kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan,  

dimana apabila semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial maka secara parsial 

tidak akan menurunkan nilai. 

3. Kualitas audit secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya apabila 

laporan keuangan perusahaan perbankan tersebut di audit oleh KAP Big Four maka 

akan menghasilkan opini audit yang berkualitas sehingga dapat menaikkan nilai 

perusahaan. 

4. Komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan,  

Maknanya apabila jumlah komisaris independen lebih dari atau sama dengan jumlah 

yang tertera di dalam peraturan BAPEPAM maka akan menjadikan nilai perusahaan 

meningkat, sehingga perbankan akan menjalankan kegiatannya sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

5. Implementasi dari good corporate governance dalam hal ini meliputi : kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit dan komisaris independen secara 

simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan.\ 

5.2. Saran dan Keterbatasan 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di atas, saran yang diajukan peneliti 

adalah : 

1. Bagi perusahaan, agar selalu memperhatikan pengawasan kegiatan operasional 

perbankan yang telah dijalankan apakah sudah benar atau sesuai dengan prinsip-

prinsip dari good corporate governance itu sendiri. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menambahkan tahun sampel penelitian dan 

menambahkan jumlah variabel independen lainnya yang terkait implementasi good 

corporate governance seperti dewan direksi, dewan komisaris dan, komite audit agar 

hasilnya lebih representatif. 
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3. Keterbatasan dalam penelitian ini ialah dalam penelitian ini hanya terbatas pada 

perusahaan kategori perbankan saja, tidak mencakup industri lainnya seperti 

perdagangan, pertambangan, tekstil, makanan, property dan lainnya sehingga tidak 

menggambarkan pengaruh implementasi dari good corporate governance terhadap 

nilai perusahaan secara menyeluruh sehingga pada penelitian berikutnya diharapkan 

dapat menambahkan sampel perusahaan dari industri-industri lain.   
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