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ABSTRAK 

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melihat peran tatakelola perusahaan 

dalam memoderasi hubungan konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan. 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 84 dari 174 bank yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011-2015. Dengan menggunakan analisis data 

panel, penelitian ini menemukan bahwa konglomerasi perbankan memiliki 

hubungan positif terhadap nilai perusahaan. Sebagai tambahan, secara keseluruhan 

tatakelola perusahaan dapat memperkuat hubungan antara konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan 4 dimensi untuk mengukur 

tatakelola perusahaan: (i) pengawasan kepemilikan dan pengawasan pengungkapan 

dapat memperkuat hubungan antara konglomerasi perbankan terhadap nilai 

perusahaan, (ii) pengawasan pengendalian internal dapat melemahkan hubungan 

antara konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan, (iii) pengawasan 

regulator tidak dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan. 

Kata Kunci: Tatakelola Perusahaan, Konglomerasi Perbankan, Nilai Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to examine the corporate governance role as 

moderating variable in the relationship between banking conglomeration and firm 

value. The samples that used for this study are 84 from 174 bank that are listed on 

Indonesia Stock Exchange from 2011 - 2015. Using Panel Data Analysis, this study 

finds that banking conglomeration has positive effect on firm value. In addition, 

overall corporate governance has role to strengthen the relationship between 

banking conglomeration on firm value. This study uses 4 dimension to measure 

corporate governance: (i) ownership monitoring and disclosure monitoring can 

strengthen the relationship between banking conglomeration and firm value, (ii) 

internal control monitoring can weaken the relationship between banking 

conglomeration and firm value, (iii) regulatory monitoring can’t moderate the 

relationship between banking conglomeration and firm value. 

Keywords:  Corporate Governance, Banking Conglomeration, Firm Value
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahan berdiri memiliki tujuan yang jelas. Menurut Mohamed dan 

Sawandi (2003) dalam Purwaningsih (2014) perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan tujuan bisnisnya adalah untuk 

memberikan nilai dan insentif bagi pada pemegang sahamnya. Hal yang sama juga 

dikemukaan oleh Keown (2014) bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan 

nilai pemegang saham. Tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara substansial 

tidak banyak berbeda, hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh masing-

masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Di tengah 

persaingan global yang semakin ketat, perusahaan berlomba untuk meningkatkan 

daya saing di berbagai sektor agar dapat menarik minat investor untuk berinvestasi. 

Oleh karena itu, nilai perusahaan menjadi sangat penting karena mencerminkan 

kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada 

investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi 

akan membuat pasar (investor) percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat 

ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa depan.  

Menurut Maurice dan Thomas (2002) dalam Rustendi dan Jimmi (2008), 

nilai perusahaan diartikan sebagai harga yang perusahaan gunakan pada saat 

perusahaan tersebut dijual, yang nilainya sama dengan present value dari 

keuntungan dimasa yang akan datang. Pengertian nilai perusahaan lainya menurut 
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Sartono (2011), sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya 

suatu perusahaan akan dijual. Kemudian menurut Keown (2014) nilai perusahaan 

merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas pemegang saham yang 

beredar. Saham merupakan salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh 

perusahaan, tinggi rendahnya harga saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten 

itu sendiri selain kondisi ekonomi secara keseluruhan. Nilai perusahaan merupakan 

persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek (Oktarin et. al., 

2016). Keberhasilan dari perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak jauh dari 

penerapan strategi yang baik dari perusahan dalam mengelola usahanya, salah 

satunya dengan melakukan konglomerasi. 

Konglomerasi merupakan isu penting lainnya yang akan dibahas dalam 

penelitian ini. Menurut Hartono (2005) dalam Amyulianthy dan Sari (2013), 

banyak perusahaan yang sudah go public ternyata merupakan bagian dari kelompok 

bisnis dari bentuk usaha konglomerasi yang umum terjadi di Indonesia. Perusahaan 

yang go public tersebut biasanya dipimpin oleh sebuah holding company yang 

membawahi berbagai anak perusahaan yang tersebar dalam berbagai segmen usaha. 

Konglomerasi merupakan penerapan strategi pada tingkat korporasi. Seiring 

dengan meningkatnya persaingan pada era globalisasi ini, perusahaan cenderung 

melakukan konglomerasi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan 

diversifikasi. Terdapat dua cara diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan 

menurut Anthony dan Govindarajan (2007) yaitu diversifikasi tidak berhubungan 

dan diversifikasi yang berhubungan. 

Peran Tata Kelola Perusahaan..., Rizky Adithiya, Ak.-IBS, 2017



3 

 

Indonesia Banking School 
 

Adapun hal yang mendasari hubungan antara konglomerasi terhadap nilai 

perusahaan adalah kesepakatan umum mengenai stategi yaitu, strategi 

mendeskripsikan arah umum yang dituju suatu organisasi untuk mencapai tujuanya 

(Anthony dan Govindarajan, 2007). Menurut Maksimoc (2013), konglomerasi 

perbankan memiliki dampak positif terhadap kualitas pelayanan, menekan biaya 

intermediasi, dan menekan resiko sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

perusahaan yang pada akhirnya dapat memaksimalisasi nilai perusahaan.  

Perusahaan senantiasa mengembangkan strateginya dengan mencocokan 

kompentsi intinya dengan peluang industri. Konglomerasi merupakan suatu bagian 

dari strategi dimana strategi dilakukan pada tingkat korporasi yang melakukan 

diversifikasi bisnis. Dengan menerapkan strategi yang fokus pada kompetensi inti 

justru merupakan kunci utama terhadap keunggulan perusahaan dalam jangka 

panjang (Capar dan Kotabe, 2003 dalam Amyulianthy dan Sari, 2013). Sehingga 

diharapkan strategi konglomerasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

mengkatalisasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Namun konglomerasi juga memiliki kelemahan disamping keunggulannya. 

Adapun kelemahan dari konglomerasi ini adalah sulitnya otoritas berwenang dalam 

mengawasai kegiatan bisnis dan transaksi keuangannya yang semakin kompleks 

dan dinamis sehingga meningkatkan eksposur risiko industri jasa keuangan. 

Dengan meningkatnya eksposur risiko industri jasa keuangan maka tentu akan 

dapat menurunkan nilai perusahaan. Dengan kelemahan dan keunggulan yang 
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didapatkan dari konglomerasi maka konglomerasi dapat memberikan dampak 

negatif atau positif terhadap nilai perusahaan. 

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015, konglomerasi 

keuangan menguasai Rp 5.142 triliun atau sekitar 70% dari Rp 7.289 triliun asset 

lembaga keuangan di Indonesia, sehingga konglomerasi keuangan ini menjadi 

penting untuk diteliti. Dengan penguasaan aset sebesar itu tentu saja tata kelola 

yang baik menjadi kunci untuk menjaga agar konglomerasi keuangan tidak 

mengganggu stabilitas keuangan secara nasional. Menurut Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2014, konglomerasi keuangan adalah sebuah 

grup perusahaan yang terdiri dari lembaga jasa keuangan dan berbagai industri 

keuangan. Konglomerasi ini dapat bersifat vertikal, horizontal, ataupun campuran. 

Menurut data yang dihimpun oleh OJK tahun 2015, sampai saat ini ada 50 

konglomerasi keuangan yang ada di Indonesia. Adapun konglomerasi ini terdiri dari 

35 sektor perbankan, 1 entitas utama dari sektor pasar modal, 13 entitas utama dari 

sektor industri keuangan non-bank (IKNB) dan 1 lembaga jasa keuangan khusus. 

Bank merupakan sektor yang memiliki jumlah perusahaan konglomerasi terbanyak 

dibandikan sektor lainya. Hal tersebut membuat bank memiliki kekuatan keuangan 

yang kuat karena tidak hanya didapatkan dari pemegang saham, namun juga dari 

deposan sebagai dana pihak ketiga (DPK). 

Menurut Banerjee (2004) dalam Zulkafli dan Samad (2007), Bank 

merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian, karena kegagalan sistem 

perbankan akan berakibat langsung terhadap tidak sehatnya stabilitas sistem 

keuangan di suatu negara. Hal tersebut terbukti pada tahun 1998 saat krisis di Asia, 
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dan Indonesia merupakan negara yang terkena dampak terbesar dari krisis saat itu. 

Penerapan tatakelola perusahaan yang baik merupakan kunci untuk meminimalisir 

kembalinya terjadi krisis multidimensi tersebut. 

Menurut Ermina dan Maria (2010), Nausad dan Malik (2015), Adam dan 

Mehran (2008), dan Andres dan Vellelado (2008) penelitian mengenai tatakelola 

perusahan sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang berfokus pada tatakelola 

perusahan pada bank masih sedikit. Hal tersebut dikarenakan penelitian mengenai 

tatakelola perusahan kebanyakan hanya berfokus pada perusahaan manufaktur saja 

(Lukas dan Basuki, 2015). Pada kenyataannya, sektor keuangan sangat berbeda 

dengan sektor non-keuangan. Perbedaan ini terlihat dari sistem regulasi yang 

mengatur sektor keuangan yang bersifat high regulated. Adanya kemungkinan 

moral hazard yang bisa terjadi dalam kegiatan perbankan yang diakibatkan dari 

pencurian, transfer pricing, asset striping, perekrutan anggota keluarga dalam 

perusahaan, dan kredit yang disalurkan untuk relasi dalam bank yang semuanya 

akan menimbulkan risiko pada bank dan merugikan bank (Zulkafli dan Samad, 

2007).  

Dengan banyaknya risiko yang ada dalam perbankan dan kemungkinan 

efeknya semakin besar bila bank tersebut merupakan perusahaan konglomerasi 

yang memiliki kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga keuangan, maka 

diperlukan sistem tatakelola yang baik sebagai bagian dari sistem pengawasan 

bank. Menurut Caprio, Leuven, dan Levine (2003) dalam Zulkafi dan Samad 

(2007), governance mechanisms dapat mampu menurunkan tingkat perampasan 

dari sumber daya bank, meningkatkan efisiensi bank, dan meningkatkan nilai 
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perusahaan. Oleh karena itu, tatakelola perusahaan diharapkan dapat mengawasi 

operasional bank untuk mengurangi adanya moral hazard pada bank yang 

melakukan konglomerasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan 

itu sendiri. 

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yang membedakan penelitian 

ini dari penelitian sebelumnya. Pertama, untuk variabel tatakelola perusahaan 

penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Zulkafli dan Samad 

(2007) yang kemudian dilakukan lagi oleh Pratiningsih (2009) dan Lukas dan 

Basuki (2015). Namun penelitian ini berbeda dengan peneltian sebelumnya yang 

menjadikan variabel tatakelola perusahaan sebagai variabel independen, pada 

penelitian ini menjadikan variabel tatakelola perusahan sebagai variabel yang 

memoderasi hubungan antara konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Proksi 

tatakelola perusahan ini dipilih dikarenakan proksi ini dikhususkan untuk sektor 

perbankan saja. Hal tersebut karenakan studi secara umum dicapai kesepakatan 

bahwa sesungguhnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara praktik tatakelola 

perusahan antara sektor perbankan dan sektor ekonomi lainnya (Zulkafli dan 

Samad, 2007). 

Kedua, penelitian ini tidak memasukan variabel CEO duality sedangkan 

dalam variabel tatakelola perusahaan yang dikembangakan Zulkafli dan Samad 

(2007) memiliki proksi tersebut. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang 

diterbitkan Bank Indonesia dalam Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum yang melarang adanya rangkap jabatan. 
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Sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada Bank yang diteliti mempunyai rangkap 

jabatan. 

Ketiga, penelitian ini menggunakan pemilik saham terbesar kedua sebagai 

proksi pengawasan kepemilikan sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Zulkafli dan Samad (2007) menggunakan pemilik saham terbesar pertama. Menurut 

Attig et. al. (2008) pemilik saham kedua terbesar dapat menurunkan tingkat 

perampasan aset perusahaan dari kepemilikan perusahaan oleh keluarga atau 

pemilik saham terbesar pertama. Sedangkan pemilik saham terbesar pertama 

memiliki control right yang sangat besar sehingga dapat menurunkan tatakelola 

perusahaan di Bank. 

Keempat, penelitian ini tidak meneliti langsung kepemilikan asing dan 

pemerintah tidak seperti pada penelitian Zulkafli dan Samad (2007). Hal tersebut 

dikarenakan peneliti berasumsi bahwa kepemilikan terbesar kedua dalam bank 

dapat berupa kepemilikan asing atau pemerintah. Kemudian peneliti juga berasumsi 

bahwa kepemilikan saham terbesar kedua dapat mewakili proksi pengawasan 

kepemilikan. Namun peneliti hanya menjadikan kepemilikan asing sebagai 

penelitian tambahan dikarenakan hanya sedikit bank yang memiliki kepemilikan 

pemerintah. 

Kelima, penelitian ini tidak menggunakan board size dalam proksi 

pengawasan pengendalian internal, sedangkan dalam penelitian Zulkafli dan Samad 

(2007) board size digunakan. Hal tersebut dikarenakan penelitian Zulkafli dan 

Samad (2007) berasal dari Malaysia yang menggunakan one tier dalam struktur 
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perusahaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel dari Indonesia yang 

menggunakan sistem two tier. Dewan komisaris merupakan pihak yang dipilih oleh 

pemegang saham sebagai perwakilannya dalam mengawasi operasional perusahaan 

sehingga independensinya diragukan. Selain itu dewan komisaris kemungkinan 

dipilih berdasarkan pemegang saham terbanyak. Sehingga kepentingan dewan 

komisaris akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham terbanyak. Kemudian 

board size dalam penelitian ini jika dihubungkan dengan pengawasan pengendalian 

internal maka board size adalah ukuran dewan komisaris independen.  

Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 

konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan secara langsung. Selain itu, 

penelitian ini akan menganalisis pengaruh tatakelola perusahaan sebagai variabel 

moderasi antara hubungan konglomerasi perbankan dan nilai perusahaan. Pengaruh 

tatakelola sebagai variabel moderasi yang diteliti dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu: (1) pengawasan kepemilikan, (2) pengawasan pengendalian internal, (3) 

pengawasan regulator, dan (4) pengawasan pengungkapan.  

Berdasarkan hasil uraian masalah yang timbul dari konglomerasi perbankan 

dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan serta bagaimana peran tatakelola dalam 

mempengaruhi hubungan keduanya, maka penulis mengambil judul “Peran 

Tatakelola Perusahaan dalam Memoderasi Hubungan Konglomerasi 

Perbankan dengan Nilai Perusahaan”. Adapun model penelitian ini adalah 

konglomerasi sebagai variabel independen, tatakelola perusahaan sebagai variabel 

moderasi, dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Apakah konglomerasi perbankan dapat mempengaruhi nilai perusahaan? 

b. Apakah pengawasan kepemilikan sebagai proksi tatakelola perusahaan dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan? 

c. Apakah pengawasan pengendalian internal sebagai proksi tatakelola 

perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

dengan nilai perusahaan? 

d. Apakah pengawasan regulator sebagai proksi tatakelola perusahaan dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan? 

e. Apakah pengawasan pengungkapan sebagai proksi tatakelola perusahaan dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah proksi 

tatakelola perusahaan terhadap bank yang diadopsi dari penelitian Zulkafli dan 

Samad (2007) tidak memasukan proksi CEO duality. Hal tersebut dikarenakan 

peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia dalam Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 
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Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang melarang adanya 

rangkap jabatan. 

Kemudian dari segi sample, penelitian ini hanya menggunakan sampel 

penelitian berdasarkan Bank Umum yang listing di Indonesia Stock Exchange 

(IDX). Dan kemudian juga sampel yang diteliti hanya bank yang telah melakukan 

listing dari tahun 2011-2015. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pengaruh konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan. 

b. Mengetahui pengaruh pengawasan kepemilikan sebagai proksi dari tatakelola 

perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan. 

c. Mengetahui pengaruh pengawasan pengendalian internal sebagai proksi dari 

tatakelola perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi 

perbankan terhadap nilai perusahaan. 

d. Mengetahui pengaruh pengawasan regulator sebagai proksi dari tatakelola 

perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan. 

e. Mengetahui pengaruh pengawasan pengungkapan sebagai proksi dari tatakelola 

perusahaan dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki manfaat yang diharapkan. Adapun hasil 

dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi pemegang saham 

Menjadi bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi untuk melihat faktor 

non-keuangan dan konglomerasi perbankan dalam menentukan keputusan 

investasi. 

b. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi litelatur penelitian selajutnya dalam 

menilai nilai perusahaan. 

c. Bagi praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk mengatur konglomerasi perbankannya. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan refrensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari 5 (lima) 

bab utama, yaitu: 

BAB I:  Pendahuluan 
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Pada bab ini akan menggambarkan latar belakang yang memuat fokus 

permasalahan mengenai pengaruh konglomerasi perbankan terhadap nilai 

perusahaan dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. Selain 

itu pada bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian 

itu sendiri. 

BAB II: Landasan Teori 

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar acuan 

dan kerangka berfikir dari penelitian pengaruh konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel 

moderasi melalui sumber buku, jurnal, atau refrensi lainnya. Selain itu, pada 

bab ini akan menjabarkan mengenai penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan pembasahan penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya, serta 

menyajikan hipotesis yang akan diteliti di penelitian ini. 

BAB III: Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode pengolahan data yang 

akan dipakai dalam penelitian pengaruh konglomerasi perbankan terhadap 

nilai perusahaan dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Selain itu pada bab ini juga akan menjelaskan secara terperinci mengenai 

variabel dependen: nilai perusahaan, variabel independen: konglomerasi 

perbankan, dan juga variabel moderasi: model tatakelola perusahaan yang 

dikembangkan Zulkafli dan Samad (2007). Untuk objek yang diteliti 
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diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perbankan yang 

diterbitkan mulai dari tahun 2011 sampai 2015 atau 5 tahun di Bursa Efek 

Indonesia dengan menggunakan metode pengumpulan data purposive 

sampling. 

BAB IV: Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini akan menunjukan analisis dan pembahasan dari metode yang 

digunakan dan data yang dikumpulkan. Adapun tahapan yang akan ada 

adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji-f untuk uji model 

penelitian secara keseluruhan, kemudian melakukan uji hipotesis dengan 

uji-t. 

BAB V: Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan. Selain itu juga pada bagian ini akan dibahas mengenai 

keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan sebuah dasar kerangka berfikir dari penelitian 

ini. Sebuah kerangka pemikitan dapat dibuat bila dilandasi oleh teori yang kuat. 

Adapun teori yang digunakan adalah teori keagenan, konglomerasi, tatakelola 

perusahaan, dan nilai perusahaan. 

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keageanan merupakan teori yang terus berkembang dimana teori ini 

digunakan sebagai dasar praktik bisnis perusahaan. Pada dasarnya teori keagenan 

muncul dari gabungan beberapa teori seperti teori ekonomi, sosiologi, teori 

organisasi dan teori keputusan yang ada di lingkungan bisnis perusahaan. Prinsip 

teori keagenan timbul dalam upaya membahas hubungan terikat antara pemilik 

perusahaan dengan manajemen dimana pengelola manajemen digambarkan sebagai 

sebuah agen yang diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola perusahaan 

oleh pemilik perusahaan yang dianggap sebagai prinsipal. Di dalam teori keagenan 

digambarkan bahwa baik manajer dan pemilik memiliki kepentingannya masing-

masing. 

Menurut Godfrey et. al. (2010) menyatakan bahwa hubungan keagenan 

adalah sebuah hubungan kontrak antara pemilik perusahaan (principal) 

memberikan pendelegasian kepada pengelola perusahaan (agent) untuk mengatur 

perusahaan dengan memberikan sebagian otoritas dari pemilik kepada agen. 
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Hubungan antara pemilik dan agen dapat timbul menjadi sebuah konflik 

ketika agen tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginan dari pemilik padahal 

sebagai seorang agen atau manajer memiliki tanggungjawab secara penuh untuk 

meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para 

prinsipal.  

Tugas dari pemilik adalah memberikan batasan divergensi kepada pengelola 

perusahaan agar keputusan yang dibuat oleh agen tidak membuat perusahaan 

menjadi rugi. Cara yang digunakan oleh prinsipal untuk membuat agen berjalan 

sesuai dengan keinginan pemilik adalah dengan memberikan insentif kepada agen. 

Lebih lanjut menurut Godfrey et. al. (2010) terdapat dua macam bentuk hubungan 

keagenan yaitu (1) hubungan antara pemegang saham dengan manajer dan (2) 

pemberi pinjaman dengan manajer. Hal tersebut dikarenakan hubungan keagenan 

tidak hanya dari sisi ekuitas namun dari sisi liabilitas. 

Menurut Godfrey et. al. (2010), teori keagenan memiliki fokus untuk 

menyelesaikan masalah yang akan timbul dari hubungan keagenan. Adapun 

masalah yang timbul adalah konflik tujuan dari sang agen dan prinsipal, dan 

kemudian sulitnya bagi prinsipal mengetahui apa yang agen sebenarnya lakukan. 

Dari dua masalah tersebut, pelaporan yang lengkap dan baik menjadi sangat penting 

untuk mengatasi asimetri informasi. 

Kepentingan yang dimiliki oleh pemilik perusahaan hanya tertarik untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan mengharapkan pengembalian dari 

investasi perusahaan dan naiknya nilai perusahaan yang ditandai dengan kenaikan 
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nalai saham. Sedangkan agen memiliki kepentingan dari kompensasi yang 

diberikan dari hubungan antara agen dan pemilik. Dari perbedaan kepentingan ini 

nanti akan muncul sebuah biaya keagenan (agency cost). 

Uraian teori di atas dapat dikaitkan dengan penelitian ini, dimana yang 

sudah dijelaskan bahwa teori agensi adalah teori yang muncul akibat adanya 

perbedaan kepentingan antara pihak pemilik yang mengharapkan kinerja 

perusahaan yang baik agar tingkat pengembaliannya semakin tinggi dengan 

manajemen yang memiliki kepentingan sendiri dari bonus. Untuk meminimalisasi 

konflik tersebut maka manajemen harus menerapkan tatakelola perusahaan yang 

baik agar membuat manajemen mengelola perusahaan sejalan dengan keinginan 

pemilik perusahaan yang mengharapkan kinerja perusahaan baik yang berujung 

pada meningkatnya nilai perusahaan. Teori keagenan merupakan grand theory yang 

mendasari hubungan antara tatakelola perusahaan terhadap konglomerasi 

perbankan dan nilai perusahaan. 

2.1.2.  Konglomerasi 

Perusahaan baik dalam sektor keuangan maupun non-keuangan harus 

memfokuskan usahanya pada satu lini bisnis untuk mendapatkan keunggulan dari 

pengalaman manajemen dan menurunkan masalah keagenan dan menanyakan 

kepada investornya untuk mendiversifikasi investasinya (Hidayat, 2016). Namun 

dalam perkembangannya perusahaan selalu mencoba untuk meningkatkan nilai 

perusahaannya dengan melakukan strategi. Adapun strategi yang dilakukan dengan 

melakukan konglomerasi. Menurut Hartono (2005) dalam Amyulianthy dan Sari 

(2013), banyak perusahaan yang sudah go public ternyata merupakan bagian dari 
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kelompok bisnis dari bentuk usaha konglomerasi yang umum terjadi di Indonesia. 

Perusahaan yang go public tersebut biasanya dipimpin oleh sebuah holding 

company yang membawahi berbagai anak perusahaan yang tersebar dalam berbagai 

segmen usaha. 

Konglomerasi merupakan penerapan strategi pada tingkat korporasi. Seiring 

dengan meningkatnya persaingan pada era globalisasi ini, perusahaan cenderung 

melakukan konglomerasi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan 

diversifikasi. Menurut Hidayat (2016), diversifikasi dilakukan sebagai cara 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan pasar. Pengembangan bisnis 

dilakukan dengan meningkatkan jumlah bisnis pada segmen geografis dan 

pengembangan pangsa pasar, atau melakukan pengembangan dengan diversifikasi 

produk. Hal tersebut dapat mungkin terjadi dengan cara membuka lini bisnis yang 

baru, memperluas lini produk yang ada, memperluas pemasaran produk, membuka 

cabang, ataupun melakukan merger dan akuisisi untuk meningkatkan skala 

ekonomi.  

Terdapat dua cara diversifikasi yang dilakukan oleh perusahaan menurut 

Anthony dan Govindarajan (2007) yaitu diversifikasi tidak berhubungan dan 

diversifikasi yang berhubungan. Diversifikasi berhubungan adalah 

mendiversifikasi bisnis menjadi beberapa bisnis yang lainnya yang memiliki 

hubungan dengan dengan bisnis yang dilakukan entitas utama. Sehingga dengan 

melakukan diversifikasi berhubungan dapat mengembangkan strategi bisnis yang 

memberikan manfaat mutualisme antar lini bisnis. Contohnya saja di Indonesia 

adalah Grup Mandiri, dimana grup ini memiliki entitas utama Bank Mandiri dan 
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memiliki anak perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang bergerak dalam bidang 

keuangan seperti Mandiri Tunas Finance, Mandiri Sekuritas, AXA Mandiri, dan 

lain-lain. 

Kemudian untuk diversifikasi tidak berhubungan merupakan strategi 

diversifikasi bisnis menjadi beberapa bisnis yang tidak memiliki hubungan sama 

sekali dengan bisnis yang dilakukan entitas utama. Tujuan utama dari strategi 

diversifikasi ini adalah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang 

didapatkan berasal dari beberapa industri dan perusahaan untuk menjaga stabilitas 

keuangan perusahaan. Contoh dari diversifikasi tidak berhubungan adalah Grup 

Transcorp. Grup ini memiliki berbagai diversifikasi usaha mulai dari sektor media 

dan informasi seperti Transmedia, sektor perbankan dan keuangan seperti Bank 

Mega, sektor retail dan bisnis seperti Transmart, dan lain-lain. 

Konglomerasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konglomerasi 

keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

No.18/POJK.03/2014 konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang 

berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau 

pengendalian. Lembaga jasa keuangan yang dimaksud adalah bank, perusahaan 

asuransi dan reasuransi, perusahaan efek, dan perusahaan pembiayaan. 

Otoritas Jasa Keuangan mengkonfirmasi ada 3 (tiga) jenis konglomerasi 

keuangan yang ada di Indonesia. Adapun jenis konglomerasi keuangan ini adalah 

konglomerasi keuangan yang bersifat horizontal, konglomerasi keuangan yang 

bersifat vertikal, dan konglomerasi keuangan yang bersifat campuran. Modal 
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horizontal adalah konglomerasi keuangan yang tidak memiliki hubungan langsung 

antara lembaga jasa keuangan yang berada dalam kelompok tersebut, tetapi dimiliki 

atau dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama. Modal vertikal 

adalah konglomerasi keuangan dengan hubungan langsung perusahaan induk dan 

perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan lembaga jasa keuangan. 

Modal campuran adalah konglomerasi keuangan yang memiliki struktur kelompok 

usaha yang bersifat horizontal dan vertikal.  

Menurut Maksimoc (2013), konglomerasi perbankan memiliki dampak 

positif terhadap kualitas pelayanan, menekan biaya intermediasi, dan menekan 

resiko sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat memaksimalisasi nilai perusahaan. Sehingga strategi konglomerasi ini 

menjadi umum dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing global.  

Namun kelemahan dari konglomerasi ini adalah sulitnya otoritas berwenang dalam 

mengawasai kegiatan bisnis dan transaksi keuangannya yang semakin kompleks 

dan dinamis sehingga meningkatkan eksposur risiko industri jasa keuangan. 

Berdasarkan keunggulan dan kelemahan dari konglomerasi ini, maka konglomerasi 

perbankan dapat berhubungan positif ataupun negatif terhadap nilai perusahaan.  

Penerapan konglomerasi perbankan harus diiringi tatakelola perusahaan 

yang baik agar terciptanya nilai perusahaan meningkat bagi pemegang saham. 

Dalam penelitian ini terhadapat dua kemungkinan hubungan antara konglomerasi 

perbankan dan nilai perusahaan. Pertama, konglomerasi perbankan dapat memiliki 

dampak positif terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya tatakelola yang baik 

maka akan semakin memperkuat hubungan antara konglomerasi perbankan dengan 
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nilai perusahaan. Kedua, konglomerasi perbankan dapat memiliki hubungan negatif 

terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya tatakelola perusahaan yang baik maka 

akan mengurangi efek negatif dari konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan. 

2.1.3.  Tatakelola Perusahaan 

Perkembangan tatakelola perusahaan makin menarik perhatian setelah 

munculnya kasus yang menimbulkan kebangkrutan bagi perusahaan di dunia 

seperti kasus Enron pada tahun 2000-an dan untuk Indonesia sendiri adalah krisis 

ekonomi 1998. Tatakelola perusahaan timbul disebuah perusahaan akibat adanya 

pemisahan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajemen perusahaan. 

Investor berusaha untuk memperoleh informasi yang cukup terkait kondisi 

perusahaan agar pemilik perusahaan dapat memastikan para manajemen 

menggunakan dana hasil investasi dalam proyek perusahaan yang tepat sehingga 

dapat mendapatkan tingkat pengembalian yang besar dari meningkatnya nilai 

saham perusahaan. Karena itu perlu adanya tatakelola perusahaan untuk 

menyelaraskan kepentingan antara agen dan pemilik. Seperti yang diungkapkan 

oleh Picou dan Rubach (2006) dalam Berthelot et al. (2010) tatakelola perusahaan 

merupakan konstruksi peraturan, praktek dan insentif untuk menyelaraskan 

kepentingan antara pihak agen dengan pemilik.  

Bahgat dan Bolton (2008) yang berpendapat tatekola perusahaan 

mempunyai perhatian terhadap penyuplai dana (investor) dan perusahaan untuk 

menjamin investor mendapatkan laba atas investasi mereka. Definisi Bahgat dan 

Bolton (2008) ini berkembang jika melihat dari hubungan antara teori agensi dan 
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hubungan pemilik dengan agen dimana agen mendapatkan tanggungjawab yang 

diberikan oleh pemilik untuk mengelola perusahaan yang bertujuan untuk 

menghasilkan laba perusahaan yang akan bermuara pada peningkatan dividend atau 

capital gain. 

Adapun lembaga yang menaungi pengembangan kebijakan tatakelola di 

Indonesia adalah Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2013 mendefinisikan lima prinsip 

utama penting yang ada dalam tatakelola perusahaan yaitu: 

a) Transparansi 

Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi 

secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. Transparansi diperlukan agar 

bank menjalankan bisnis secara objektif, professional, dan melindungi kepentingan 

konsumen, 

b) Akuntabilitas 

Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan 

cara mempertanggungjawabkannya. Bank sebagai lembaga dan pejabat yang 

memiliki kewenangan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan akuntabel. Untuk itu bank harus dikelola secara sehat, terukur dan 

professional dengan memperhatikan kepentingan pemegang saham, nasabah, dan 

pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.  
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c) Responsibilitas 

Responsibilitas mengandung unsur kepatuhan terhadap peraturan 

perundang‐undangan dan ketentuan internal bank serta tanggung jawab bank 

terhadap masyarakat dan lingkungan. Responsibilitas diperlukan agar dapat 

menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik atau dikenal dengan good 

corporate citizen.  

d) Independensi 

Independensi mengandung unsur kemandirian dari dominasi pihak lain dan 

objektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hubungan dengan 

asas independensi (independency), Bank harus dikelola secara independen agar 

masing‐masing organ Perusahaan beserta seluruh jajaran dibawahnya tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat 

mempengaruhi obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya.  

e) Fairness 

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur perlakuan yang 

adil dan kesempatan yang sama sesuai dengan proporsinya. Dalam melaksanakan 

kegiatannya, bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, 

konsumen dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan dari masing‐masing pihak yang bersangkutan.  
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Dengan melihat pentingnya tatakelola perusahaan untuk dilaksanakan 

menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (2001) memberikan 

beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari melaksanakan praktek tatakelola 

perusahaan, antara lain: 

a) Meningkatkan kinerja perusahaan yang baik melalui sebuah proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik sehingga mengingkatkan efesiensi 

dan pelayanan terhadap stakeholder 

b) Mendapatkan kelancaran dalam hal pendanaan dikarenakan kepercayaan 

stakeholder terhadap perusahaan 

c) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan kembali 

modalnya 

d) Tercapainya kepuasan para pemegang saham kerena meningkatnya kinerja 

perusahaan akan sekaligus meningkatkan shareholder value dan dividen. 

Berdasarkan definisi dan manfaat dari penerapan tatakelola perusahaan yang baik, 

tentunya tata kelola yang baik sudah bukan menjadi pilihan namun telah menjadi 

kebutuhan bagi para perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang memilki tatakelola 

yang baik maka nilai perusahaan akan cenderung baik, karena ada hubungan yang 

signifikan dan positif antara tatakelola perusahaan dengan nilai perusahaan 

(Ammann et al., 2011).  

Studi secara umum dicapai kesepakatan bahwa sesungguhnya ada 

perbedaan yang sangat mendasar antara praktik tatakelola perusahan antara sektor 

perbankan dan sektor ekonomi lainnya (Zulkafli dan Samad, 2007). Sehingga 
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mekanisme tatakelola yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan variabel 

tatakelola perusahaan yang dikembangkan oleh Zulkafli dan Samad (2007). 

Variabel tatakelola perusahaan yang dikaji terdiri dari pengawasan kepemilikan, 

pengawasan pengendalian internal, pengawasan regulator, dan pengawasan 

pengungkapan.  

2.1.4. Pengawasan Kepemilikan 

Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham dari luar perusahaan 

merupakan hal penting untuk menjaga penerapan tatakelola perusahaan yang baik. 

Adanya konflik kepentingan antara corporate insiders (controlling shareholder dan 

manajer) dan outside investors dalam menganalisis perusahaan modern (Berle dan 

Means, 1932 dan Jensen dan Meckling, 1976 dalam Lemmon, 2003). Hal tersebut 

dikarenakan corporate insiders memiliki control right yang lebih besar 

dibandingkan cash flow right-nya (Lemmon, 2003). Dengan control right yang 

lebih besar daripada cash flow right tentunya akan menimbulkan masalah keagenan 

antara corporate insiders dan ouside investors, dan merupakan implikasi penting 

dalam penilaian perusahaan. Sehingga menurut Lemmon (2003), struktur 

kepemilikan memiliki peran penting dalam menentukan apakah corporate insider 

mengambil alih hak pemilik saham minoritas. Dengan pengawasan kepemilikan 

yang baik dalam bank tentunya akan dapat berimplikasi terhadap tatakelola 

perusahaan yang baik dan pada akhirnya akan bermuara pada bank yang tahan 

terhadap krisis dan memiliki nilai perusahaan yang tinggi. 

Adanya kemungkinan moral hazard yang bisa terjadi dalam kegiatan 

perbankan yang diakibatkan dari pencurian, transfer pricing, asset striping, 
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perekrutan anggota keluarga dalam perusahaan, dan kredit yang disalurkan untuk 

relasi dalam bank yang semuanya akan menimbulkan risiko pada bank dan 

merugikan bank (Zulkafli dan Samad, 2007). Dalam kepemilikan bank umum di 

Indonesia Bank Indonesia memiliki peraturan sendiri untuk mengatur batas 

maksimum kepemilikan saham bank dalam Peraturan Bank Indonesia 

14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Adapun batas maksimum 

kepemilikan bank umum adalah sebagai berikut: 

1. 40% (empat puluh persen) dari modal bank, merupakan batas kepemilikan 

untuk katagori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank 

dan lembaga keuangan bukan bank. 

2. 30% (tiga puluh persen) dari modal bank, merupakan katagori pemegang saham 

berupa badan hukum bukan lembaga keuangan. 

3. 20% (dua puluh persen) dari modal bank, untuk katagori pemegang saham 

perorangan. 

Kepemilikan yang dibatasi ini memiliki tujuan agar tidak ada pemilik yang 

memiliki pengendalian penuh terhadap bank. Dengan pengendalian yang penuh 

tentunya operasi bank mungkin akan menjadi buruk dan memungkinkan adanya 

moral hazard. Sehingga monitoring dari pemegang saham dan stuktur kepemilikan 

itu sendiri menjadi sangat penting dalam memantau aktifitas perbankan. Namun 

menurut Peraturan Bank Indonesia 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham 

Bank Umum batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah 

Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau 

penyelamatan bank. 
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2.1.4.1. Pemilik Saham Terbesar Kedua 

Multiple large shareholder merupakan kelompok pemegang saham terbesar 

dalam sebuah perusahaan. Dalam penelitian Attig (2008) multiple large 

shareholder dikelompokan menjadi lima pemegang saham terbesar dan diurutkan 

berdasarkan kepemilikannya. Menurut Attig et al (2008) multiple large shareholder 

mengerahkan peran pengendalian internal untuk membatasi mendapat manfaat 

pribadi, mengurangi asimetri informasi, juga menutupi kekurangan di lingkungan 

luar institusi. Menurut Attig et al. (2008) multiple large shareholder dapat 

memitigasi biaya keagenan yang timbul karena multiple large shareholder lebih 

efisien dan efektif dalam mengawasi perusahaan. 

Menurut Gutierrez dan Tribo (2004), multiple large shareholdes adalah 

pemegang saham pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemengang 

saham pengendali sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan 

pemegang saham pengendali, namun pada saat saat yang sama, fraksinya sudah 

cukup untuk mengendalikan perusahaan. Multiple large shareholder yang dibahas 

dalam penelitian Attig et al. (2008) terdiri dari pemegang saham pengendali dan 

pemegang saham terbesar kedua hingga lima. Namun pada penelitian ini, penulis 

hanya menggunakan pemegang saham kedua terbesar. Pemilik saham terbesar 

kedua atau second largest shareholder merupakan bagian dari multiple large 

shareholder dan pemegang saham kedua terbesar dalam perusahaan. Menurut Attig 

et al. (2008) pemilik saham kedua terbesar dapat menurunkan tingkat perampasan 

aset perusahaan dari kepemilikan perusahaan oleh keluarga. 
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Di Indonesia, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010, 

pemegang saham pengendali atau controlling shareholder merupakan badan atau 

perseorangan dana tau kelompok usaha yang: (1) memiliki saham perusahaan atau 

bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai 

hak suara. (2) memiliki saham perusahaan atau bank kurang dari 25% dari jumlah 

saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat 

sibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Second largest shareholder dapat memoderasi dengan baik hubungan antara 

konglomerasi keuangan terhadap nilai perusahaan. hal tersebut dikarenakan Second 

largest shareholder dapat mengkontrol atau mengawasi kegiatan yang dilakukan 

oleh pemegang saham terbesar. Pengawasan ini agar tidak ada kegiatan yang dapat 

merugikan perusahaan dan menguntungkan pemegang saham terbesar. 

2.1.5. Pengawasan Pengendalian Internal 

Tatakelola pengendalian internal mempunyai efek langsung guna 

mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja. Pemegang saham merupakan 

pemiliki dari perusahaan yang dapat memilih direksi dan komisaris untuk 

mengawasi perusahaan dari dalam. Menurut Coles, Mc Williams, dan Sen (2001) 

dalam Zulkafli dan Samad (2007) dewan direksi dan komisaris memiliki tugas 

untuk memastikan manajer puncak berlaku untuk meningkatkan nilai optimal dari 

pemegang saham. Setidaknya ada tiga tugas utama oleh dewan direksi dan 

komisaris yaitu mengembangkan strategi bisnis, melakukan pertemuan dengan 

manajemen senior, dan memastikan keberadaan informasi, pengendalian, dan juga 
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sistem audit untuk pemantauan kinerja perusahaan dan pengambilan keputusan 

(Keenaan, 2004 dalam Zulkafli dan Samad, 2007). Menurut Jensen (1983) dalam 

Zulkafli dan Samad (2007) setidaknya ada tiga karekteristik yang dipakai untuk 

menjelaskan struktur komisaris dan direksi dalam perusahaan, yaitu CEO duality, 

Board Size, dan Board Independence.   

CEO duality merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat apakah 

direktur utama merangkap jabatan juga menjadi bagian dewan komisaris. CEO 

duality tidak digunakan dalam penelitian ini sebagai proksi penggukuran tatakelola 

persuahaan. Hal tersebut dikarenakan peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia 

dalam Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 

Bank Umum yang melarang adanya rangkap jabatan. Sehingga sangat jelas bahwa 

CEO duality tidak akan ada dalam perbankan di Indonesia.  

Kemudian untuk board size juga tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal 

tersebut dikarenakan penelitian Zulkafli dan Samad (2007) berasal dari Malaysia 

yang menggunakan one tier dalam struktur perusahaan. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan sampel dari Indonesia yang menggunakan sistem two tier. Kemudian 

ukuran board size dalam penelitian ini jika dihubungkan dengan pengawasan 

pengendalian internal maka board size adalah ukuran dewan komisaris. Dewan 

komisaris merupakan pihak yang dipilih oleh pemegang saham untuk sebagai 

perwakilannya dalam mengawasi operasional perusahaan sehingga 

independensinya diragukan. Selain itu dewan komisaris juga kemungkinan dipilih 

berdasarkan pemegang saham terbanyak. Sehingga kepentingan dewan komisaris 
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akan sejalan dengan kepentingan pemegang saham terbanyak. Sedangkan 

komisaris independen dijelaskan dibawah ini. 

2.1.5.1. Komisaris Independen 

Komisaris independen atau board independence merupakan hal penting 

yang tidak dapat dipisahkan dalam pengawasan pengendalian internal. Menurut 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Goverance komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan kekluargaan dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat 

mempengaruhi kemampuan bank untuk bertindak independen. Komisaris 

independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tujuannya adalah 

melakukan monitoring secara professional tanpa memiliki kepentingan khusus. 

Adapun menurut PBI, paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota 

dewan komisaris adalah komisaris independen. 

Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP adalah sebagai berikut: 

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, yaitu apabila memperoleh penghasilan, 

bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota dewan komisaris lainnya 

dan/atau direksi bank, dari perusahaan yang pemegang saham pengendalinya 

pengurus bank, dan dari pemegang saham pengendali bank 
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2. Tidak memiliki hubungan kepengurusan, yaitu apabila menjadi pengurus pada 

perusahaan dimana dewan komisaris bank lainnya menjadi pengurus, menjadi 

pengurus pada perusahan yang pemegang saham pengendalinya pengurus bank, 

dan menjadi pengurus atau pejabat eksekutif pada perusahaan pemegang saham 

pengendali bank. 

3. Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham, yaitu apabila menjadi pemegang 

saham pada perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah pengurus 

dan/atau pemegang saham pengendali bank, dan/atau menjadi pemegang saham 

pada perusahaan pemegang saham pengendali bank. 

4. Tidak memiliki hubungan dengan Bank apabila:  

a. Memiliki saham bank lebih dari 5% dari modal disetor bank 

b. Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman 

dari/kepada bank yang menyebabkan pihak yang memberi bantuan, 

seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi 

keuangan dengan bank (debitor inti atau deposan inti) 

Menurut Zulkafli dan Samad (2007), komisaris independen adalah 

menjadikan orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengan 

perusahaan menjadi bagian dari dewan komisaris. Dengan meningkatnya proporsi 

komisaris independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja dari 

perusahaan yang diakibatkan dari peningkatan efektifitas pengawasan dari para 

manager (Adam dan Mehran, 2003). Kemudian Lawrence dan Stapledon (1999) 

dalam Zulkafli dan Samad (2007) mengungkapkan bahwa dengan adanya komisaris 
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independen dapat menurunkan biaya keagenan untuk meningkatkan akses ke pasar 

modal dan meningkatkan akuntabilitas dalam remunerasi eksekutif.  

Menurut Lukas dan Basuki (2015), komisaris independen tidak mungkin 

melakukan sesuatu untuk mendapat keuntungan dari kegiatan yang tidak etis. 

Semua manfaat yang didapatkan dengan adanya komisaris independen ini dapat 

memoderasi dengan baik hubungan antara konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan. Hal tersebut dikarenakan pada perusahaan konglomerasi kehadiran 

komisaris independen paling penting dibandingkan komisaris lainnya karena 

biasanya komisaris non-independen dipilih karena faktor kepemilikan yang 

mungkin masih ada kaitannya dengan perusahaan induk atau anak sedangkan 

komisaris independen dipilih karena faktor profesionalitas. 

2.1.6. Pengawasan Regulator 

Menurut Brigham and Erhardt (2005) dalam Pratiningsih (2009), kajian dari 

Basel Committee menyatakan bahwa pengawasan regulasi yang diterbitkan oleh 

bank sentral atau pemerintah dapat berdampak pada kinerja perbankan terutama 

pada sisi profitabilitas melalui reserve requirement dan atau capital adequacy ratio. 

Peraturan kecukupan modal perbankan sangat berhubungan dengan manajemen 

risiko dari perbankan.  

Menurut Berger et al. (1995) dan Saidenberg dan Schuermann (2003) dalam 

Zulkafli dan Samad (2007) peraturan kecukupan modal di bank pada dasarnya 

bertujuan melindungi nasabah baik debitor maupun kreditor dan juga menurunkan 

tingkat risiko sistemik. Menurut Basel II, risiko yang biasa dihadapi oleh bank yang 
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dapat dikontrol oleh permodalan yang baik adalah resiko kredit, resiko operasional, 

dan resiko pasar. Menurut Zulkafli dan Samad (2007) dalam Lukas dan Basuki 

(2015), pengawasan regulasi melalui rasio kecukupan modal digunakan sebagai alat 

mekanisme tatakelola dapat digunakan untuk memastikan bahwa bank memiliki 

permodalan yang baik. 

Dengan pengaturan permodalan yang baik, maka bank akan terjauh dari 

risiko. Pengaturan permodalan yang baik tentunya membuat bank akan semakin 

kuat sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. Pada bank yang melakukan 

konglomerasi, permodalan yang baik jauh lebih penting dikarenakan luasnya 

paparan risiko yang akan diterima oleh bank konglomerasi. Dengan permodalan 

yang baik maka akan memperkuat hubungan antara konglomerasi dan nilai 

perusahaan jika hubungannya positif. Dan jika hubungannya negatif antara 

konglomerasi dan nilai perusahaan maka permodalan yang baik akan menurunkan 

dampak negatif dari konglomerasi terhadap nilai perusahaan. 

2.1.7. Pengawasan Pengungkapan 

Transparansi keuangan merupakan hal yang sangat penting terutama setelah 

krisis yang yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia. Dengan transparansi yang 

baik pemantauan dari pihak regulator, investor, atau masyarakat luas menjadi lebih 

efektif.  Transparansi yang baik dapat menunjukan bahwa aktifitas perbankan 

tersebut memiliki jaminan yang kredibel mengenai tatakelolanya. Namun selain 

transparansi yang baik kualitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi 

penting untuk dilakukan. Tadesee (2005) dalam Zulkafli dan Samad (2007) 

menyimpulkan bahwa krisis perbankan kecil kemungkinannya terjadi pada negara 
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yang memiliki pelaporan keuangan yang bersifat pengungkapan yang 

komperhensif, pengungkapan yang informatif, pengungkapan yang tepat waktu, 

dan pengauditan yang lebih ketat. 

La Porta et al (1999) dalam Zulkafli dan Samad (2007) berpendapat bahwa 

standar akuntansi memiliki peran yang penting dalam tatakelola perusahaan dengan 

membuat “contract” lebih dapat dibuktikan. Standar akuntansi memiliki peran 

penting dalam tatakelola perusahaan karena kualitas dari pelaporan akuntansi 

menetukan mekanisme dalam penilaian tatakelola perusahaan (Zulkafli dan Samad, 

2007). Dengan menerapkan standar yang sama dan baik tentu kualitas pelaporan 

informasi akan menjadi baik pula. 

Asimetri informasi merupakan hal yang dihindarkan dan merugikan dalam 

pengawasan operasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan khususnya 

pemegang saham. Asimetri informasi dalam perbankan merupakan hal yang unik 

(Zulkafli dan Samad, 2007). Hal tersebut dikarenakan tidak hanya pemegang saham 

yang sangat membutuhkan informasi yang baik namun juga deposan sebagai 

sumber dana utama dalam perbankan. Dengan informasi yang memiliki kualitas 

yang baik tentunya akan membuat keputusan deposan dan pemegang saham dalam 

berinvestasi akan lebih baik lagi. Selain dipakai untuk keputusan investasi, kualitas 

pelaporan ini juga digunakan untuk memantau kinerja dari bank itu sendiri. 

Sehingga kualitas informasi menjadi hal utama yang diperhatikan oleh deposan dan 

pemegang saham. 
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2.1.7.1. KAP Big 4 

Menurut Ninimaki (2001) dalam Pratiningsih (2009), auditor eksternal atau 

kantor akuntan publik (KAP) memiliki peran penting dalam pengawasan bank 

untuk memastikan pengendalian dari pelaporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan ini tentunya akan dapat 

meningkatkan nilai dari perusahaan. Pemegang saham dan calon investor tentunya 

akan lebih mempercayai informasi dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor eksternal yang terbaik. Tentu saja keaslian informasi dari laporan keuangan 

perusahaan merupakan bahan pertimbangan pemegang saham dan calon investor 

dalam menentukan keputusan investasinya. 

Di Indonesia penggolongan KAP ke dalam berbagai tipe memang sering 

dilakukan, namun umumnya bersifat informal dan tidak terstandarisasi. 

Pengelompokan KAP dibagi menjadi Big 4 dan non-Big 4 umumnya diukur bukan 

dengan penghasilannya, namun jumlah auditornya (Darwin, 2012). Pembagain 

KAP dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan jumlah auditornya didalamnya 

(Soedibyo, 2010), yaitu: 

1. KAP Big 4 atau first tier dengan jumlah staf professional > 400 orang. 

2. KAP second tier dengan jumlah staf professional antara 100 – 400 

orang. 

3. KAP third tier dengan jumlah staf professional < 100 orang. 

Selain jumlah auditornya, hal yang membuat KAP Big 4 lebih baik dari 

KAP non-Big 4 adalah reputasinya. Reputasi KAP adalah salah satu penentu dari 
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kualitas audit (Giri, 2010). KAP dengan reputasi yang baik dan jelas lebih 

cenderung menjaga nama baik dan reputasinya dengan serangkaian prosedur audit 

yang jelas dan terstandarisasi. Menurut Darwin (2012) menyatakan bahwa KAP 

dengan reputasi yang baik adalah KAP dengan ukuran yang cenderung lebih besar. 

Hal tersebut dikarenakan dengan semakin besarnya ukuran KAP maka semakin 

banyak dana yang dimiliki oleh KAP yang dapat dilakukan untuk pelatihan dan 

sertifikasi untuk auditornya.  Sehingga dana yang besar juga merupakan faktor yang 

membedakan antara KAP Big 4 dan KAP non-Big 4. Karena dana yang besar 

diperlukan untuk membangun reputasi mereka, atau diistilahkan dengan “deep 

pockets” (Darwin, 2012).  

Tingkat kualitas pelaporan yang baik tentunya akan dapat dicapai oleh 

perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang berkualitas (Mitton, 2002 

dalam Pratiningsih, 2009). Pada penelitian yang dilakukan di Asia oleh Fan dan 

Wong (2001) dalam Zulkafli dan Samad (2007) menyatakan bahwa auditor Big 5 

(dalam penelitian ini menggunakan Big 4) di Asia memiliki tatakelola perusahaan 

yang lebih menekankan kepada transparansi dan dapat mengeliminasi kesalahan 

dalam laporan keuangan perusahaan karena mereka memiliki reputasi yang baik 

untuk mengatasinya. Kemudian auditor eksternal Big 4 dapat lebih independen dari 

auditor eksternal lokal.  

Dalam menegakan prinsip tatakelola yang baik, keterlibatan auditor 

eksternal memiliki peran penting karena auditor bertugas memverifikasi kewajaran 

berbagai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Arifin, 2005 dalam 

Sari, 2010). Adapun menurut De Angelo (1981) dalam Debbianita et al. (2015) 
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berpendapat bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Big 4 akan memberikan 

kualitas audit yang lebih baik dari pada KAP non-Big 4. Hal ini dikarenakan KAP 

Big 4 memiliki kemampuan untuk membatasi kliennya dalam menggunakan praktik 

manajemen laba sehingga audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

reliabilitas dari informasi keuangan (Yasar, 2013). Menurut Pratiningsih (2009) 

adapun yang termasuk KAP Big 4 adalah Pricewater House Coopers (PWC), 

Deloitte Toche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG.  

Dengan pelaporan audit eksternal yang dilakukan oleh KAP Big 4 maka 

akan dapat memoderasi dengan baik hubungan antara konglomerasi perbankan 

dengan nilai perusahaan. Hal terebut dikarenakan perusahaan konglomerasi 

merupakan jenis perusahaan yang memiliki transaksi yang lebih kompleks dan 

rumit antar anak perusahaan dan induk perusahaan, induk perusahaan dan anak 

perusahaan, juga anak perusahaan dan anak perusahaan. KAP Big 4 diharapkan 

mampu mendeteksi transaksi yang kompleks dari perusahaan konglomerasi dan 

akan meningkatkan nilai perusahan. 

2.1.7.2. Lembaga Pemeringkat Big 3 

Peringkat mengenai kredit merupakan hal yang penting dalam bank. Menurut 

Brigham and Erhardt (2005) dalam Pratiningsih (2009) Untuk menilai tingkat 

kesehatan keuangan bank dan valuasi bank, pemegang saham perlu keakuratan 

informasi mengenai peringkat dari lembaga pemeringkat terpercaya. Keseluruhan 

peringkat kredit merupakan cerminan dari opini dari agensi pemeringkat mengenai 

keseluruhan kelayakan kredit dan kapasitasnya untuk memenuhi kewajiban 

keuangan (Zulkifli dan Samad, 2007). Penilaian dari lembaga pemeringkat tentunya 

Peran Tata Kelola Perusahaan..., Rizky Adithiya, Ak.-IBS, 2017



37 

 

  Indonesia Banking School 
 

akan memudahkan investor dalam menilai perusahaan yang ingin diinvestasikan. 

Lembaga pemeringkat ini bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisis atas 

kemungkinan macetnya pembayaran surat hutang (Nugraha, 2010).  

Penilaian peringkat yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang 

memiliki reputasi yang baik akan mengkonfrmasi reputasi dari perusahaan itu 

sendiri (Zulkafli dan Samad, 2007). Sehingga dengan penilian peringkat oleh 

lembaga yang memiliki reputasi yang baik tentunya akan meyakinkan investor 

mengenai penilaian peringkat tersebut. Adapun manfaat rating bagi investor 

menurut Nugraha (2010) adalah sebagai berikut: 

1. Informasi resiko investasi. Tujuan utama investasi adalah untuk meminimalkan 

risiko serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

2. Rekomendasi Investasi. Investor akan dapat lebih mudah untuk mengambil 

keputusan investasi hanya dengan melihat peringkat dari kinerja emiten obligasi 

tersebut. Sehingga keputusan investasi akan lebih akurat. 

3. Perbandingan. Hasil peringkat akan dijadikan semagai alat untuk perbandingan 

kinerja satu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. 

Jika perusahaan mendapatkan peringkat yang baik tentu akan meningkatkan 

reputasi perusahaan dan investor akan lebih tertarik untuk berinvestasi sehingga 

pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pengumumuan peringkat akan 

memberikan informasi kepada pasar keuangan mengenai kesehatan keuangan dari 

bank dan akan dicerminkan oleh valuasi nilai saham bank yang lebih baik (Lukas 

dan Basuki, 2015). Kemudian hal yang sama juga menurut Richard dan Deddouche 
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(1999) dalam Zulkafli dan Samad (2007) bahwa lembaga pemeringkat akan 

menyampaikan informasi yang baru dan berguna mengenai kesehatan keuangan 

dari bank, dan diharapkan nilai saham dari bank tersebut akan mengikuti penilaian 

rating-nya. Adapun tiga lembaga pemeringkat terbaik menurut Zulkafli dan Samad 

(2007) adalah Moody’s, Standard & Poor (S&P), dan Fitch.  

Penilaian peringkat kredit yang dilakukan Lembaga Pemeringkat Big 3 

diharapkan mampu memoderasi dengan baik hubungan antara konglomerasi 

perbankan dengan nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan peringkat 

yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang terbaik maka akan dapat 

memastikan investor bahwa peringkat yang tertera sesuai dengan kondisi dari 

konglomerasi bank tersebut. 

2.1.8. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar. 

Karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, 

maka semakin tinggi kemakmuran pemegang saham dan semakin tinggi pula nilai 

perusahaan yang menunjukan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta 

mencerminkan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Mohamed dan 

Sawandi (2003) dalam Purwaningsih (2014) perusahaan bertujuan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan tujuan bisnisnya adalah untuk 

memberikan nilai dan insentif bagi pada pemegang sahamnya. 
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Nilai perusahaan merupakan konsep yang penting bagi investor, karena 

merupakan indikator bagi pasar untuk menilai perusahaan secara keseluruhan. 

Menurut Keown (2014) bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

pemegang saham. Sedangkan Sartono (2011) menyebutkan bahwa nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli andai perusahaan 

tersebut dijual. Peningkatan nilai perusahaan dapat memberikan sinyal positif 

kepada investor untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.  

Menurut Keown (2014) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat 

berharga hutang dan ekuitas pemegang saham yang beredar. Saham merupakan 

salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan, tinggi rendahnya harga 

saham banyak dipengaruhi oleh kondisi emiten itu sendiri selain kondisi ekonomi 

secara keseluruhan. Selain itu nilai perusahaan merupakan persepsi investor 

terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga 

saham untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek (Oktarin et. al., 2016). 

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar (investor) percaya tidak 

hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan dimasa 

depan. Kemudian Wennerfield et al (1988) di dalam Cecilia et. al. (2015) 

menyimpulkan bahwa tobin’s q dapat digunakan sebagai alat ukur dalam 

menentukan kinerja perusahaaan. 
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2.1.5.  Penelitian Terdahulu 

Table 2.1.  

Penelitian Terdahulu 

No. 
Peneliti 

(Tahun) 
Tujuan Hasil Research Gap 

1. Zulkafli dan 

Samad 

(2007) 

Menganalisis 

pengaruh 

tatakelola 

perusahaan 

perbankan 

terhadap nilai 

perusahaan 

Semua proksi 

ownership 

monitoring, 

board size, dan 

board 

independence 

berpengaruh 

negative 

terhadap kinerja.  

Rasio kecukupan 

modal, dan 

semua 

pengawasan 

pengungkapan 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja 

perusahaan. 

Hanya CEO 

duality yang 

tidak 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

proksi khusus yang 

ada dalam bank. 

Kemudian 

penelitian ini juga 

membandingkan 

pengaruh tatakelola 

perusahaan 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

Perbankan dan non-

perbankan 

2. Hidayat 

(2016) 

Menganalisis 

dampak 

konglomerasi 

keuangan 

terhadap kinerja 

risiko dan 

pengembalian 

pada bank yang 

ada di Indonesia 

Bank yang 

melakukan 

konglomerasi 

memiliki kinerja 

yang lebih baik 

dari pada bank 

yang tidak 

melakukan 

konglomerasi 

Penelitian ini 

diukur dengan 

memperingkatkan 

kinerja bank 

menggunakan 

metode TOPSIS. 

3. Attig et al. 

(2008) 

Menganalisis 

susunan 

multiple large 

shareholder dari 

berbagai tingkat 

Menemukan 

bukti bahwa cost 

of equity 

menurun dengan 

kehadiran, 

Penelitian ini 

menganalisis 

multiple large 

shareholder mulai 

dari kepemilikan 
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terhadap cost of 

equity financing 

jumlah, dan 

voting size dari 

large 

shareholder 

diluar 

controlling 

owner. 

Kemudian 

ditemukan juga 

bahwa pemilik 

saham kedua 

terbesar dapat 

mendeterminasi 

risiko 

perampasan hak 

perusahaan 

dalam 

perusahaan yang 

dimiliki oleh 

keluarga. 

terbesar pertama 

hingga kelima dan 

dampaknya 

masing-masing 

terhadap cost of 

equity. 

4. Lukas & 

Basuki 

(2015) 

menganalisis 

hubungan CG 

pada bank 

terhadap 

performancenya 

foreign 

ownership, 

board size, dan 

external auditor 

signifikan 

terhadap 

performa bank. 

Sedangkan large 

shareholder, 

government 

ownership, 

commissioner 

size, independen 

commisioner 

proportion, dan 

CAR tidak 

signifikan 

terhadap kinerja 

bank. Kemudian 

size tidak 

memiliki efek 

sebagai variabel 

kontrol. 

proksi governance 

menggunakan 

proksi yang 

dikembankan oleh 

Zulkafli dan Samad 

(2007). Proksi ini 

berfokus pada 

mekanisme 

monitoring yang 

terdiri dari: 

ownership 

monitoring, 

internal control 

monitoring, 

regulatory 

monitoring, dan 

pengawasan 

pengungkapan. 

Kemudian pada 

penelitian ini 

penulis berpendapat 

bahwa proksi dalam 

mengukur kinerja 

keuangan 

(CFROA) 
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5. Pratiningsih 

(2009) 

Menganalisis 

hubungan CG 

pada bank 

teradap 

performance 

Large 

blockholders, 

Board Size, dan 

Big 3 Rating 

Agency tidak 

berpengaruh 

terhadap ROA. 

Foreign 

Shareholders, 

CEO duality 

berhubungan 

Negatif. Big 4 

Auditor 

eksternal, CAR 

memiliki 

hubungan positif 

terhadap ROA. 

menggunakan 

proksi yang 

dikembangkan oleh 

Zulkafli & Samad 

(2007). 

Menggunakan 2 

model yang 

membedakan 

model 1 & 2 adalah 

model 1 

menggunakan 

Large Blockholders 

sedangkan model 2 

menggunakan 

Government 

Ownership dan 

Foregin 

Ownership. Selain 

itu tidak hanya 

mengukur 

tatakelola 

perusahaan pada 

Bank, namun juga 

pada perusahaan 

non-bank dengan 

proksi yang 

disesuaikan. 

6 Adam & 

Mehran 

(2005) 

Menganalisis 

hubungan board 

structure (size & 

Composition) 

pada kinerja 

perusahaan bank 

konglomerasi. 

Outsider board 

tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

bank. Dan board 

size berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja bank 

penelitian fokus 

kepada perbankan 

dan pada Bank 

Holding Company. 

Penggunaan data 

secara per-kuartal. 

Kinerja perusahaan 

diukur dari 

berbagai proksi 

(Tobin’s Q, ROA, 

Capital Ratio, Total 

Aset, Volatilitas). 

Selain itu penelitian 

ini juga 

mepertimbangkan 

Merger dan 

Akuisisi 
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7 

Amyulianthy 

& Sari 

(2013) 

Menganalisis 

dampak 

diversifikasi 

perusahaan 

(konglomerasi) 

terhadap nilai 

perusahaan 

Diversifikasi 

perusahaan 

berdampak 

negative 

terhadap nilai 

perusahaan 

Penelitian ini fokus 

terhadap 

diversifikasi usaha 

yang kinerjanya 

diukur melalui 

Excess Value of 

Firm 

8 

Naushad & 

Malik 

(2015) 

Menganalisis 

hubungan 

tatakelola 

perusahaan yang 

dikur dengan 

CEO Duality, 

Blockholders 

ownership, dan 

Board size pada 

kinerja 

perbankan 

Board size 

berpengaruh 

negatif terhadap 

kinerja perbank 

sedangkan 

blockholders dan 

CEO duality 

berpegaruh 

secara positif 

terhadap kinerja 

perusahaan, 

tatakelola 

perusahaan 

berpengaruh 

positif simultan 

terhadap kinerja 

bank. 

sample penelitian 

tergolong sedikit 

karena hanya 

melakukan 

observasi 24 bank 

dan juga dalam 1 

periode saja. 

Sumber: data diolah sendiri 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu maka penelitian ini 

melihat pengaruh konglomerasi terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh 

tatakelola perusahaan. Konglomerasi sebagai variabel independen, nilai perusahaan 

sebagai variabel dependen, dan tatakelola perusahaan yang diukur menggunakan 

proksi yang dibuat oleh Zulkafli dan Samad (2007) namun dikembangkan dan 

dimodifikasi lagi oleh penulis sebagai variabel moderasi dan beberapa proksi ada 

yang dihilangkan dan diganti sesuai analisis penulis.   
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Gambar 2.1. Kerangka Penelitian 

(sumber: data diolah sendiri) 

2.3. Pengebangan Hipotesis 

2.3.1. Hubungan Konglomerasi Perbankan terhadap Nilai perusahaan 

Konglomerasi merupakan penerapan strategi pada tingkat korporasi. Seiring 

dengan meningkatnya persaingan pada era globalisasi ini, perusahaan cenderung 

melakukan konglomerasi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan 

diversifikasi. Menurut Hidayat (2016), diversifikasi dilakukan sebagai cara 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan pasar. Menurut hasil penelitian ini 

bila bank-bank di Indonesia diperingkatkan, maka selama tahun 2012 sampai 2014 

bank-bank yang memiliki peringkat lima besar adalah bank-bank yang melakukan 

konglomerasi. Adapun bank-bank tersebut adalah BRI, Bank Mandiri, BCA, BNI, 

Bank of Tokyo Mistsubishi UFJ Indonesia.  
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Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016) bank yang 

melakukan konglomerasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada bank yang 

tidak melakukan konglomerasi. Dengan kinerja yang baik tentu akan mengarah 

pada nilai perusahaan yang baik pula. Kemudian penelitian yang dilakukan 

Maksimoc (2013) menemukan bahwa perusahaan konglomerasi dapat 

memaksimalkan nilai perusahaan. Dan hubungan positif antara konglomerasi 

perusahaan dengan nilai perusahaan adalah penelitian yang dilakukan Schmid 

(2008).  

Menurut Maksimoc (2013), konglomerasi perbankan memiliki dampak 

positif terhadap kualitas pelayanan, menekan biaya intermediasi, dan menekan 

resiko sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat memaksimalisasi nilai perusahaan. Sehingga strategi konglomerasi ini 

menjadi umum dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing global.  

Namun kelemahan dari konglomerasi ini adalah sulitnya otoritas berwenang dalam 

mengawasai kegiatan bisnis dan transaksi keuangannya yang semakin kompleks 

dan dinamis sehingga meningkatkan eksposur risiko industri jasa keuangan. 

Berdasarkan keunggulan dan kelemahan dari konglomerasi ini, maka konglomerasi 

perbankan dapat berhubungan positif ataupun negatif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan penjelasan hubungan hubungan konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan, maka hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

H1: konglomerasi perbankan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
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2.3.2. Pengaruh Pemilik Saham Terbesar Kedua terhadap Hubungan 

Konglomerasi Perbankan dengan Nilai perusahaan 

Menurut Gutierrez dan Tribo (2004), multiple large shareholdes adalah 

pemegang saham pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemengang 

saham pengendali sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar dibandingkan 

pemegang saham pengendali, namun pada saat saat yang sama, fraksinya sudah 

cukup untuk mengendalikan perusahaan. Pemilik saham kedua terbesar merupakan 

bagian dari multiple large shareholder dimana memiliki control interest dan cash 

flow interest terdekat dengan pemegang saham pengendali. Menurut Attig et al. 

(2008) pemilik saham kedua terbesar dapat menurutkan tingkat perampasan aset 

perusahaan dari kepemilikan perusahaan oleh keluarga. 

Konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dapat berhubungan 

positif ataupun negatif. Jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan positif maka diharapkan kepemilikan pemengang saham terbesar kedua 

diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun 

jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan negatif maka 

diharapkan kepemilikan saham terbesar kedua dapat mengurangi dampak negatif 

dari konglomerasi perbankan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka hipotesis hubungan 

Pemilik saham terbesar kedua sebagai variabel moderasi terhadap hubungan 

konglomerasi perbankan dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

H2: Pemilik saham terbesar kedua akan memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan 
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2.3.3. Pengaruh Komisaris Independen sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Hubungan Konglomerasi Perbankan dengan Nilai 

perusahaan 

Dengan meningkatnya proporsi Komisaris Independen dalam dewan 

komisaris dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan yang diakibatkan dari 

peningkatan efektifitas pengawasan dari para manager (Adam dan Mehran, 2003). 

Kemudian Lawrence dan Stapledon (1999) dalam Zulkafli dan Samad (2007) 

mengungkapkan bahwa dengan adanya Komisaris Independen dapat menurunkan 

biaya keagenan untuk meningkatkan akses ke pasar modal dan meningkatkan 

akuntabilitas dalam remunerasi eksekutif. Menurut Lukas dan Basuki (2015), 

Komisaris Independen tidak mungkin melakukan sesuatu untuk mendapat 

keuntungan dari kegiatan yang tidak etis. 

Menurut Barnhart dan Rosenstein (1998) dalam Lukas dan Basuki (2015) 

membuktikan bahwa semakin banyaknya Komisaris Independen maka akan 

semakin meningkatkan nilai perusahaan yang diukur melalui Tobin’s q. Kemudian 

menurut penelitian Adam dan Mehran (2003) juga menyatakan semakin banyaknya 

Komisaris Independen maka akan meningkatkan kinerja perusahaan karena 

komisaris independen akan semakin efektif dalam memonitoring para manajer. 

Konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dapat berhubungan 

positif ataupun negatif. Jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan positif maka diharapkan ukuran komisaris independen diharapkan dapat 

memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun jika hubungan 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan negatif maka diharapkan ukuran 
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komisaris independen dapat mengurangi dampak negatif dari konglomerasi 

perbankan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka hipotesis hubungan 

Komisaris Independen sebagai variabel moderasi terhadap hubungan konglomerasi 

perbankan dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

H3: Komisaris Independen akan memoderasi hubungan antara konglomerasi 

perbankan dengan nilai perusahaan 

2.3.4. Pengaruh Rasio Kecukupan Modal sebagai Variabel Moderasi 

terhadap Hubungan Konglomerasi Perbankan dengan Nilai 

perusahaan 

Menurut Berger et al (1995) dan Saidenberg dan Schuermann (2003) dalam 

Zulkafli dan Samad (2007) peraturan kecukupan modal di bank pada dasarnya 

bertujuan melindungi nasabah baik debitor maupun kreditor dan juga menurunkan 

tingkat risiko sistemik. Menurut Brigham and Erhardt (2005) dalam Pratiningsih 

(2009), Review dari Bassel Committee menyatakan bahwa pengawasan regulasi 

yang diterbitkan oleh bank sentral atau pemerintah dapat berdampak pada kinerja 

perbankan terutama pada sisi profitabilitas melalui reserve requirement dan atau 

capital adequacy ratio. Menurut Zulkafli dan Samad (2007) dalam Lukas dan 

Basuki (2015), pengawasan regulasi melalui rasio kecukupan modal digunakan 

sebagai alat mekanisme tatakelola dapat digunakan untuk memastikan bahwa bank 

memiliki permodalan yang baik. 

Peraturan kecukupan modal perbankan sangat berhubungan dengan 

manajemen risiko dari perbankan. Dengan pengaturan permodalan yang baik, maka 
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bank akan terjauh dari risiko. Pengaturan permodalan yang baik tentunya membuat 

bank akan semakin kuat sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya. 

Pengingkatan profibilitas ini akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkafli dan Samad (2007) 

yang menunjukan bahwa regulatory monitoring melalui rasio kecukupan modal 

memiliki hubungan positif dengan kinerja perbankan dimana penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiningsih (2009). 

Konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dapat berhubungan 

positif ataupun negatif. Jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan positif maka diharapkan ukuran rasio kecukupan modal diharapkan 

dapat memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun jika hubungan 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan negatif maka diharapkan rasio 

kecukupan modal dapat mengurangi dampak negatif dari konglomerasi perbankan 

tersebut. 

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka hipotesis hubungan 

rasio kecukupan modal sebagai variabel moderasi terhadap hubungan konglomerasi 

perbankan dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

H4: Rasio Kecukupan Modal akan memoderasi hubungan antara konglomerasi 

perbankan dengan nilai perusahaan 

2.3.5. Pengaruh Pengawasan Pengungkapan terhadap Hubungan 

Konglomerasi Perbankan dengan Nilai Perusahaan. 

a. KAP Big 4 sebagai Variabel Moderasi terhadap Hubungan Konglomerasi 

Perbankan dengan Nilai perusahaan. 
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Menurut Ninimaki (2001) dalam Pratiningsih (2009), auditor eksternal atau 

kantor akuntan publik (KAP) memiliki peran penting dalam pengawasan bank 

untuk memastikan pengendalian dari pelaporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. Tingkat kualitas pelaporan yang baik tentunya 

akan dapat dicapai oleh perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang 

berkualitas (Mitton, 2002 dalam Pratiningsih, 2009). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulkafli dan Samad (2007) 

menyatakan bahwa bank yang diaudit oleh kantor akuntan public yang termasuk 

dalam empat besar (Big 4) akan meningkatkan kinerja perbankan tersebut dan pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pratiningsih (2009) dan Lukas dan Basuki (2015) 

Konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dapat berhubungan 

positif ataupun negatif. Jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan positif maka diharapkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big 

4 diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun 

jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan negatif maka 

diharapkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP big 4 dapat mengurangi 

dampak negatif dari konglomerasi perbankan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka hipotesis hubungan 

KAP Big 4 sebagai variabel moderasi terhadap hubungan konglomerasi perbankan 

dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

H5a: KAP Big 4 akan memoderasi hubungan antara konglomerasi perbankan 

dengan nilai perusahaan 
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b. Lembaga Pemeringkat Big 3 sebagai Variabel Moderasi terhadap Hubungan 

Konglomerasi Perbankan dengan Nilai perusahaan. 

Menurut Brigham and Erhardt (2005) dalam Pratiningsih (2009) Untuk 

menilai tingkat kesehatan keuangan bank dan valuasi bank, pemegang saham perlu 

keakuratan informasi mengenai peringkat dari lembaga pemeringkat terpercaya. 

Penilaian peringkat yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang memiliki 

reputasi yang baik akan mengkonfrmasi reputasi dari perusahaan itu sendiri 

(Zulkafli dan Samad, 2007). Sehingga dengan penilian peringkat oleh lembaga 

yang memiliki reputasi yang baik tentunya akan meyakinkan investor mengenai 

penilaian peringkat tersebut. Adapun hasil yang didapat dari penelitian Zulkafli dan 

Samad (2007) adalah adanya hubungan positif antara Lembaga Pemeringkat Big 3 

terhadap kinerja perbankan yang pada kahirnya bermuara pada peningkatan nilai 

perusahaan. 

Konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dapat berhubungan 

positif ataupun negatif. Jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 

perusahaan positif maka diharapkan bank dinilai oleh lembaga pemeringkat big 3 

diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kedua variabel tersebut. Namun 

jika hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan negatif maka 

diharapkan bank dinilai oleh lembaga pemeringkat big 3 dapat mengurangi dampak 

negatif dari konglomerasi perbankan tersebut. 

Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya, maka hipotesis hubungan 

Lembaga Pemeringkat Big 3 sebagai variabel moderasi terhadap hubungan 

konglomerasi perbankan dan nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 
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H5b: Lembaga Pemeringkat Big 3 akan memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakuan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh tatakelola 

perusahaan. Adapun tatakelola perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 

pemilik saham terbesar kedua, ukuran komisaris independen, rasio kecukupan 

modal (CAR), KAP big 4, dan lembaga pemeringkat big 3. Kemudian populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015. 

3.1.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan sebagai penelitian ini merupakan jenis data 

kuantitatif, yaitu merupakan data yang dapat diukur dengan menggunakan skala 

numerik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan data sekunder, berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh dari 

Pojok Bursa STIE Indonesia Banking School, nilai harga saham yang diperoleh dari 

situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan situs resmi bank 

bersangkutan. 

3.1.2. Model Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan studi kepustakaan.  Metode dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data dari laporan tahunan dan keuangan perbankan
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pada tahun 2011 hingga 2015. Metode studi kepustakaan dilakukan untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan langsung ataupun tidak 

dengan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan 

sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.  

3.2. Rancangan Penelitian 

Menurut tujuannya, penelitan dibagi menjadi tiga yaitu exploratory study, 

deskriptif, dan pengujian hipotesis (Sekaran dan Bougie, 2013). Penelitian ini 

bersifat pengujian hipotesis yang merupakan suatu pengujian dengan maksud 

menguji apakah sebuah pernyataan yang dihasilkan dari kerangka teoritis berlaku 

berdasarkan penelitian yang ada. Metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif 

kuantitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan karakteristik 

suatu event atau situasi (Sekaran dan Bougie, 2013). 

Kemudian penelitian ini sendiri bertujuan untuk menguji hipotesis pengaruh 

variabel konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan dengan tatalelola 

perusahaan sebagai variabel moderasi. Tatakelola sebagai variabel moderasi diukur 

melalui second large shareholder, ukuran Komisaris Independen, rasio kecukupan 

modal, KAP big 4, dan Lembaga Pemeringkat big 3 dan akan diukur satu-persatu 

dampaknya terhadap hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 

Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif, yaitu data kuantitatif dan analisis 

statistik untuk menunjukan bagaimana tatakelola perusahaan sebagai variable 

moderasi mempengaruhi hubungan konglomerasi perbankan sebagai variabel 

independen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Peran Tata Kelola Perusahaan..., Rizky Adithiya, Ak.-IBS, 2017



55 

 

                              Indonesia Banking School 

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel yang dilakuan adalah dengan metode purposive non-

probability sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan. Adapun kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh pebankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai 2015. 

2. Perbankan yang telah mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap 

dari tahun 2011 sampai 2015. 

3. Perbankan yang telah mempublikasikan laporan tahunannya secara lengkap 

sesuai dengan kebutuhan dari variabel yang digunakan dari tahun 2011 sampai 

2015.  

3.4. Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

Variabel yang membangun model penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 

tiga variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan dan variabel 

independennya adalah konglomerasi keuangan. Sedangkan untuk variabel moderasi 

dalam penelitian ini adalah tatakelola perusahaan yang diukur menggunakan 

dengan pemilik saham kedua terbesar, ukuran komisaris independen, rasio 

kecukupan modal, KAP big 4, dan Lembaga Pemeringkat big 3.  

3.4.1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah konglomerasi perbankan. 

Konglomerasi merupakan penerapan strategi pada tingkat korporasi. Seiring 
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dengan meningkatnya persaingan pada era globalisasi ini, perusahaan cenderung 

melakukan konglomerasi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan 

diversifikasi. Menurut Hidayat (2016), diversifikasi dilakukan sebagai cara 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan pasar. Pengembangan bisnis 

dilakukan dengan meningkatkan jumlah bisnis pada segmen geografis dan 

pengembangan pangsa pasar, atau melakukan pengembangan dengan diversifikasi 

produk. Arti diversifikasi dalam penelitian Hidayat (2016) adalah konglomerasi.  

Konglomerasi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah konglomerasi 

keuangan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 

No.18/POJK.03/2014 konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang 

berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan atau 

pengendalian. Lembaga jasa keuangan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

perbankan. Hal itu dikarenakan konglomerasi perbankan menguasai konglomerasi 

keuangan sebanyak 70%. 

Dalam penelitian ini, konglomerasi perbankan diukur menggunakan 

variabel dummy. Variabel dummy ini dinyatakan 1 saat bank melakukan 

konglomerasi perbankan dan 0 saat bank tidak melakukan konglomerasi perbankan 

atau fokus dalam bisnisnya. 

3.4.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Salah satu 

alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan adalah dengan 

menggunakan tobin’s q. Jika rasio q di atas satu, ini menunjukkan bahwa investasi 
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dalam aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada 

pengeluaran investasi, hal ini akan merangsang investasi baru. Jika rasio Q di 

bawah satu, investasi dalam aktiva tidaklah menarik (Herawaty, 2008).  

Menurut Herawaty (2008) nilai perusahaan yang diukur dengan tobin’s q 

diukur dengan menjumlahkan nilai pasar ekuitas ditambah total kewajiban dibagi 

dengan total aset. Adapun penghitungan rumus nilai perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 = (𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝑒𝑏𝑡)
1

𝑇𝐴
  (3.1) 

Keterangan: 

tobin’s q = Nilai Perusahaan 

MVE = Market Value of Equity (Closing price saham x jumlah saham 

beredar) 

Debt  = Total Kewajiban 

TA  = Total Asset 

3.4.3. Variabel Moderasi 

3.4.3.1. Pemilik Saham Terbesar Kedua 

Menurut Gutierrez dan Tribo (2004), multiple large shareholdes adalah 

pemegang saham pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemengang 

saham terbesar pertama sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar 

dibandingkan pemegang saham terbesar pertama, namun pada saat saat yang sama, 

fraksinya sudah cukup untuk mengendalikan perusahaan. Adapun rumus untuk 
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mengukur rasio pemegang saham kedua terbesar menurut Attig et al. (2008) adalah 

sebagai berikut: 

𝑆𝐿𝑆 =
% 𝐶𝐹𝑅 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎

% 𝐶𝐹𝑅 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎
  (3.2) 

Keterangan: 

SLS  = Pemegang saham kedua terbesar 

CFR  = Cash flow rights 

3.4.3.2. Ukuran Komisaris Indepeden 

Menurut Adam dan Mehran (2003) dengan meningkatnya proporsi 

Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris dapat meningkatkan kinerja dari 

perusahaan yang diakibatkan dari peningkatan efektifitas pengawasan dari para 

manager. Kemudian Lawrence dan Stapledon (1999) dalam Zulkafli dan Samad 

(2007) mengungkapkan bahwa dengan adanya Komisaris Independen dapat 

menurunkan biaya keagenan untuk meningkatkan akses ke pasar modal dan 

meningkatkan akuntabilitas dalam remunerasi eksekutif. Menurut Lukas dan 

Basuki (2015), Komisaris Independen tidak mungkin melakukan sesuatu untuk 

mendapat keuntungan dari kegiatan yang tidak etis. 

Adapun perhitungan yang digunakan Lukas dan Basuki (2015) untuk 

mengukur ukuran Komisaris Independen: 

𝐵𝐼𝑅 =
𝐵𝐼

𝐵𝑆
 (3.3) 

 

Keterangan: 
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BIR  = Rasio komisaris independen terhadap Dewan Komisaris 

BI  = Jumlah Komisaris Independen 

BS  = Jumlah Dewan Komisaris 

3.4.3.3. Rasio Kecukupan Modal 

Menurut Berger et al (1995) dan Saidenberg dan Schuermann (2003) dalam 

Zulkafli dan Samad (2007) peraturan kecukupan modal di bank pada dasarnya 

bertujuan melindungi nasabah baik debitor maupun kreditor dan juga menurunkan 

tingkat risiko sistemik. Menurut Zulkafli dan Samad (2007) dalam Lukas dan 

Basuki (2015), pengawasan regulasi melalui rasio kecukupan modal digunakan 

sebagai alat mekanisme tatakelola dapat digunakan untuk memastikan bahwa bank 

memiliki permodalan yang baik. 

Adapun perhitungan yang ditetapkan oleh Basel untuk mengukur ukuran 

Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah: 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 𝑥 100 (3.4) 

Keterangan: 

CAR  = Rasio Kecukupan Modal 

ATMR  = Aset Tertimbang Menurut Resiko 

3.4.3.4. KAP Big 4 

Menurut Ninimaki (2001) dalam Pratiningsih (2009), auditor eksternal atau 

Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki peran penting dalam pengawasan bank 

untuk memastikan pengendalian dari pelaporan keuangan dalam rangka 
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meningkatkan kinerja perusahaan. Tingkat kualitas pelaporan yang baik tentunya 

akan dapat dicapai oleh perusahaan yang menggunakan auditor eksternal yang 

berkualitas (Mitton, 2002 dalam Pratiningsih, 2009). Menurut Pratiningsih (2009) 

adapun yang termasuk KAP Big 4 adalah Pricewater House Coopers (PWC), 

Deloitte Toche Tohmatsu, Ernst & Young, dan KPMG. 

Dalam penelitian ini menurut (Lukas dan Basuki, 2015), KAP big 4 diukur 

menggunakan variabel dummy. Variabel dummy ini dinyatakan 1 saat bank 

menggunakan KAP big 4 dan 0 saat bank tidak menggunakan KAP big 4. 

3.4.3.5. Lembaga Pemeringkat Big 3 

Penilaian dari lembaga pemeringkat tentunya akan memudahkan investor 

dalam menilai perusahaan yang ingin diinvestasikan. Lembaga pemeringkat ini 

bertugas untuk melakukan evaluasi dan analisis atas kemungkinan macetnya 

pembayaran surat hutang (Nugraha, 2010). Kemudian menurut Richard dan 

Deddouche (1999) dalam Zulkafli dan Samad (2007) bahwa lembaga pemeringkat 

akan menyampaikan informasi yang baru dan berguna mengenai kesehatan 

keuangan dari bank, dan diharapkan nilai saham dari bank tersebut akan mengikuti 

penilaian rating-nya. Adapun tiga lembaga pemeringkat terbaik menurut Zulkafli 

dan Samad (2007) adalah Moody’s, Standard & Poor (S&P), dan Fitch. 

Dalam penelitian ini menurut (Lukas dan Basuki, 2015), Lembaga 

Pemeringkat big 3 diukur menggunakan variabel dummy. Variabel dummy ini 

dinyatakan 1 saat bank menggunakan Lembaga Pemeringkat big 3 dan 0 saat bank 

tidak menggunakan Lembaga Pemeringkat big 3. 
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Berikut ini adalah tabel pengukuran variabel: 

Tabel 3.1.  

Pengukuran Variabel 

Variabel Pengukuran Skala Sumber 

Variabel 

Independen: 

Konglomerasi 

Perbankan 

Diukur menggunakan variabel 

dummy: 

1 melakukan konglomerasi 

0 tidak melakukan konglomerasi 

Nominal - 

Variabel 

Dependen: 

Nilai Perusahaan 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑞 =
𝑀𝑉𝐸 + 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝐴
 

Rasio 
Herawaty 

(2008) 

Variabel 

Moderasi: 

1. Pemilik 

Saham Kedua 

Terbesar 

𝑆𝐿𝑆

=
% 𝐶𝐹𝑅 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎

% 𝐶𝐹𝑅 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑎
 Rasio 

Attig et al. 

(2008) 

2. Ukuran 

Komisaris 

Indepeden 

𝐵𝐼𝑅 =
𝐵𝐼

𝐵𝑆
 

Rasio 

Lukas dan 

Basuki 

(2015) 

3. Rasio 

Kecukupan 

Modal 

𝐶𝐴𝑅 =
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
 𝑥 100 

Rasio Basel II 

4. KAP Big 4 Diukur menggunakan variabel 

dummy: 

1 menggunakan KAP big 4 

0 tidak menggunakan KAP big 4 

Nominal 

Lukas dan 

Basuki 

(2015) 

5. Lembaga 

Pemeringkat 

Big 3 

Diukur menggunakan variabel 

dummy: 

1 menggunakan Lembaga 

Pemeringkat big 3 

0 tidak menggunakan Lembaga 

Pemeringkat big 3 

Nominal 

Lukas dan 

Basuki 

(2015) 

Sumber: Data diolah sendiri 

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.5.1. Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif adalah sebuah statistik yang menggambarkan 

atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari rata-rata, standar deviasi, 
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variance, maksimum, minimum, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2009). Dalam 

statsitik deskriptif data dapat dianalisis dengan nilai maksimum dan minimum yang 

menunjukan nilai data besar dan kecil. 

3.5.2. Analisis Data Panel 

Menurut Winarno (2011), dalam ekonometrika terdapat tiga kelompok data, 

yaitu data runtut waktu (time series), data seksi silang (cross section), dan data 

panel (pooled data). Data Panel merupakan gabungan antara data runtut waktu dan 

data seksi silang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel. Dengan 

menggunakan data panel maka akan diperoleh gambaran tentnang perilaku 

beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu. Adapun beberapa 

keuntungan dalam menggunakan data panel dalam Juanda (2012) antara lain: 

1. Metode data panel dapat mengkontrol data yang heterogen. 

2. Data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, 

mengurangi kolinearitas, memperbesar derajat kebebasan, dan lebih efisien. 

3. Dengan mengunakan data panel maka dapat dipelajari suatu bentk perubahan 

yang dinamis. 

4. Dapat mendeteksi dan mengukur efek suatu perubahan pada perubahan lainnya 

lebih baik dari pada kelompok data yang lain. 

5. Dapat mempelajari sifat model yang lebih kompleks. 

6. Mengurangi bias yang mungkin terjadi bila mengaggregasi individu-individu 

atau perusahaan-perusahaan kedalam agregasi yang luas. 

Terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu: 
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1. Common Effect Model 

Data gabungan yang ada akan menunjukan kondisi yang sesungguhnya. 

Menurut Winarno (2011) hasil analisis regresi berlaku pada semua objek pada 

semua waktu. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki 

intersep dan slope yang sama. Kelemahan model ini adalah ketidaksesuaian 

model dengan keadaan sebenarnya, Hal tersebut dikarenakan kondisi tiap objek 

saling berbeda, bahkan satu objek pada suatu waktu akan sangat berbeda dengan 

kondisi objek tersbeut pada waktu yang lain. 

2. Fixed Effect Model 

Fixed effect model adalah model yang dapat menunjukan perbedaan konstanta 

antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama (Winarno, 2011). 

Fixed effect model dimaksudkan bahwa satu objek, memiliki konstanta yang 

besarnya tetap untuk berbagai periode waktu. Demikian juga dengan koefisien 

regresinya memiliki besar yang tetap dari waktu ke waktu. Untuk membedakan 

satu objek dengan objek lainnya, digunakan variable dummy. Oleh karena itu, 

model ini serig disebut juga Least Square Dummy Variables (LSDV). 

3. Random Effect Model 

Random Effect digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed effect yang 

menggunakan variable dummy, sehingga model mengalami ketidak pastian. 

Alih-alih menggunakan variable dummy, random effect model menggunakan 

residual yang diduga memiliki hubungan antarwaktu dan antarobjek (Winarno, 

2011). 
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Dari ketiga model yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya menetukan 

model yang paling tepat untuk mengestimasi parameter regresi data panel. Hal yang 

pertama dilakukan adalah menentukan apakah common effect model atau fixed 

effect model yang terbaik. Langkah pertama ini dilakukan dengan menggunakan uji 

Chow. Uji Chow dilakukan dengan cara menghitung uji statistic F (Winarno, 2011). 

Adapun rumus untuk uji ini adalah: 

𝐹 =
(𝑅𝑆𝑆1−𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛−1)

(𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛𝑇−𝑛−𝑘)
 (3.5) 

Keterangan: 

RSS1  = Nilai residual sum square (common) 

RSS2  = Nilai residual sum square (fixed) 

n  = Banyak observasi 

nT  = Jumlah seluruh sampel (observasi X periode) 

k  = Jumlah variable independen 

Hipotesis =  Ho: common effect model 

   Ha: fixed effect model 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

a. Jika nilai statistik F hitung > F tabel atau Prob Chi Square < 0,05, maka Ho 

ditolak. 

b. Jika nilai statistik F hitung ≤ F tabel atau Prob Chi Square > 0,05, maka Ho 

diterima. 

Bila hasil yang didapatkan adalah common effect model, maka pemilihan 

model tidak perlu dilanjutkan. Namun bila yang didapatkan adalah fixed effect 
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model maka harus diuji lagi dengan Uji Hausman. Uji Hausman dilakukan untuk 

menentukan model estimasi regresi pooled data antara fixed effect model dengan 

random effect model. Statistik dari Uji Hausman mengikuti statistik Chi Square 

(Winarno, 2011). 

Hipotesis = Ho: random effect model 

   Ha: fixed effect model 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

a. Jika nilai probabilitasnya X2 > nilai kritis Chi Square, maka Ho diterima. 

b. Jika nilai probabilitasnya X2 ≤ nilai kritis Chi Square, maka Ho ditolak. 

3.5.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah uji statistik yang dilakukan sebelum melakukan 

analisis regresi linier berganda. Uji ini berguna untuk memastikan nilai parameter 

untuk pengujian valid. Pengujian. Asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk 

menguji analisis ini antara lain: uji asumsi normalitas, multikolinieritas, 

homokedastisitas, dan autokorelasi (Ghazali,2009). 

3.5.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengui apakah dalam model regresi variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas 

data dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Uji Jarque-Bera adalah 

uji statistic untuk mengetahui apakah data tedistribusi normal. Uji ini mengukur 

perbedaan skewness dan kurtosis data dibandingkan dengan apabila datanya bersifat 
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normal. Jika nilai probabilias yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka terima 

Ho yang artinya residual data terdistribusi normal. 

3.5.3.2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

dibentuk ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik jika tidak ada korelasi antar sesama variabel independennya. Jika 

variabel saling berkorelasi maka variabel tersebut tidak ortogonal. Nilai ortogonal 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. 

3.5.3.3. Uji Homokedastisitas 

Uji homokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dan residual satu pengamatan kepengamatan yang lain 

(Ghozali, 2009). Jika pemindahan residual tetap maka disebut homoskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah model homoskesdatisitas atau tidak bersifat 

heterokedastisitas. Salah satu alat uji homokedastisitas adalah dengan uji Glejser 

yaitu uji yang dilakukan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Jika variabel independen signifikan terjadi secara statistik maka 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dikatakan tidak signifikan 

mempengaruhi variabel dependen bila nilai probabilitas signifikansinya diatas level 

of confidence 5%. 

3.5.3.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 (sebelumnya). 
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Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan dan bekaitan satu sama lain, 

kejadian ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu 

variabel ke variabel lain. Data yang sering menjadi gangguan adalah data yang 

berseries. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari auto korelasi. 

Untuk menguji autokorelasi biasa menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) 

Terdapat hipotesis yang di uji yaitu Ho: tidak ada autokorelasi dan Ha: ada 

autokorelasi. 

Tabel 3.2.  

Kriteria Uji Durbin-Watson 

Autokorelasi Positif Autokorelasi Negatif Hasil 

d < dL (4-d)  < dL Tolak H0 

d > dU (4-d) > dU Terima H0 

dL < d < dU dL < (4-d) < dU Tidak dapat disimpulkan 

Sumber: http://www.statistikian.com/2013/03/durbin-watson-tabel.html 

3.5.4. Statistik Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur hubungan antara dua variabel atau lebih. Fungsi lain dari analisis regresi 

digunakan sebagai alat untuk menunjukan adanya arah hubungan positif atau 

negatif antara variabel independen kepada variabel dependen (Ghozali,2009). 

Hubungan matematis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Qit =  αit + β1Cong it + β2SLS it + β3BIR it + β4CAR it + β5Big4 it + β6Big3 it + 

β7Cong*SLS it + β8Cong*BIR it + β9Cong*CAR it + β10Cong*Big4 it + 

β11Cong*Big3 it + ε it  (3.6) 
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Keterangan: 

Q = Nilai Perusahaan 

α = Konstanta 

Cong = Konglomerasi Perbankan 

SLS = Pemilik Saham Kedua Terbesar 

BIR = Ukuran Komisaris Independen 

CAR = Rasio Kecukupan Modal 

Big4 = KAP Big 4 

Big3 = Lembaga Pemeringkat Big 3  

i = Bank 

t = Periode laporan tahunan 

β1… β11 = Koefisien regresi 

3.6. Teknik Pengujian Model (Uji-F) 

Uji statistik F adalah pengujian untuk menguji apakah semua variabel 

independen yang tergabung dalam sebuah model secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali,2009). Pengujian nilai F menggunakan 

analisis two tailed. Nilai uji-F mempunyai batasan penilaian pengukuran jika nilai 

F lebih besar daripada F hitung maka Ho ditolak pada level of confidence 5%, 

artinya kita menerima hipotesis bahwa secara bersama-sama semua variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen. Namum jika nilai F perhitungan 

lebih besar daripada nilai F tabel maka Ho di tolak dan Ha diterima.  
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Selain menggunakan membandingkan F tabel dan F hitung, Uji-F juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan P-value atau nilai probabilitas. Adapun kriteria 

pengujian yang digunakan sebagai berikut: 

a.  Ho diterima dan Ha ditolak jika probabilitas F > 0,05 atau F hitung > F tabel. 

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika probabilitas F ≤ 0,05 atau F hitung < F tabel. 

Ho: Konglomerasi perbankan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

Ha: Konglomerasi perbankan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

dengan tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

3.7. Uji Determinasi (R2) 

Ghozali (2009) mendefinisikan koefisien determinasi (R2) sebagai alat yang 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel independen. Nilai interval koefisien determinasi terletak antara nol 

dan satu. Jika nilai R2 kecil artinya variabel independen untuk menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Jika nilai R2 mendekati angka satu artinya variabel 

independen hampir mempunyai semua informasi untuk memprediksi variabel 

dependen. 

3.8. Teknik Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

Uji signifikan t merupakan alat untuk menguji seberapa jauh pengaruh 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Pengujian untuk uji t menggunakan pengujian two tailed. Untuk 

menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-batasan significant level 0,05 
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(a=5%), dari hasil perhitungan maka akan ditemukan penerimaan atau penolakan 

terhadap hipotesis. Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka hipotesis ditolak, 

artinya bahwa secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikan lebih kecil 0,05 maka 

hipotesis diterima artinya bahwa secara parsial variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Selain menggunakan nilai signifikan, uji-t juga dapat menggunakan 

perbandingan t hitung dengan t tabel. Adapun kriteria pengujian dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Ho diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel atau probabilitas t > 0,05. 

b. Ha diterima dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel atau probabilitas t < 0,05. 

Adapun bentuk hipotesisnya adalah: 

Ho : β1 - β11 = 0 

Ha : β1 - β11 ≠ 0 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Deskripsi Objek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan tahunannya 

di website perusahaanya ataupun Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten dari 

tahun 2011-2015. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah bank 

yang melakukan pengungkapan informasi mengenai kepemilikan saham, komposisi 

dewan komisaris, capital adequacy ratio, dan lembaga pengaudit eksternal. 

Berdasarkan data dari BEI pada tahun 2011-2015 populasi perusahaan perbankan 

sebanyak 174 observasi. 

Tabel 4.1. 

Pemilihan Sample dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah (n) 

Jumlah bank tahun 2011 30 

Jumlah bank tahun 2012 31 

Jumlah bank tahun 2013 35 

Jumlah bank tahun 2014 38 

Jumlah bank tahun 2015 40 

Jumlah populasi 174  

Tidak berturut-turut terdaftar di BEI (24) 

Total observasi yang dipilih 150  

Data yang tidak lengkap (0) 

Outliers (66) 

Jumlah sampel akhir 84 
 Sumber: data diolah sendiri 
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 Dalam penelitian ini, pemilihan sampel yang digunakan ditentukan 

berdasarkan metode purposive sampling yang dilihat dari kelengkapan data 

penelitian. Berdasarkan metode purposive sampling, maka observasi penelitian ini 

berjumlah 150 observasi. Adapun pengambilan sampel tercantum pada Table 4.1.  

 Terkait dengan hasil uji normalitas atas residual data berdasarkan model 

penelitian terhadap seluruh observasi (150) menunjukan bahwa data tidak 

terdistribusi normal. Untuk mengatasi data yang tidak normal maka penulis 

membuang outlier. Outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti 

memiliki penyimpangan yang terlalu jauh dari data yang lainnya. Hal ini 

menyebabkan model penelitian kurang baik sehingga harus dikeluarkan. Dari 

teknik pengambilan observasi maka terdapat 66 outlier yang harus dikeluarkan 

sehingga terpilihlah sebanyak 84 observasi agar pengujian dapat dilanjutkan. 

Outliers dipilih berdasarkan nilai residualnya. Data yang memiliki residual lebih 

dari ± 0,2 maka akan dibuang. 

4.2. Statitstik Deskriptif  

Table 4.2. 

Statistik Deskriptif Data Tanpa Outliers 

 Q CONG SLSR BIR CAR BIG4 BIG3 

 Mean  1.124482  0.738095  0.281426  0.591988  0.163135  0.750000  0.809524 

 Median  1.093462  1.000000  0.181834  0.585714  0.163650  1.000000  1.000000 

 Maximum  1.580902  1.000000  1.000000  1.000000  0.279100  1.000000  1.000000 

 Minimum  0.915288  0.000000  0.000000  0.333333  0.080200  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  0.119304  0.442312  0.312912  0.106203  0.032378  0.435613  0.395035 

 Sum  94.45650  62.00000  23.63976  49.72698  13.70330  63.00000  68.00000 

 Observations  84  84  84  84  84  84  84 

Sumber: data diolah sendiri 

Peran Tata Kelola Perusahaan..., Rizky Adithiya, Ak.-IBS, 2017



73 

 

                Indonesia Banking School 
 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menunjukan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai 

maksuimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari setiap variable 

yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistik Eviews9 dengan jumlah 

observasi sebanyak 84. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan pada Table 4.2 

berikut: 

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan (Q). Untuk 

nilai rata-rata Q pada periode 2011-2015 adalah sebesar 1,124 dengan nilai 

maksimum sebesar 1,581 yang terdapat pada PT. Bank of India Indonesia, 

Tbk (BSWD) di tahun 2015. Kemudian untuk nilai minimum ada pada PT. 

Bank Pundi Indonesia, Tbk (BEKS) di tahun 2015 dengan nilai perusahaan 

sebesar 0,915. 

2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah konglomerasi perbankan 

(CONG). Variable ini merupakan variable dummy yang menandakan angka 

1 sebagai perusahaan yang melakukan konglomerasi dan 0 merupakan 

perusahaan yang tidak melakukan konglomerasi sehingga nilai maksimum 

dan minimum yang didapat pasti 1 dan 0. Untuk rata-rata dari variable 

konglomerasi ini adalah 0,738. Yang artinya dari total observasi, banyak 

observai lebih condong ke konglomerasi sebanyak 62 dan sisanya (22) 

merupakan observasi non-konglomerasi. 

3. Untuk variabel pemilik saham terbesar kedua (SLSR) sebagai variabel 

pemoderasi merupakan hasil pembagian dari pemegang saham terbesar 

kedua terhadap pemegang saham terbesar pertama. Variabel ini memiliki 
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rata-rata 0,281 dengan nilai maksimal 1 yang terdapat pada PT. Bank 

Permata, Tbk (BNLI) selama tahun observasi penelitian 2012 sampai 2015. 

PT. Bank Permata Tbk membagi rata kepemilikan PT. Astra Internasional, 

Tbk dengan Standard Chartered Bank sebagai pemegang saham asing 

selama tahun observasi dan yang berubah hanya persentasenya saja. 

Kemudian untuk nilai minimum terdapat pada PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero), Tbk (BBNI) 2011 sampai 2014; PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero), Tbk (BBRI) 2011 sampai 2015; PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk (BBTN) pada tahun 2014; PT. Bank Danamon Indonesia, 

Tbk (BDMN) 2011 sampai 2012; PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk (BMRI) 

2011 sampai 2015; PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (BNGA) pada tahun 2011; 

PT. Bank Sinarmas, Tbk (BSIM) pada tahun 2011, dan 2013 sampai 2015; 

PT. Bank Mega, Tbk (MEGA) 2011 sampai 2012, dan PT. Bank OCBC 

NISP, Tbk (NISP) 2012 sampai 2015 dengan nilai 0. 

4. Untuk variabel rasio ukuran dewan komisaris (BIR) sebagai variabel 

moderasi yang dihitung dari ukuran dewan komisaris dibagi total dewan 

komisaris memiliki rata-rata 0,592. Adapun nilai maksimumnya sebesar 1 

yang terdapat pada PT. Bank MNC Internasional, Tbk (BABP) pada tahun 

2012 dan 2013 Kemudian untuk nilai minimum sebesar 0,333 terdapat pada 

PT. Bank of India Indonesia, Tbk (BSWD) pada tahun 2014   

5. Untuk variabel rasio kecukupan modal (CAR) sebagai variabel moderasi 

yang dihitung dari modal dibagi dengan asset tertimbang menurut risiko 

(ATMR) memiliki rata-rata sebesar 0,1631 atau 16,31%. Hal ini 
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menunjukan bahwa rata-rata perbankan memiliki kecukupan modal yang 

baik dan memenuhi kriteria minimal yang ditetapkan Bank Indonesia 

sebesar 8%. Adapun nilai maksimal sebesar 21,91% yang terdapat pada PT. 

Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk (SDRA) pada tahun 2013 dan 

nilai minimumnya sebesar 8,02% yang terdapat pada PT. Bank Pundi 

Indonesia, Tbk (BEKS) pada tahun 2015. 

6. Untuk variabel KAP Big 4 (Big4) sebagai variabel moderasi dari 

pengawasan pengungkapan. Variable ini merupakan variable dummy yang 

menandakan angka 1 sebagai perusahaan yang menggunakan KAP Big 4 

dan 0 merupakan perusahaan yang tidak menggunakan KAP Big 4 sehingga 

nilai maksimum dan minimum yang didapat pasti 1 dan 0. Untuk rata-rata 

dari variable KAP Big 4 ini adalah 0,75. Yang artinya dari total observasi, 

banyak observai lebih condong untuk menggunakan KAP Big 4 sebanyak 

63 dan sisanya (21) merupakan perbankan yang masih menggunakan KAP 

non-Big4. 

7. Untuk variabel Lembaga Pemeringkat Big 3 (Big3) sebagai variabel 

moderasi dari pengawasan pengungkapan. Variable ini merupakan variable 

dummy yang menandakan angka 1 sebagai perusahaan yang menggunakan 

Lembaga Pemeringkat Big 3 dan 0 merupakan perusahaan yang tidak 

menggunakan Lembaga Pemeringkat Big 3 sehingga nilai maksimum dan 

minimum yang didapat pasti 1 dan 0. Untuk rata-rata dari variable Lembaga 

Pemeringkat Big 3 ini adalah 0,8095. Yang artinya dari total observasi, 

banyak observai lebih condong untuk menggunakan Lembaga Pemeringkat 
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Big 3 sebanyak 68 dan sisanya (16) merupakan perbankan yang masih 

menggunakan Lembaga Pemeringkat non-Big 3. 

4.3. Pemilihan Model 

Pemilihan model adalah hal yang paling pertama dilakukan dalam 

penelitian. Pemilihan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan 

dari tiga model yang tersedia. Adapun model yang tersedia adalah (1) common 

effect (2) fixed effect (3) random effect. Adapun pemilihan model regresi pertama 

yaitu menggunakan Uji Chow yang digunakan untuk memilih model regresi 

common effect atau fixed effect. Kemudian yang kedua dilakukan Uji Hausman 

untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang akan digunakan. 

a. Uji Chow 

Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk menentukan model yang tepa 

tantara common effect atau fixed effect. Dimana probabilitas dari cross-section F 

lebih besar dari 0,05 maka hasilnya adalah menerima Ho yang artinya 

menggunakan model common effect dan pengujian berhenti sampai uji Chow saja. 

Namun jika probabilitas dari cross section F lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya 

adalah menolak Ho dan perlu uji Hausman untuk mengetahui model random effect 

atau fixed effect yang akan digunakan. Table 4.3. merupakan tabel hasil dari 

perhitungan uji Chow. 

Tabel 4.3. 

Uji Chow 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 9.630152 (16,56) 0.0000 
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Cross-section Chi-square 111.060454 16 0.0000 
     
     

 Sumber: data diolah sendiri 

Berdasarkan hasil uji Chow pada table diatas, diperoleh nilai probabilitas 

dari cross-section F adalah 0,0000 dan lebih kecil dari 0,05 yang berarti menolak. 

Ho dan memilih model fixed effect. Sehingga perlu dilakukan uji Hausman untuk 

memastikan apakah model random effect ataukah fixed effect yang akan digunakan 

b. Uji Hausman 

Dikarenakan hasil uji Chow diatas terpilih model fixed effect maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji Hausman. Uji ini dipakai untuk 

memilih model random effect atau fixed effect. Tabel 4.4. merupakan tabel hasil 

perhitungan dari uji Hausman. 

Tabel 4.4. 

Uji Hausman 

     
     

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

     
     

Cross-section random 19.167659 11 0.0581 
     
     

Sumber: data diolah sendiri  

Berdasarkan hasil uji Hausman diatas, besar nilai probabilitas cross section 

random adalah sebesar 0,0581. Dikarenakan nilai probabilitas diatas 0,05 maka 

hasilnya adalah terima H0 dan model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model 

random effect. 
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4.4. Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian analisis regresi, agar menenjukan hubungan yang valid 

dan tidak bias, maka diperlukan uji asumsi klasik pada model regresi yang akan 

digunakan. Suatu model dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila 

memenuhi syarat normalitas, tidak bersifat multikolinieritas, homokedastisitas, dan 

tidak bersifat autokorelasi. 

4.4.1. Uji Normalitas 

Sebelum data dibuang outliers-nya pada Gambar 4.1, tingkat probabilitas 

dari uji normalitasnya adalah sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. 

Dengan tingkat probabilitas yang sangat kecil maka dapat disimpulkan data tidak 

normal yang dapat dilihat juga dari nilai kurtosis dan skewnss yang besar. Sehingga 

untuk menormalkan data diperlukan treatment yang baik agar data menjadi normal. 

Salah satunya adalah dengan membuang outliernya.  
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Mean       5.12e-16

Median  -0.032386

Maximum  1.687632

Minimum -0.620750

Std. Dev.   0.313554

Skewness   2.436755

Kurtosis   13.67160

Jarque-Bera  860.2132

Probability  0.000000
 

Gambar 4.1. Uji Normalitas Sebelum Outlier dibuang 

(Sumber: data diolah sendiri) 
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Setelah membuang outliers-nya sejumlah 66 observasi pada Gambar 4.2, 

maka jumlah observasi yang diteliti hanya tinggal menjadi 84. Adapun hasil dari 

pengujian normalitas berada pada tingkat probabilitas 0,244617, dan nilai 

perobabilitas tersebut berada diatas 0,05. Sehingga hasilnya adalah terima H0 yang 

artinya data yang akan diteliti telah normal. 
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Kurtosis   3.044865

Jarque-Bera  2.816126

Probability  0.244617
 

Gambar 4.2. Uji Normalitas Setelah Outlier dibuang 

(Sumber: data diolah sendiri) 

4.4.2. Uji Multikolinieritas 

Tabel 4.5. 

Uji Multikolinieritas 

  CONG CAR SLSR BIR BIG4 BIG3 

CONG       

CAR -0.240      

SLSR 0.011 -0.171     

BIR -0.032 0.086 -0.109    

BIG4 -0.094 0.131 -0.030 -0.165   

BIG3 0.194 0.043 0.004 -0.008 0.140  
Sumber: data diolah sendiri 
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Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linier antar variabel dalam model regresi. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel. Jika koefisien 

korelasi antar variabel diatas 0,8, maka variabel terindikasi adanya masalah 

multikoliniearitas dalam model. Kemudian bila koefisien korelasi antar variabel 

berada dibawah 0,8 maka variabel yang digunakan tidak terdapat multikoliniearitas 

(Gujarati dan Porter, 2012). 

Dari tabel 4.5 penghitungan multikolinieritas diatas dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel dalam model yang dibuat. Hal 

tersebut dikarenakan semua koefisien korelasi antar variable berada kurang dari 0,8. 

4.4.3. Uji Homokedastisitas 

Menurut Ghozali (2009), uji homokedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi terjadi ketidak samaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan uji White untuk 

mendeteksi apakah model yang diteliti tidak terjadi heterokedastisitas sehingga 

bersifat homokedastisitas. Model yang diteliti dikatakan bersifat homokedastisitas 

jika nilai probabilitas Chi-square dari Obs*R-square lebih besar dari 0,05. 

Table 4.6. 

Uji White 

     
     

F-statistic 0.796530     Prob. F(36,47) 0.7592 

Obs*R-squared 31.82958     Prob. Chi-Square(36) 0.6673 

Scaled explained SS 25.47339     Prob. Chi-Square(36) 0.9044 
     
     

 Sumber: data diolah sendiri 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.6. Didapatkan hasil uji White 

dengan probabilitas Chi-square dari Obs*R-Square adalah sebesar 0,6673 dan nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05. Sehingga terima H0 yang artinya tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model penelitian. 

4.4.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan t-1 (sebelumnya). Untuk 

menguji autokorelasi pada penelitian ini, penulis menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test). 

Table 4.7. 

Uji Durbin Watson 

 

 Weighted Statistics   
     
     

R-squared 0.795762     Mean dependent var 0.315428 

Adjusted R-squared 0.764559     S.D. dependent var 0.077453 

S.E. of regression 0.037420     Sum squared resid 0.100816 

F-statistic 25.50267     Durbin-Watson stat 1.695363 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 Sumber: data diolah sendiri 

Table 4.8. 

Tabel Durbin Watson 

N K dL dU 

83 11 1,39048 1,91768 

Sumber: http://www.statistikian.com/2013/03/durbin-watson-tabel.html  

Dari hasil uji Durbin-Watson pada Tabel 4.7. didapatkan nilai Durbin-

Watson stat adalah sebesar 1,695. Berdasarkan kriteria pada Tabel 3.2 dan 

dibandingkan dengan Tabel 4.8 maka model tidak terjadi autokorelasi negatif pada 
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model yang diteliti dan tidak dapat disimpulkan pada autokorelasi positif. Hasil ini 

sudah cukup dan dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi autokorelasi. 

4.5. Analisis Hasil Penelitian 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar 

variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data, telah 

dilakukan pengujian untuk mengetahui model apa yang cocok digunakan dalam 

penelitian. Adapun model yang digunakan adalah random effect. Pemilihan tersebut 

berdasarkan hasil dari uji Chow dan uji Hausman pada Tabel 4.3. dan tabel 4.4. 

yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan Tabel 4.15., maka bentuk 

persamaan regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

Q=  0.90391 + 0.209974(CONG) - 0.369996(SLSR) + 0.968211 (BIR) + 

0.214544 (CAR) - 0.277348 (BIG4) - 0.058263 (BIG3) + 0.268048 (CONG 

X SLSR) - 1.011386 (CONG X BIR) - 0.276478 (CONG X CAR) + 0.372418 

(CONG X BIG4) + 0.05465 (CONG X BIG3) + ε 

Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar 0,90391 memberikan indikasi bahwa jika variabel 

independen bernilai konstan, maka nilai perusahaan (Q) akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,90391. 

2. Koefisien regresi konglomerasi (CONG) sebesar 0,209974 menyatakan 

bahwa jika skor CONG mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai 

perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,209974. 
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3. Koefisien regresi pemegang saham terbesar kedua (SLSR) sebesar -

0,369996 menyatakan bahwa jika skor SLSR mengalami peningkatan 

sebesar 1%, maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 

0,369996. 

4. Koefisien regresi ukuran komisaris independen (BIR) sebesar 0,968211 

menyatakan bahwa jika skor BIR mengalami peningkatan sebesar 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,968211. 

5. Koefisien regresi rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 0,214544 

menyatakan bahwa jika skor CAR mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,214544. 

6. Koefisien regresi KAP Big 4 (BIG4) sebesar -0,277348 menyatakan bahwa 

jika skor BIG4 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai perusahaan 

akan mengalami penurunan sebesar 0,277348. 

7. Koefisien regresi Lembaga Pemeringkat Big 3 (BIG3) sebesar -0,058263 

menyatakan bahwa jika skor BIG3 mengalami peningkatan sebesar 1%, 

maka nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,058263. 

8. Koefisien regresi konglomerasi dengan pemegang saham kedua terbesar 

sebagai variable moderasi (CONG*SLSR) sebesar 0,268048 menyatakan 

bahwa jika skor CONG*SLSR mengalami peningkatan sebesar 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,268048. 

9. Koefisien regresi konglomerasi dengan ukuran komisaris independen 

sebagai variabel moderasi (CONG*BIR) sebesar -1,011386 menyatakan 
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bahwa jika skor CONG*BIR mengalami peningkatan sebesar 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 1,011386. 

10. Koefisien regresi konglomerasi dengan rasio kecukupan modal sebagai 

variabel moderasi (CONG*CAR) sebesar -0,276478 menyatakan bahwa 

jika skor CONG*CAR mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 0,276478. 

11. Koefisien regresi konglomerasi dengan KAP Big 4 sebagai variabel 

moderasi (CONG*BIG4) sebesar 0,372418 menyatakan bahwa jika skor 

CONG*BIG4 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka nilai perusahaan 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,372418. 

12. Koefisien regresi konglomerasi dengan Lembaga Pemeringkat Big 3 

sebagai variabel moderasi (CONG*BIG3) sebesar 0,05465 menyatakan 

bahwa jika skor CONG*BIG3 mengalami peningkatan sebesar 1%, maka 

nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 0,05465. 

4.5.1. Pengujian Model (Uji-F) 

Berdasarkan Table 4.15. nilai probabilitas dari F-statistic dari model 

penelitian sebesar 0,000000 sehingga nilai probabilitas dari F-statistic lebih kecil 

dari 0,05 yang artinya menolak H0 dan terima Ha. Hal tersebut menunjukan bahwa 

regresi secara simultan dari konglomerasi yang dimoderasi oleh tatakelola 

perusahaan yang terdiri dari pemegang saham terbesar kedua, komisaris 

independen, rasio kecukupan modal, KAP Big 4, dan Lembaga Pemeringkat Big 3 

bersama-sama berpengaruh terhadap nilai perusahaan sebagai variable dependen.  
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Ha: Konglomerasi perbankan dapat mempengaruhi nilai perusahaan dengan 

tatakelola perusahaan sebagai variabel moderasi. 

4.5.2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determasi merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengukur seberapa jauh model penelitian dalam menerangkan variasi dari variable 

independennya pada variable dependennya (Ghozali, 2009). Pada analisis regresi 

hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisien deteminasi (adjusted R-square). Nilai 

adjusted R-square yang baik jika mendekati 1 yang artinya model penelitian telah 

menjelaskan variable dependen penelitian dalam tingkat 100% sehingga faktor lain 

di luar model penelitian tidak mempengaruhi variable dependen (Winarno, 2011).  

Dari hasil penelitan dalam table 4.15. menunjukkan bahwa nilai adjusted R-

square adalah sebesar 0,764559. Berarti variabel bebas dalam penelitian ini mampu 

menjelaskan variabel nilai perusahaan (Q) sebesar 76,46 % di mana selebihnya 

yaitu 23,54 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variable yang diteliti. Hasil 

tersebut menunjukan bahwa model regresi sudah cukup baik menjelaskan variable 

dependen karena berada pada tingkat diatas 50%. 

4.5.3. Pengujian Hipotesis (Uji-t) 

 

Uji statistik t pada dasarnya merupakan alat untuk menguji seberapa jauh 

pengaruh varibel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen (Ghozali, 2009). Pengujian untuk uji t yang peneliti gunakan adalah 

pengujian two tailed. Untuk menentukan pengaruh antar variabel terdapat batasan-

batasan signifikant level 0,05 (a=5%). Jika nilai signifikan lebih besar 0,05 maka 
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hipotesis ditolak, artinya bahwa secara parsial variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai signifikan 

lebih kecil 0,05 maka hipotesis diterima artinya bahwa secara parsial variabel 

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut adalah 

hasil pengujian hipotesisnya: 

1. Konglomerasi Perbankan (Variabel Independen) 

H1: Konglomerasi perbankan berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

Berdasarkan Table 4.15. hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas dari variabel independen konglomerasi (CONG) sebesar 0,0091 

atau lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai koefisien 0,209974, artinya bahwa 

konglomerasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak dapat 

ditolak. 

2. Pengawasan Kepemilikan (Variabel Moderasi) 

H2: Pemilik saham terbesar kedua akan memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan 

Berdasarkan Table 4.15. hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas pemilik saham terbesar kedua (SLSR) jika dijadikan variabel 

independen sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai koefisien 

sebesar -0,369996, artinya bahwa pemegang saham terbesar kedua 

berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan jika dijadikan 

variabel independen. 
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Kemudian jika pemilik saham kedua terbesar menjadi moderasi dari 

hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan (CONG*SLSR) maka 

akan memiliki probabilitas sebesar 0,0001 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 

nilai koefisien 0,268048, artinya bahwa pemilik saham terbesar kedua 

berpengaruh signifikan dan positif sebagai variabel moderasi dari hubungan 

konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kedua tidak dapat ditolak dan mendukung arah dari 

konglomerasi yang bernilai positif juga. 

3. Pengawasan Pengendalian Internal (Variabel Moderasi) 

H3: Komisaris Independen akan memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan Table 4.15 hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas ukuran komisaris independen (BIR) jika dijadikan variabel 

independen akan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil 

dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,968211, artinya bahwa ukuran 

komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai 

perusahaan jika dijadikan variabel independen. 

Kemudian jika ukuran komisaris independen menjadi moderasi dari 

hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan (CONG*BIR) maka 

akan memiliki probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 

nilai koefisien -1,011386, artinya bahwa ukuran komisaris independen 

berpengaruh signifikan dan negatif sebagai variabel moderasi dari 

hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak dapat ditolak tetapi tidak 

mendukung arah dari konglomerasi yang bernilai positif. 

4. Pengawasan Regulator (Variabel Moderasi) 

H4: Rasio kecukupan modal akan memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan Table 4.15. hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas rasio kecukupan modal (CAR) jika dijadikan variabel 

independen akan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3739 atau lebih besar 

dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar 0,2114544, artinya bahwa rasio 

kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan jika 

dijadikan variabel independen. 

Kemudian jika rasio kecukupan modal menjadi moderasi dari 

hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan (CONG*CAR) maka 

akan memiliki probabilitas sebesar 0,4614 atau lebih besar dari 0,05. 

Dengan nilai koefisien –0,276478, artinya bahwa ukuran komisaris 

independen tidak berpengaruh sebagai variabel moderasi dari hubungan 

konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis keempat ditolak. 

5. Pengawasan Pengendalian Internal (Variabel Moderasi) 

a. H5a: KAP Big 4 akan memoderasi hubungan antara konglomerasi 

perbankan dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan Table 4.15. hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas KAP Big 4 (BIG4) jika dijadikan variabel independen akan 
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memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 

nilai koefisien sebesar -0,277348, artinya bahwa KAP Big 4 berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan jika dijadikan variabel 

independen. 

Kemudian jika KAP Big 4 menjadi moderasi dari hubungan 

konglomerasi terhadap nilai perusahaan (CONG*BIG4) maka akan 

memiliki probabilitas sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan nilai 

koefisien -0,372418, artinya bahwa KAP Big 4 berpengaruh signifikan dan 

positif sebagai variabel moderasi dari hubungan konglomerasi terhadap 

nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima 

bagian a tidak dapat ditolak dan mendukung arah dari konglomerasi yang 

juga bernilai positif. 

b. H5a: Lembaga Pemeringkat Big 3 akan memoderasi hubungan 

antara konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 

Berdasarkan Table 4.15. hasil analisis regresi menunjukan bahwa 

probabilitas Lembaga Pemeringkat Big 3 (BIG3) jika dijadikan variabel 

independen akan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0051 atau lebih kecil 

dari 0,05. Dengan nilai koefisien sebesar -0,058263, artinya bahwa 

Lembaga Pemeringkat Big 3 berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

nilai perusahaan jika dijadikan variabel independen. 

Kemudian jika Lembaga Pemeringkat Big 3 menjadi moderasi dari 

hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan (CONG*BIG3) maka 

akan memiliki probabilitas sebesar 0,0422 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan 
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nilai koefisien 0,05465, artinya bahwa Lembaga Pemeringkat Big 3 

berpengaruh signifikan dan positif sebagai variabel moderasi dari hubungan 

konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kelima bagian b tidak dapat ditolak dan mendukung 

arah dari konglomerasi yang juga bernilai positif. 

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1. Pengaruh Konglomerasi Perbankan terhadap Nilai Perusahaan 

Konglomerasi merupakan penerapan strategi pada tingkat korporasi. Seiring 

dengan meningkatnya persaingan pada era globalisasi ini, perusahaan cenderung 

melakukan konglomerasi untuk meningkatkan daya saing dengan melakukan 

diversifikasi. Menurut Hidayat (2016), diversifikasi dilakukan sebagai cara 

perusahaan dalam mengembangkan bisnis dan pasar.  Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Hidayat (2016), bank yang melakukan konglomerasi memiliki 

kinerja yang lebih baik daripada bank yang tidak melakukan konglomerasi dan hal 

tersebut sejalan dengan Maksimoc (2013) dan Schmid (2008).  

Menurut Maksimoc (2013), konglomerasi perbankan memiliki dampak 

positif terhadap kualitas pelayanan, menekan biaya intermediasi, dan menekan 

resiko sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang pada akhirnya 

dapat memaksimalisasi nilai perusahaan. Namun kelemahan dari konglomerasi ini 

adalah sulitnya otoritas berwenang dalam mengawasai kegiatan bisnis dan transaksi 

keuangannya yang semakin kompleks dan dinamis sehingga meningkatkan 

eksposur risiko industri jasa keuangan. Sehingga dugaan penulis hubungan 
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konglomerasi dengan nilai perusahaan dapat munujukan arah positif ataupun 

negatif. 

Dalam penelitian ini hipoteses pertama ini sejalan dengan dengan penelitian 

Hidayat (2016), Maksimoc (2013), dan Schmid (2008) yang menyatakan bahwa 

konglomerasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Adapun hubungan 

konglomerasi terhadap nilai perusahaan menunjukan arah positif. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa investor menilai perbankan yang melakukan konglomerasi 

dari hal positif dimana dengan melakukan konglomerasi, perbankan akan memiliki 

kinerja yang baik. Dengan kinerja yang baik maka diharapkan akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

4.6.2. Pengaruh Pemilik Saham Terbesar Kedua dalam Memoderasi 

Hubungan Konglomerasi terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Gutierrez dan Tribo (2004), multiple large shareholdes adalah 

pemegang saham pengendali yang memegang saham tidak sebesar pemengang 

saham terbesar pertama sehingga tidak memiliki kontrol yang lebih besar 

dibandingkan pemegang saham terbesar pertama, namun pada saat saat yang sama, 

fraksinya sudah cukup untuk mengendalikan perusahaan. Menurut Attig et al. 

(2008) pemilik saham kedua terbesar dapat menurutkan tingkat perampasan aset 

perusahaan dari kepemilikan perusahaan oleh keluarga. Pemilik saham kedua 

terbesar merupakan bagian dari multiple large shareholder dimana memiliki 

control interest dan cash flow interest terdekat dengan pemegang saham 

pengendali. Dikarenakan hasil hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai 
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perusahaan positif maka diharapkan kepemilikan pemengang saham terbesar kedua 

dapat memiliki arah yang positif juga. 

Dalam penelitian ini, menyatakan bahwa pemilik saham kedua terbesar 

dapat memoderasi hubungan antara konglomerasi dan nilai perusahaan. Tidak 

hanya berpengaruh, namun juga mendukung arah dari konglomerasi terhadap nilai 

perusahaan yang juga positif. Hasil tersebut menindikasikan bahwa pemilik saham 

kedua terbesar menggunakan haknya dalam pengawasan dari bagian kepemilikan 

dan dianggap lebih effektif dan efisien dalam mengawasi perusahaan. Hal tersebut 

diindikasikan pada perbankan konglomerasi memiliki komposisi pemegang saham 

yang terdiversifikasi dengan baik. Sehingga pemegang saham terbesar kedua akan 

menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik. Selain itu pemilik saham terbesar 

kedua mengerahkan peran pengendalian internal untuk membatasi mendapat 

manfaat pribadi, mengurangi asimetri informasi, juga menutupi kekurangan di 

lingkungan luar institusi dan sesuai dengan penelitian Attig (2008).  

Dari hasil penelitian hubungan secara langsung menunjukan bahwa pemilik 

saham terbesar kedua berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut 

menunjukan bahwa hubungan langsung antara pemilik saham terbesar kedua tidak 

selalu positif. Hal tersebut tergantung pada bentuk kepemilikannya dalam 

perusahaan seperti yang diungkapkan Maury dan Paujuste (2005). Pada perbankan 

secara keseluruhan diindikasikan pemilik saham kedua terbesar memiliki relasi 

dengan pemilik saham terbesar pertama sehingga mengurangi fungsi pengawasan 

dari pemilik saham terbesar kedua.  
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4.6.3. Pengaruh Komisaris Independen dalam Memoderasi Hubungan 

Konglomerasi terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Adam dan Mehran (2008) dengan meningkatnya proporsi 

Komisaris Independen dalam dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja dari 

perusahaan yang diakibatkan dari peningkatan efektifitas pengawasan dari para 

manager. Kemudian Menurut Lukas dan Basuki (2015), komisaris independen tidak 

mungkin melakukan sesuatu untuk mendapat keuntungan dari kegiatan yang tidak 

etis. Dikarenakan hasil hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan 

positif maka diharapkan komisaris independen dapat memiliki arah yang positif 

juga. 

Dalam hasil penelitian ini, menyatakan bahwa komisaris independen dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi dan nilai perusahaan. Namun sebagai 

variabel moderasi hasil dari penelitian ini menunjukan arah yang negatif dan tidak 

sesuai dengan yang diharapakan. Tetapi hasil ini sejalan dalam penelitian Zulkafli 

dan Samad (2007) yang juga menunjukan arah negatif. Hal tersebut diindikasikan 

bahwa komisaris independen dari perbankan konglomerasi merupakan titipan dari 

perusahaan induk atau pemegang saham terbesar. Sehingga independensinya 

dipertanyakan dan dapat menurunkan dampak positif dari perbankan konglomerasi. 

Hasil penelitian hubungan secara langsung komisaris independen 

berhubungan positif terhadap nilai perusahaan. Hasil ini menunjukan bahwa 

meningkatnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris dapat 

meningkatkan kinerja dari perusahaan yang diakibatkan dari peningkatan efektifitas 

pengawasan dari para manager. Pada perbankan secara keseluruhan komisaris 
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independen dapat secara baik menjalankan fungsinya dalam pengawasan. Hal ini 

diindikasikan karena komisaris independennya berasal dari professional yang 

direkrut berdasarkan kompetensi yang baik. 

Arah dari pemilik saham terbesar kedua dan komisaris independen yang 

memiliki arah berlawanan baik hubungan langsung atau moderasi. Dimana saat 

berhubungan langsung pemilik saham terbesar kedua positif dan komisaris 

independen negatif. Kemudian saat menjadi variabel moderasi pemilik saham 

terbesar kedua bernilai negative dan komisaris independen bernilai positif. Arah 

yang berlawanan ini mengindikasikan adanya hubungan subtitusi kedua variabel ini 

pada perbankan konglomerasi dan perbankan non-konglomerasi. 

4.6.4. Pengaruh Rasio Kecukupan Modal dalam Memoderasi 

Hubungan Konglomerasi terhadap Nilai Perusahaan 

Rasio kecukupan modal merupakan hal yang penting dalam mengukur 

tatakelola yang diukur oleh regulator. Menurut Brigham and Erhardt (2005) dalam 

Pratiningsih (2009), Review dari Bassel Committee menyatakan bahwa 

pengawasan regulasi yang diterbitkan oleh bank sentral atau pemerintah dapat 

berdampak pada kinerja perbankan terutama pada sisi profitabilitas melalui reserve 

requirement dan atau capital adequacy ratio. Menurut Zulkafli dan Samad (2007) 

dalam Lukas dan Basuki (2015), pengawasan regulasi melalui rasio kecukupan 

modal digunakan sebagai alat mekanisme tatakelola dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa bank memiliki permodalan yang baik. 
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Dalam hasil penelitian ini, rasio kecukupan modal tidak dapat memoderasi 

hubungan antara konglomerasi dan nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Lukas dan Basuki (2015). Rasio kecukupan modal tidak dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi dan nilai perusahaan dikarenakan rasio 

kecukupan modal merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan minimal tingkat rasio sebesar 8%. 

Hasil penelitian hubungan secara langsung pun menunjukan bahwa rasio 

kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang artinya bahwa 

baik sebagai variabel moderasi maupun independen dalam penelitian ini, rasio 

kecukupan modal bukan merupakan faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Hal ini diindikasikan karena rasio kecukupan modal merupakan ketetapan dan 

semua observasi penelitian tidak ada bank yang memiliki rasio kecukupan modal 

dibawah 8%. Sehingga investor tidak melihat rasio kecukupan modal sebagai hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam investasi. 

4.6.5. Pengaruh Pengawasan Pengungkapan dalam Memoderasi 

Hubungan Konglomerasi terhadap Nilai Perusahaan 

4.6.5.1. KAP Big 4 

Menurut Ninimaki (2001) dalam Pratiningsih (2009), auditor eksternal atau 

kantor akuntan publik (KAP) memiliki peran penting dalam pengawasan bank 

untuk memastikan pengendalian dari pelaporan keuangan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. De Angelo (1981) dalam Debbianita et al. (2015) 

berpendapat bahwa kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Big 4 akan memberikan 
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kualitas audit yang lebih baik dari pada KAP non-Big 4. Dikarenakan hasil 

hubungan konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan positif maka 

diharapkan perbankan yang diaudit oleh KAP Big 4 dapat memiliki arah yang 

positif juga. 

Dalam hasil penelitian ini, perbankan yang diaudit oleh KAP Big 4 dapat 

memoderasi hubungan antara konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Tidak hanya 

berpengaruh, namun juga mendukung arah dari konglomerasi terhadap nilai 

perusahaan yang juga positif. Sehingga sejalan dengan penelitian Zulkafli dan 

Samad (2007) dan Lukas dan Basuki (2015). 

Namun hasil dari penelitian hubungan perbankan yang diaudit oleh KAP 

Big 4 tidak sejalan dengan hubungannya dalam memoderasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa hubungan KAP Big 4 signifikan negatif terhadap nilai 

perusahaan. 

4.6.5.2. Lembaga Pemeringkat Big 3 

Menurut Brigham and Erhardt (2005) dalam Pratiningsih (2009) Untuk 

menilai tingkat kesehatan keuangan bank dan valuasi bank, pemegang saham perlu 

keakuratan informasi mengenai peringkat dari lembaga pemeringkat terpercaya. 

Penilaian peringkat yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang memiliki 

reputasi yang baik akan mengkonfrmasi reputasi dari perusahaan itu sendiri 

(Zulkafli dan Samad, 2007). Dikarenakan hasil hubungan konglomerasi perbankan 

dengan nilai perusahaan positif maka diharapkan perbankan yang menggunakan 

Lembaga Pemeringkat Big 3 dapat memiliki arah yang positif juga. 
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Dalam hasil penelitian ini, perbankan yang menggunakan lembaga 

pemeringkat Big 3 dapat memoderasi secara positif hubungan antara konglomerasi 

terhadap nilai perusahaan. Adapun Lembaga Pemeringkat Big 3 dapat dengan baik 

memperkuat hubungan antara konglomerasi dan nilai perusahaan dikarenakan arah 

yang sama-sama positif. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Zulkafli dan Samad 

(2007) yang memiliki hasil signifikan positif pula. 

Namun jika Lembaga Pemeringkat Big 3 dijadikan variabel independen, 

hasilnya justru berbalik dengan arahnya sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Lembaga Pemeringkat Big 3 memiliki hubungan signifikan 

negatif dengan nilai perusahaan. 

4.7. Implikasi Manajerial 

Konglomerasi merupakan variabel independen yang diteliti dalam 

penelitian ini. Konglomerasi perbankan merupakan suatu strategi pada tingkat 

korporasi. Perbankan melakukan konglomerasi bertujuan untuk mengembangkan 

bisnis dan pasar yang pada akhirnya dapat meningkatkan skala ekonomi. 

Konglomerasi pun memiliki dampak positf dan negatif. Dampak positif dari 

konglomerasi adalah peningkatan kualitas pelayanan, menekan biaya intermediasi, 

dan memaksimalkan pendapatan. Adapun kelemahan dari konglomerasi adalah 

sulitnya otoritas berwanang dalam mengawasi kegiatan bisnis dan transaksi 

keuangannya yang semakin kompleks dan dinamis sehingga meningkatkan 

eksposur risiko industri jasa keuangan. Sehingga dengan adanya konglomerasi 

dapat meningkatkan atau dapat menurunkan nilai perusahaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa strategi perusahaan pada 

tingkat korporasi dengan melakukan konglomerasi dapat meningkatkan nilai dari 

perusahaan yang diukur menggunakan Tobin’s Q. Berdasarkan hasil ini dapat 

dilihat bahwa dengan menggunakan strategi yang baik maka pasar akan lebih 

mengapresiasi perusahaan yang nantinya akan bermuara dengan meningkatnya 

nilai perusahaan. Sehingga implikasi manajerial dari hasil ini adalah sebaiknya 

perbankan melakukan strategi konglomerasi. Karena dengan strategi konglomerasi, 

investor akan lebih percaya dan lebih mengapresiasi perbankan yang melakukan 

strategi tersebut. 

Kemudian pada penelitian ini, penulis juga menggunakan tatakelola 

perusahaan sebagai variabel moderasi. Adapun tatakelola perusahaan pada bank ini 

direplikasi dari penelitian Zulkafli dan Samad (2007). Fokus dari penelitian ini 

adalah segi pengawasan tatakelolanya. Tatakelola perbankan pada penelitian dibagi 

menjadi empat katagori yaitu pengawasan kepemilikan, pengawasan pengendalian 

internal, pengawasan regulator, dan pengawasan pengungkapan. Adapun 

pengawasan kepemilikan diproksikan dengan pemilik saham terbesar kedua, 

pengawasan pengendalian internal oleh rasio komisaris independen terhadap dewan 

komisaris, pengawasan regulator oleh rasio kecukupan modal, dan pengawasan 

pengungkapan oleh perbankan yang diaudit oleh KAP Big 4 dan menggunakan 

Lembaga Pemeringkat Big 3. Dikarenakan hubungan konglomerasi yang positif 

terhadap nilai perusahaan, maka diharapkan variabel tatakelola perusahaan dapat 

memiliki hubungan positif juga sehingga memperkuat hubungan antara 

konglomerasi dan nilai perusahaan. 
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Pada pengawasan kepemilikan yang diproksikan oleh pemilik saham 

terbesar kedua dapat memperkuat hubungan antara konglomerasi dan nilai 

perusahaan. Sehingga semakin besar pemilik saham kedua terbesar maka akan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar kepemilikan pemilik saham 

kedua terbesar pada perbankan yang melakukan konglomerasi maka control right 

dari pemilik tersebut akan semakin besar dan semakin meningkatkan kualitas 

pengawasan perusahaan dari pemilik saham terbesar pertama. Adapun implikasi 

manajerialnya adalah pada perbankan yang melakukan konglomerasi persentase 

kepemilikan saham terbesar kedua harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut 

dikarenakan investor akan merasa lebih aman dengan adanya persentase 

kepemilikan saham terbesar kedua pada perbankan yang melakukan konglomerasi 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Pada pengawasan pengendalian internal yang diproksikan oleh ukuran 

komisaris independen dapat memperlemah hubungan antara konglomerasi dan nilai 

perusahaan. Semakin besar ukuran komisaris independen pada perbankan yang 

melakukan konglomerasi maka nilai perusahaan akan semakin turun. Hal tersebut 

mengindikasikan komisaris independen yang ada pada perbankan yang melakukan 

konglomerasi dipilih berdasarkan faktor kepemilikan dari kegiatan konglomerasi 

saja. Dimana pemilik saham terbesar dapat dengan bebas menempatkan 

perwakilannya untuk menjadi komisaris independen dan bukan dari 

kompetensinya. Adapun implikasi manajerialnya adalah untuk menempatkan 

komisaris independen dengan jumlah minimal. Jumlah minimal yang ditetapkan 
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Bank Indonesia dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 adalah paling kurang 50% (lima 

puluh persen) dari jumlah anggota dewan komisaris. 

Pada pengawasan regulator yang diproksikan dengan rasio kecukupan 

modal tidak berpengaruh pada perbankan yang melakukan konglomerasi. 

Berapapun besar dari rasio kecukupan modal pada perbankan yang melakukan 

konglomerasi tidak akan mempengaruhi nilai perusahaa. Hal tersebut dikarenakan 

rasio kecukupan modal merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia dengan minimal tingkat rasio sebesar 8%. Selama tingkat rasio 

kecukupan modal dari perbankan diatas 8% maka hal tersebut tidak akan menjadi 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi. 

Pada pengawasan pengungkapan, penelitian ini membagi dua proksi 

tersebut menjadi perbankan diaudit oleh KAP Big 4 dan perbankan yang 

menggunakan jasa Lembaga Pemeringkat Big 3. Dari hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa perbankan konglomerasi yang diaudit oleh KAP Big 4 akan 

dapat meningkatkan nilai perusahaan. Perbankan konglomerasi yang menggunakan 

KAP Big 4 akan lebih diapresiasi oleh investor daripada yang tidak menggunakan 

KAP Big 4. Kemudian hal yang sama juga terdapat pada perbankan konglomerasi 

yang menggunakan jasa Lembaga Pemeringkat Big 3, dimana perbankan 

konglomerasi yang menggunakan Lembaga Pemeringkat Big 3 dapat semakin 

memperkuat hubungan antara konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 

Dari hasil ini membuktikan investor akan lebih mengapresiasi perbankan 

konglomerasi yang menggunakan jasa Lembaga Pemeringkat Big 3 daripada yang 

tidak menggunakan Lembaga Pemeringkat Big 3. Adapun implikasi manajerialnya 
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adalah menggunakan KAP Big 4 untuk pengauditan dan Lembaga Pemeringkat Big 

3 untuk penilaian pembayaran hutang perbankan. Investor akan menilai bahwa 

perbankan yang melakukan konglomerasi jika menggunakan KAP Big 4 dan 

Lembaga Pemeringkat Big 3 dinilai menampilkan informasi yang lebih berkualitas 

dengan penilaian dan audit yang lebih baik dari pada yang tidak menggunakan KAP 

Big 4 dan Lembaga Pemeringkat Big 3. 

4.8. Kepemilikan Asing pada Bank sebagai Penelitian Tambahan  

Pada penelitian ini, penulis akan mengungkapkan juga pentingnya dari 

kepemilikan asing dalam perbankan. Penelitian sebelumnya yang dilakuan oleh 

Zulkafli dan Samad (2007), Pratiningsih (2009), dan Lukas dan Basuki (2015) juga 

menilai kepemilikan asing terhadap kinerja, namun menggunakan kepemilikan 

asing sebagai variabel penelitian. Sedangkan penelitian tambahan yang dilakukan 

penulis menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

Kepemilikan asing sudah menjadi isu yang sangat penting dapat penelitian 

tatakelola perusahaan. Menurut Zulkafli dan Samad (2007), tatakelola yang baik 

akan dapat terwujut dalam perusahaan domestik bila memiliki kepemilikan asing. 

Menurut CheHaat et al (2008) dalam Lukas dan Basuki (2015), kepemilikan asing 

merupakan aspek tatakelola yang memungkinkan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melihat apakah perbankan 

dengan kepemilikan asing lebih baik daripada bank tanpa kepemilikan asing. 

 Adapun penelitian ini dilakukan dengan memisahkan observasi penelitian 

antara perbankan yang memiliki kepemilikan asing dan tidak. Penelitian ini hanya 
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sebagai intial evidence dimana tahapannya hanya uji normalitas kemudian 

pemilihan model lalu pengujian hasil. Kemudian data yang digunakan juga sama 

dengan penelitian diatas. 

4.8.1. Statistik Deskriptif Penelitian Tambahan 

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian tambahan ini ini 

bertujuan untuk menunjukan berapa besarnya nilai rata-rata (mean), nilai tengah 

(median), nilai maksuimum, nilai minimum, dan standar deviasi, jumlah (sum) dari 

setiap variable yang diuji dengan menggunakan alat bantu statistik Eviews9 dengan 

jumlah observasi sebanyak 71 untuk bank dengan kepemilikan asing dan 60. Data 

yang digunakan telah dilakukan uji normalitas dengan membuang outliers-nya. 

Untuk outliers perbankan dengan kepemilikan asing berjumlah 9 dan perbankan 

tanpa kepemilikan asing berjumlah 10. Hasil dari perhitungan tersebut ditampilkan 

pada Table 4.9. dan 4.10. berikut: 

Table 4.9. 

Statistik Deskriptif Perbankan dengan Kepemilikan oleh Asing 

 Q CONG SLSR CAR BIR BIG4 BIG3 

 Mean 1.1525 0.6479 0.3938 0.1693 0.5852 0.7042 0.7887 

 Median 1.1068 1 0.2253 0.1650 0.5714 1 1 

 Maximum 1.5822 1 1.0000 0.4575 1.0000 1 1 

 Minimum 0.8009 0 0.0000 0.0802 0.3333 0 0 

 Std. Dev. 0.1629 0.4810 0.3514 0.0507 0.1180 0.4596 0.4111 

 Sum 81.8301 46 27.9573 12.0203 41.5468 50 56 

Observations 71 71 71 71 71 71 71 

Sumber: Data diolah sendiri 
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Table 4.10. 

Statistik Deskriptif Perbankan Tanpa Kepemilikan oleh Asing 

 Q CONG SLSR CAR BIR BIG4 BIG3 

 Mean 1.1736 0.6667 0.2080 0.1623 0.5939 0.8167 0.7500 

 Median 1.0900 1 0.1227 0.1575 0.6000 1 1 

 Maximum 2.7041 1 0.8741 0.2791 0.8000 1 1 

 Minimum 0.9756 0 0.0000 0.0920 0.5000 0 0 

 Std. Dev. 0.2981 0.4754 0.2580 0.0322 0.0716 0.3902 0.4367 

 Sum 70.4155 40 12.4789 9.7371 35.6345 49 45 

Observations 60 60 60 60 60 60 60 

Sumber: Data diolah sendiri 

Berdasarkan hasil pengolahan statistik deskriptif pada dua objek penelitian 

diatas dapat dilihat pada nilai perusahaan (Q) perbakan tanpa kepemilikan asing 

justru memiliki rata-rata nilai perusahaan yang lebih tinggi (1,1736) dibanding 

dengan rata-rata nilai perusahaan pada perbankan yang memiliki kepemilikan asing 

(1,1525). Hasil ini tentunya menimbulkan pertanyaan dimana seharusnya 

perbankan yang memiliki kepemilikan asing lah yang seharusnya memiliki rata-

rata tertinggi. Hal tersebut dikarenakan dengan kepemilikan asing, bank akan dapat 

menerapkan teknologi dan teknik manajerial asing agar bank yang dimilikinya 

dapat bersaing secara global (Zulkafli dan Samad, 2007). Sehingga hasil yang 

didapat bertentangan dengan teori yang ada. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

dalam berinvestasi, investor tidak hanya melihat ada tidaknya kepemilikan asing 

namun juga faktor lain yang mempengaruhi keputusan investasinya. 

Sedangkan untuk konglomerasi dalam data pada dua objek penelitian dapat 

terlihat bahwa jumlah perusahaan konglomerasi dari data yang diobservasi secara 
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jumlah lebih banyak pada perbankan dengan kepemilikan asing sejumlah 46 

observasi melakukan konglomerasi dan perbankan tanpa kepemilikan asing 

sejumlah 40. Sedangkan perbakan dengan konglomerasi memiliki rata-rata 

sejumlah 0,6479 lebih kecil dari perbankan tanpa kepemilikan asing dengan jumlah 

0,6667.  

Kemudian untuk pemilik saham terbesar kedua pada perbankan dengan 

kepemilikan asing memiliki rata-rata 0,3938 sedangkan perbankan tanpa 

kepemilikan asing 0,208. Dapat dilihat bahwa bank dengan kepemilikan asing lebih 

besar proporsi pemilik saham terbesar keduanya sehingga pengawasan dan 

tatakelola perusahaannya lebih baik pada bank dengan kepemilikan asing. 

Untuk kecukupan modal, bank dengan kepemilikan asing memiliki 

kecukupan modal yang lebih baik sebesar 16,93% dari pada bank tanpa 

kepemilikan asing sebesar 16,23%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa 

bank dengan kepemilikan asing memiliki modal yang lebih kuat dibandingkan bank 

tanpa kepemilikan asing. 

Untuk ukuran komisaris indepeden, bank tanpa kepemilikan asing memiliki 

rasio yang lebih tinggi (0,5939) dibandingkan dengan bank dengan kepemilikan 

asing (0,5852). Hasil tersebut membuktikan bahwa bank tanpa kepemilikan asing 

memiliki proporsi komisaris independen lebih banyak dari pada bank dengan 

kepemilikan asing. 

Untuk KAP Big 4, bank tanpa kepemilikan asing justru lebih banyak yang 

menggunakan KAP Big 4 (0,8167) daripada bank dengan konglomerasi (0,7074). 
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Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa bank tanpa kepemilikan asing ingin 

menggunakan KAP Big 4 selain bertujuan untuk pelaporan laporan keuangan yang 

lebih baik tetapi juga ingin meningkatkan reputasnya dengan menggunakan KAP 

Big 4. 

Untuk Lembaga Pemeringkat Big 3, bank dengan kepemilikan asing justru 

lebih banyak menggunakan Lembaga Pemeringkat Big 3 (0,7887) dibandingkan 

dengan bank tanpa kepemilikan asing (0,75). Hal tersebut menunjukan bahwa bank 

dengan kepemilikan asing lebih sadar untuk menggunakan Lembaga Pemeringkat 

Big 3. Karena dengan peringkat yang diukur lebih baik, maka akan menghasilkan 

informasi peringkat yang berkualitas. 

4.8.2. Uji Normalitas Penelitian Tambahan 

Pada penelitian tambahan ini juga dilakukan uji normalitas agar data yang 

diteliti terhindar dari data yang bersifat outliers. Data yang bersifat outliers adalah 

data yang bersifat skweness atau kurtosis. Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 merupakan 

hasil uji normalitas dari kedua observasi penelitian. Dimana kedua observasi baik 

perbankan dengan kepemilikan asing maupun perbankan tanpa kepemilikan asing 

memiliki probabilitas lebih dari 0,05. Sehingga kedua observasi penelitian sama-

sama terima H0 yang artinya data sudah normal. 

Untuk perbankan dengan kepemilikan asing memiliki probabilitas sebesar 

0,655 dan untuk perbankan tanpa kepemilikan asing memiliki probabilitas sebesar 

0,759. Dengan normalnya data maka penelitian dapat dilanjutkan untuk pemilihan 

model penelitian. 
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Gambar 4.3. Uji Normalitas Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

(sumber: data diolah sendiri) 
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Gambar 4.4. Uji Normalitas Perbankan Tanpa Kepemilikan Asing 

(sumber: data diolah sendiri) 

4.8.3. Pemilihan Model Penelitian Tambahan 

Pemilihan model adalah hal yang paling pertama dilakukan dalam 

penelitian. Pemilihan model bertujuan untuk memilih model yang akan digunakan 

dari tiga model yang tersedia. Adapun model yang tersedia adalah (1) common 

effect (2) fixed effect (3) random effect. Cara pengujian yang dilakukan sama dengan 
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penelitian utama dimulai dengan uji Chow kemudian jika mendapatkan model fixed 

effect dimulai dengan uji Hausman. 

Pada Table 4.11. merupakan uji Chow untuk perbankan dengan kepemilikan 

asing dimana dari hasil tersebut terlihat bahwa model fixed effect lah yang terpilih 

dikarenakan probabilitas cross section chi square sebesar 0,0000 sehingga tolak H0. 

Dikarenakan model fixed effect yang terpilih maka pemilihan model dilanjutkan uji 

Hausman. 

Table 4.11. 

Uji Chow Perbankan dengan Kepemilikan oleh Asing 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 3.588361 (14,45) 0.0006 

Cross-section Chi-square 53.229163 14 0.0000 
     
     

Sumber: Data diolah sendiri 

Pada Tabel 4.12. merupakan hasil uji Hausman untuk perbankan dengan 

kepemilikan asing. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa model yang dipilih untuk 

perbankan dengan kepemilikan asing adalah fixed effect. Hasil tersebut dikarenakan 

nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0015 dan lebih kecil dari 0,05. 

Artinya hasil uji Hausman menolak H0 dan memilih model fixed effect.  

Table 4.12. 

Uji Hausman Perbankan dengan Kepemilikan oleh Asing 
     
     

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

     
     

Cross-section random 30.197629 11 0.0015 
     
     

Sumber: Data diolah sendiri 
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Pada Table 4.13. merupakan uji Chow untuk perbankan tanpa kepemilikan 

asing dimana dari hasil tersebut terlihat bahwa model fixed effect lah yang terpilih 

dikarenakan probabilitas cross section chi square sebesar 0,0000 sehingga tolak H0. 

Dikarenakan model fixed effect yang terpilih maka pemilihan model dilanjutkan uji 

Hausman. 

Table 4.13. 

Uji Chow Perbankan Tanpa Kepemilikan oleh Asing 

     
     

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     

Cross-section F 7.048868 (11,37) 0.0000 

Cross-section Chi-square 67.799086 11 0.0000 
     
     

Sumber: Data diolah sendiri 

Pada Tabel 4.14. merupakan hasil uji Hausman untuk perbankan tanpa 

kepemilikan asing. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa model yang dipilih untuk 

perbankan dengan kepemilikan asing adalah fixed effect. Hasil tersebut dikarenakan 

nilai probabilitas cross section random sebesar 0,0000 dan lebih kecil dari 0,05. 

Artinya hasil uji Hausman menolak H0 dan memilih model fixed effect. 

Table 4.14. 

Uji Hausman Perbankan Tanpa Kepemilikan oleh Asing 

     
     

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

     
     

Cross-section random 77.537545 11 0.0000 
     
     

Sumber: Data diolah sendiri 
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4.8.4. Hasil dan Pembahasan Penelitian Tambahan 

Dari hasil penelitian perbankan dengan kepemilikan asing Table 4.15. dapat 

dilihat bahwa adjusted R-square dari model penelitian menunjukan 58,33%. Berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan 

(Q) sebesar 58,33 % di mana selebihnya yaitu 41,67 % dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain di luar variable yang diteliti. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi 

sudah cukup baik menjelaskan variable dependen karena berada pada tingkat diatas 

50%. 

Kemudian untuk uji F atau pengujian model perbankan dengan kepemilikan 

asing, dapat dilihat pada Table 4.15. bahwa probabilitas F-statistic dari model 

regresi sebesar 0,000021 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah bahwa seluruh 

variabel independen dan moderasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen atau nilai perusahaan. 

Untuk uji parsial atau uji-t pada model perbankan dengan kepemilikan asing 

yang dapat dilihat pada Table 4.15. membuktikan bahwa sebagian besar variabel 

independen maupun moderasi tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Satu-

satunya variabel yang berpengaruh adalah rasio kecukupan modal (CAR) pada 

hubungan langsung dengan nilai perusahaan dengan hubungan positif. Adapun 

besar probabilitasnya sebesar 0,0206 dan lebih kecil dari 0,05. Kemudian untuk 

koefiesiennya sebesar 1,352741, yang artinya setiap 1% kenaikan rasio kecukupan 

modal maka akan menaikan nilai perusahaan sebesar 1,352741 satuan. Dari hasil 

ini dapat dilihat bahwa investor pada kepemilikan asing akan melihat kecukupan 

modal dari bank sebagai pertimbangan investasi. 
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Dari hasil penelitian perbankan tanpa kepemilikan asing Table 4.15. dapat 

dilihat bahwa adjusted R-square dari model penelitian menunjukan 98,37%. Berarti 

variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel nilai perusahaan 

(Q) sebesar 98,37 % di mana selebihnya yaitu 1,63 % dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain di luar variable yang diteliti. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi 

sudah sangat baik menjelaskan variable dependen karena berada pada tingkat 

hampir 100%. 

Kemudian untuk uji F atau pengujian model perbankan tanpa kepemilikan 

asing, dapat dilihat pada Table 4.15 bahwa probabilitas F-statistic dari model 

regresi sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya adalah bahwa seluruh 

variabel independen dan moderasi secara bersama-sama mempengaruhi variabel 

dependen atau nilai perusahaan. 

Untuk uji parsial atau uji-t pada model perbankan tanpa kepemilikan asing 

yang dapat dilihat pada Table 4.15. Dasi hasil perhitungan dapat dilihat bahwa 

konglomerasi berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas 

sebesar 0,0000 dan lebih kecil dari 0,05 namun memiliki koefisien -1,223048. 

Investor beranggapan bahwa pada bank tanpa kepemilikan asing yang melakukan 

konglomerasi akan membuat pengawasan oleh regulator menjadi susah dilakukan 

karena kompleksnya transaksi pada bank. Sehingga dengan adanya konglomerasi 

pada perbankan tanpa kepemilikan asing maka investor menjadi enggan untuk 

berinvestasi dan pada akhirnya menurunkan nilai perusahaannya.  
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Pemilik saham terbesar kedua sebagai variabel independen juga merupakan 

variabel yang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan dengan probabilitas 

0,0437 dan koefisien -0,198633. Terindikasikan pada perbankan tanpa kepemilikan 

asing masih didominasi oleh perusahaan keluarga. Karena pengaruh pemilik saham 

terbesar kedua tidak selau berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun 

juga bergantung pada identitas dari pemilik saham tersebut. 

KAP Big 4 juga salah satu variabel yang berpengaruh negative pada nilai 

perusahaan dengan probabilitas 0,0000 dan koefisien -1,571148. Sedangkan 

sebagai variabel moderasi, KAP Big 4 memiliki pengaruh positif dan mengurangi 

dampak negatif dari konglomerasi. Adapun probabilitas dari KAP Big 4 sebagai 

variabel moderasi adalah 0,0000 dan koefisien sebesar 1,666285. 

Table 4.15 

Kesimpulan Hasil Penelitian 

Penelitian Utama 
Penelitian Tambahan 

Bank dengan 

Kepemilikan Asing 

Bank tanpa Kepemilikan 

Asing 

Varibel Koefisien Prob. Koefisien Prob. Koefisien Prob. 

C 0.903910 0.0000* 0.643313 0.0019* 2.465910 0.0000* 

CONG 0.209974 0.0091* 0.230351 0.4075 -1.223048 0.0000* 

SLSR -0.369996 0.0000* -0.054537 0.6794 -0.198633 0.0437* 

BIR 0.968211 0.0000* 0.409080 0.2222 0.102068 0.6776 

CAR 0.214544 0.3739 1.352741 0.0206* 0.343320 0.1541 

BIG4 -0.277348 0.0000* 0.022392 0.8553 -1.571148 0.0000* 

BIG3 -0.058263 0.0051* -0.041754 0.6754 0.045825 0.1267 

CONG*SLSR 0.268048 0.0001* -0.128151 0.4781 -0.025016 0.8279 

CONG*BIR -1.011386 0.0000* 0.056444 0.8860 0.072606 0.8457 

CONG*CAR -0.276478 0.4614 -1.597460 0.1331 -0.657536 0.0143* 

CONG*BIG4 0.372418 0.0000* 0.168690 0.2283 1.666285 0.0000* 

CONG*BIG3 0.054650 0.0422 0.020400 0.8666 -0.030907 0.4337 

Adj R-square 0.795762 0.523282 0.983778 

Prob(F-statistic) 0.000000* 0.000021* 0.000000* 

Keterangan: * (Signifikan) 

Sumber: Data diolah sendiri 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan dengan moderasi tatakelola perusahaan. Adapun 

tatakelola perusahaan dibagi menjadi empat bagian yaitu pengawasan kepemilikan, 

pengawasan pengendalian internal, pengawasan regulator, dan pengawasan 

pengungkapan. Sampel perbankan dalam penelitian ini terdiri dari 30 bank yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015 dengan total observasi 150. 

Kemudian penelitian ini menggunakan Eviews 9 sebagai software analisis terbaru. 

5.1.1. Penelitian Utama 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh konglomerasi perbankan 

terhadap nilai perusahaan dengan moderasi tatakelola perusahaan. Adapun sampel 

yang digunakan adalah seluruh bank (30) yang terdaftar dalam Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2015. Namun dengan uji normalitas maka total dari 

obervasi menjadi 84 obserasi dari 25 bank. Sehingga kesimpulan yang diperoleh 

sebagai berikut: 

1. Variabel konglomerasi sebagai variabel independen berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Artinya bila perusahaan melakukan stategi 

konglomerasi maka akan dapat meningkatkan nilai perusahaannya. Sehingga 

investor akan tertarik pada perbankan secara keseluruhan bila bank tersebut 

melakukan konglomerasi
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2. Variabel tatakelola perusahaan pada bagian pengawasan kepemilikan yang 

diukur dengan pemilik saham terbesar kedua sebagai variabel moderasi 

memperkuat hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Artinya bila 

komposisi pemilik saham kedua terbesar semakin mendekati pemegang saham 

terbesar pertama maka akan memperkuat efek positif konglomerasi terhadap 

nilai perusahaan. Pemilik saham terbesar kedua dipercaya dapat menurunkan 

tingkat perampasan asset perusahaan dari kepemilikan saham terbesar pertama. 

Investor akan semakin yakin dan mengapresiasi perbankan yang memiliki 

komposisi pemilik saham terbesar kedua yang mendekati pemilik saham 

terbesar pertama yang bermuara pada meningkatnya nilai perusahaan. 

3. Variabel tatakelola perusahaan pada pengawasan pengendalian internal yang 

diproksikan dengan ukuran komisaris independen sebagai variabel moderasi 

memperlemah hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

dikarenakan pada perbankan konglomerasi komisaris independen bisa jadi 

terpilih dikarenakan faktor kepemilikan perusahaan induk. Dimana pemilik 

saham terbesar pertama menempatkan orang kepercayaannya untuk menjadi 

komisaris independen. Berdasarkan hal tersebut menjadikan investor 

meragukan kapasitas dari komisaris indepeden pada perbankan konglomerasi 

sehingga dapat memperlemah hubungan konglomerasi terhadap nilai 

perusahaan. 

4. Variabel tatakelola perusahaan pada pengawasan regulator yang diproksikan 

dengan rasio kecukupan modal tidak dapat memoderasi hubungan antara 

konglomerasi perbankan dengan nilai perusahaan. 
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5. Variabel tatakelola perusahaan pada pengawasan pengungkapan sebagai 

variabel moderasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. KAP Big 4 

Variabel KAP Big 4 dapat memoderasi dengan memperkuat 

hubungan konglomerasi perbankan terhadap nilai perusahaan. 

Perbankan konglomerasi yang menggunakan jasa Kantor Akuntan 

Publik dari Big 4 akan lebih diapresiasi investor. Hal tersebut 

dikarenakan dengan menggunakan KAP Big 4 informasi yang akan 

dipaparkan dalam hasil audit akan lebih berkualitas dan mampu 

mengeliminasi kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan dari 

perbankan yang melakukan konglomerasi. Kepercayaan investor ini 

pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya nilai perusahaan. 

b. Lembaga Pemeringkat Big 3 

Variabel Lembaga Pemeringkat Big 3 dapat memoderasi dengan 

memperkuat hubungan konglomerasi perbankan terhadap nilai 

perusahaan. Perbankan konglomerasi yang menggunakan jasa Lembaga 

Pemeringkat Big 3 akan lebih diapresiasi investor. Dengan 

menggunakan Lembaga Pemeringkat Big 3 maka keakuratan informasi 

peringkat akan lebih bai. Selaiin itu informasi dari Lembaga 

Pemeringkat Big 3 sangat berguna untuk melihat tingkat kesehatan dari 

bank. Investor akan dapat melihat bahwa informasi Lembaga 

Pemeringkat Big 3 akan terpercaya dan akan bermuara pada 

meningkatnya nilai perusahaan. 
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5.1.2. Peneltian Tambahan 

Pada penelitian ini juga dilakukan penelitian tambahan dengan meneliti 

pada model yang sama dengan penelitian utama namun observasinya dilakukan 

pemisahaan. Pemisahan ini dilakukan dengan memisahkan observasi perbankan 

dengan kepemilikan asing dan yang tanpa kepemilikan asing. Untuk perbankan 

dengan kepemilikan asing data yang digunakan adalah 71 observasi dari 80 

observasi. Kemudian untuk perbankan tanpa kepemilikan asing data yang 

digunakan adalah 60 observasi dari 70 observasi. Sehingga kesimpulannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk hubungan konglomerasi terhadap nilai perusahaan pada kedua model 

penelitian menunjukan inkonsistensi hasil. Pada perbankan dengan kepemilikan 

asing dapat dilihat bahwa konglomerasi bukan merupakan faktor yang 

dipertimbangkan dalam berinvestasi. Sedangkan pada perbankan tanpa 

kepemilikan asing, konglomerasi merupakan faktor yang dipertimbangkan dan 

akan menurunkan nilai perusahaan. Sehingga investor pada perbankan tanpa 

kepemilikan asing akan menghindari berinvestasi pada bank tanpa kepemilikan 

asing yang melakukan konglomerasi. 

2. Untuk pemilik saham terbesar kedua sebagai variabel moderasi menunjukan 

bahwa baik pada perbankan dengan atau tanpa kepemilikan asing pada bank 

yang berkonglomerasi tidak akan mempengaruhi keputusan investor dalam 

berinvestasi. 
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3. Untuk komisaris independen sebagai variabel moderasi menujukan bahwa pada 

perbankan dengan atau tanpa kepemikan asing pada bank yang berkonglomerasi 

tidak akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. 

4. Untuk rasio kecukupan modal sebagai variabel moderasi juga menunjukan 

inkonsistensi hasil. Pada perbankan dengan kepemilikan asing rasio kecukupan 

modal tidak menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi. Sedangkan 

pada perbankan tanpa kepemilikan asing, rasio kecukupan modal dapat 

meningkatkan efek negatif dari konglomerasi yang menyebabkan investor 

menghindari bank konglomerasi tanpa kepemilikan asing yang memiliki rasio 

kecukupan modal yang besar. 

5. Variabel tatakelola perusahaan pada penelitian tambahan pengawasan 

pengungkapan sebagai variabel moderasi dibagi menjadi dua yaitu: 

a. KAP Big 4 

Hasil penelitian ini juga menunjukan inkonsistensi hasil dimana pada 

perbankan dengan kepemilikan asing KAP Big 4 tidak berpengaruh pada 

keputusahn investasi. Sementara pada perbankan tanpa kepemilikan 

asing memiliki perngaruh negatif dan memperkuat efek negatif dari 

konglomerasi pada bank tanpa kepemilikan asing. 

b. Lembaga Pemeringkat Big 3 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada bank konglomerasi tanpa 

atau dengan kepemilikan asing, Lembaga Pemeringkat Big 3 tidak dapat 

menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam berinvestasi. 
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5.2. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka keterbatasan 

penelitian beserta saranya adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya mengukur kinerja pasarnya saja. Sebaiknya 

tidak hanya mengukur kinerja perusahaan berdasarkan nilai pasar (nilai 

perusahaan) saja. Tetapi juga mengukur kinerja secara operasional 

dengan menggunakan return on asset (ROA). 

2. Dari segi data, observasi penelitian masih seputar bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian selanjutnya diharapakan 

dapat mencakup bank yang tidak terdaftar juga. 

3. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari penelitian utama dan 

tambahan menunjukan inkonsistensi hasil sehingga menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Adapun masukannya adalah dengan menambahkan 

variabel dummy untuk perbankan dengan kepemilikan asing atau tanpa 

harus memisahkan observasi penelitiannya. 

4. Hasil dari penelitian tambahan tidak dapat diambil kesimpulan untuk 

membandingkan perbankan tanpa atau dengan kepemilikan asing. Hal 

tersebut mungkin dikarenakan peneliti hanya melakukan satu dari empat 

uji asumsi klasik. Penelitian ini hanya melakukan uji normalitas karena 

penelitian tambahan ini diharapkan sebagai bukti awal dan dasar 

pemikiran pada penelitian selanjutnya. Sehingga pada penelitian 

selanjutnya diharapkan untuk melakukan semua pengujian asumsi 

klasik.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Daftar Sample Setelah Outliers dibuang pada Penelitian Utama 

No. Kode Nama Bank 

1 BMRI PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk 

2 BBNI PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk 

3 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk 

4 INPC PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk 

5 PNBN PT. Bank Pan Indonesia, Tbk 

6 MAYA PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk 

7 MEGA PT. Bank Mega, Tbk 

8 NISP PT. Bank OCBC NISP, Tbk 

9 BVIC PT. Bank Victoria Internasional, Tbk 

10 BNLI PT. Bank Permata, Tbk 

11 BNGA PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 

12 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk 

13 BNBA PT. Bank Bumi Arta, Tbk 

14 BBKP PT. Bank Bukopin, Tbk 

15 BBTN PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 

16 BEKS PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk 

17 BABP PT. Bank MNC Internasional, Tbk 

18 BKSW PT. Bank QNB Indonesia, Tbk 

19 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk 

20 BSWD PT. Bank of India Indonesia, Tbk 

21 SDRA PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk 

22 MCOR PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk 

23 BJBR PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk 

24 BSIM PT. Bank Sinarmas, Tbk 

25 BNII PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 

 

Lampiran 2: Statistik Deskriptif 

 Q CONG SLSR BIR CAR BIG4 BIG3 

 Mean  1.124482  0.738095  0.281426  0.591988  0.163135  0.750000  0.809524 

 Median  1.093462  1.000000  0.181834  0.585714  0.163650  1.000000  1.000000 

 Maximum  1.580902  1.000000  1.000000  1.000000  0.279100  1.000000  1.000000 

 Minimum  0.915288  0.000000  0.000000  0.333333  0.080200  0.000000  0.000000 

 Std. Dev.  0.119304  0.442312  0.312912  0.106203  0.032378  0.435613  0.395035 

 Sum  94.45650  62.00000  23.63976  49.72698  13.70330  63.00000  68.00000 

 Observations  84  84  84  84  84  84  84 
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Lampiran 3: Uji Chow Penelitian Utama 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 9.630152 (16,56) 0.0000 

Cross-section Chi-square 111.060454 16 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/17/17   Time: 19:22   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 17   

Total panel (unbalanced) observations: 84  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.889023 0.083965 10.58798 0.0000 

CONG 0.097839 0.113253 0.863904 0.3905 

SLSR -0.340500 0.073898 -4.607688 0.0000 

BIR 1.056873 0.163367 6.469305 0.0000 

CAR -0.025021 0.378006 -0.066193 0.9474 

BIG4 -0.316699 0.039270 -8.064636 0.0000 

BIG3 -0.046704 0.032497 -1.437145 0.1550 

CONG*SLSR 0.191194 0.077580 2.464490 0.0161 

CONG*BIR -1.205337 0.180937 -6.661644 0.0000 

CONG*CAR 1.004554 0.489495 2.052225 0.0438 

CONG*BIG4 0.425948 0.043224 9.854425 0.0000 

CONG*BIG3 0.082310 0.039440 2.086968 0.0404 
     
     R-squared 0.776293     Mean dependent var 1.124482 

Adjusted R-squared 0.742116     S.D. dependent var 0.119304 

S.E. of regression 0.060585     Akaike info criterion -2.637960 

Sum squared resid 0.264283     Schwarz criterion -2.290700 

Log likelihood 122.7943     Hannan-Quinn criter. -2.498364 

F-statistic 22.71363     Durbin-Watson stat 1.002047 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Lampiran 4: Uji Hausman Penelitian Utama 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 19.167659 11 0.0581 
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Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CONG 0.215508 0.209974 0.000630 0.8255 

SLSR -0.435162 -0.369996 0.001153 0.0550 

BIR 0.967458 0.968211 0.000302 0.9654 

CAR 0.327291 0.214544 0.002104 0.0140 

BIG4 -0.269655 -0.277348 0.000117 0.4773 

BIG3 -0.069611 -0.058263 0.000020 0.0104 

CONG*SLSR 0.365486 0.268048 0.002047 0.0313 

CONG*BIR -0.973626 -1.011386 0.000789 0.1790 

CONG*CAR -0.719920 -0.276478 0.018136 0.0010 

CONG*BIG4 0.368262 0.372418 0.000227 0.7829 

CONG*BIG3 0.042582 0.054650 0.000070 0.1492 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/17/17   Time: 19:20   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 17   

Total panel (unbalanced) observations: 84  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.927919 0.067619 13.72277 0.0000 

CONG 0.215508 0.082268 2.619593 0.0113 

SLSR -0.435162 0.068065 -6.393309 0.0000 

BIR 0.967458 0.108481 8.918201 0.0000 

CAR 0.327291 0.244105 1.340780 0.1854 

BIG4 -0.269655 0.032930 -8.188841 0.0000 

BIG3 -0.069611 0.020630 -3.374356 0.0013 

CONG*SLSR 0.365486 0.080180 4.558319 0.0000 

CONG*BIR -0.973626 0.124893 -7.795648 0.0000 

CONG*CAR -0.719920 0.396888 -1.813914 0.0750 

CONG*BIG4 0.368262 0.038274 9.621716 0.0000 

CONG*BIG3 0.042582 0.027710 1.536708 0.1300 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.940368     Mean dependent var 1.124482 

Adjusted R-squared 0.911617     S.D. dependent var 0.119304 

S.E. of regression 0.035468     Akaike info criterion -3.579156 

Sum squared resid 0.070448     Schwarz criterion -2.768883 

Log likelihood 178.3245     Hannan-Quinn criter. -3.253433 

F-statistic 32.70732     Durbin-Watson stat 2.269936 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 5: Uji Normalitas Penelitian Utama 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 84

Mean      -0.000612

Median  -0.006232

Maximum  0.183817

Minimum -0.148399

Std. Dev.   0.068752

Skewness   0.447938

Kurtosis   3.044865

Jarque-Bera  2.816126

Probability  0.244617
 

Lampiran 6: Uji Multikolinieritas Penelitian Utama 

  CONG CAR SLSR BIR BIG4 BIG3 

CONG 1.000 -0.240 0.011 -0.032 -0.094 0.194 

CAR -0.240 1.000 -0.171 0.086 0.131 0.043 

SLSR 0.011 -0.171 1.000 -0.109 -0.030 0.004 

BIR -0.032 0.086 -0.109 1.000 -0.165 -0.008 

BIG4 -0.094 0.131 -0.030 -0.165 1.000 0.140 

BIG3 0.194 0.043 0.004 -0.008 0.140 1.000 
 

Lampiran 7: Uji Homokedastisitas Penelitian Utama 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.796530     Prob. F(36,47) 0.7592 

Obs*R-squared 31.82958     Prob. Chi-Square(36) 0.6673 

Scaled explained SS 25.47339     Prob. Chi-Square(36) 0.9044 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 01/17/17   Time: 18:28   

Sample: 1 84    

Included observations: 84   

Collinear test regressors dropped from specification 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.039820 0.264898 0.150322 0.8812 

CONG^2 -0.027417 0.271308 -0.101056 0.9199 

CONG*SLSR 0.075432 1.097482 0.068732 0.9455 
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CONG*BIR -0.457874 0.746304 -0.613522 0.5425 

CONG*CAR 0.962713 2.234153 0.430907 0.6685 

CONG*BIG4 0.093993 0.768703 0.122274 0.9032 

CONG*BIG3 -0.008312 0.038873 -0.213828 0.8316 

SLSR^2 0.000859 0.298072 0.002883 0.9977 

SLSR*BIR -0.074653 1.402296 -0.053236 0.9578 

SLSR*CAR -0.337482 0.531324 -0.635172 0.5284 

SLSR*BIG4 0.183331 1.403808 0.130596 0.8967 

SLSR*BIG3 -0.023723 0.769107 -0.030845 0.9755 

SLSR*CONG*SLSR 0.006179 0.298377 0.020710 0.9836 

SLSR*CONG*BIR 0.065452 1.403115 0.046647 0.9630 

SLSR*CONG*CAR 0.244600 0.549971 0.444751 0.6585 

SLSR*CONG*BIG4 -0.186795 1.403838 -0.133060 0.8947 

SLSR*CONG*BIG3 0.018413 0.769469 0.023929 0.9810 

SLSR -0.058835 1.096922 -0.053636 0.9575 

BIR^2 -0.351819 0.418163 -0.841344 0.4044 

BIR*CAR 0.767030 0.863903 0.887866 0.3791 

BIR*BIG4 -0.194475 1.897295 -0.102501 0.9188 

BIR*BIG3 0.040977 2.125422 0.019280 0.9847 

BIR*CONG*BIR 0.329905 0.421626 0.782460 0.4379 

BIR*CONG*CAR -0.601571 0.931410 -0.645872 0.5215 

BIR*CONG*BIG4 0.206000 1.897483 0.108565 0.9140 

BIR*CONG*BIG3 -0.031451 2.125921 -0.014794 0.9883 

BIR 0.453557 0.737187 0.615254 0.5414 

CAR^2 -0.714309 1.459264 -0.489499 0.6268 

CAR*BIG4 0.917906 2.117821 0.433420 0.6667 

CAR*BIG3 -0.023503 0.783451 -0.030000 0.9762 

CAR*CONG*CAR 0.377508 1.757181 0.214837 0.8308 

CAR*CONG*BIG4 -0.822401 2.119038 -0.388101 0.6997 

CAR*CONG*BIG3 0.039789 0.802089 0.049607 0.9606 

CAR -0.998642 2.205171 -0.452863 0.6527 

BIG4^2 -0.117129 0.768376 -0.152437 0.8795 

BIG4*BIG3 -0.010467 0.812437 -0.012883 0.9898 

BIG4*CONG*BIG3 0.015447 0.812517 0.019011 0.9849 
     
     R-squared 0.378924     Mean dependent var 0.003146 

Adjusted R-squared -0.096795     S.D. dependent var 0.004672 

S.E. of regression 0.004893     Akaike info criterion -7.501887 

Sum squared resid 0.001125     Schwarz criterion -6.431170 

Log likelihood 352.0793     Hannan-Quinn criter. -7.071468 

F-statistic 0.796530     Durbin-Watson stat 1.872169 

Prob(F-statistic) 0.759179    
     
     

 

 

 

 

 

Lampiran 8: Uji Autokorelasi dan Hasil Penelitian Utama 

Dependent Variable: Q   
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Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 

Date: 01/17/17   Time: 19:32   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 17   

Total panel (unbalanced) observations: 84  

Swamy and Arora estimator of component variances 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.903910 0.064082 14.10557 0.0000 

CONG 0.209974 0.078347 2.680063 0.0091 

SLSR -0.369996 0.058992 -6.271999 0.0000 

BIR 0.968211 0.107082 9.041807 0.0000 

CAR 0.214544 0.239756 0.894843 0.3739 

BIG4 -0.277348 0.031100 -8.918022 0.0000 

BIG3 -0.058263 0.020149 -2.891651 0.0051 

CONG*SLSR 0.268048 0.066194 4.049422 0.0001 

CONG*BIR -1.011386 0.121692 -8.311006 0.0000 

CONG*CAR -0.276478 0.373341 -0.740551 0.4614 

CONG*BIG4 0.372418 0.035178 10.58681 0.0000 

CONG*BIG3 0.054650 0.026417 2.068767 0.0422 
     
      Effects Specification   

   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 0.054577 0.7031 

Idiosyncratic random 0.035468 0.2969 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.795762     Mean dependent var 0.315428 

Adjusted R-squared 0.764559     S.D. dependent var 0.077453 

S.E. of regression 0.037420     Sum squared resid 0.100816 

F-statistic 25.50267     Durbin-Watson stat 1.695363 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.667884     Mean dependent var 1.124482 

Sum squared resid 0.392356     Durbin-Watson stat 0.435625 
     
     

 

 

 

 

 

Lampiran 9: Uji Normalitas Penelitian Tambahan 
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a. Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

0

2

4

6

8

10

12

14

-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 71

Mean      -0.018264

Median  -0.023703

Maximum  0.367038

Minimum -0.382006

Std. Dev.   0.173666

Skewness   0.239346

Kurtosis   2.761479

Jarque-Bera  0.846196

Probability  0.655014
 

b. Perbankan tanpa Kepemilikan Asing 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 60

Mean      -0.026522

Median  -0.026533

Maximum  0.137836

Minimum -0.205807

Std. Dev.   0.081162

Skewness  -0.020644

Kurtosis   2.531592

Jarque-Bera  0.552777

Probability  0.758518
 

 

Lampiran 10: Statistik Deskriptif Penelitian Tambahan 

a. Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

 Q CAR SLSR CONG BIR BIG4 BIG3 

 Mean 1.1525 0.1693 0.3938 0.6479 0.5852 0.7042 0.7887 

 Median 1.1068 0.1650 0.2253 1.0000 0.5714 1.0000 1.0000 

 Maximum 1.5822 0.4575 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 Minimum 0.8009 0.0802 0.0000 0.0000 0.3333 0.0000 0.0000 

 Std. Dev. 0.1629 0.0507 0.3514 0.4810 0.1180 0.4596 0.4111 

 Sum 81.8301 12.0203 27.9573 46.0000 41.5468 50 56 

Observations 71 71 71 71 71 71 71 
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b. Perbankan tanpa Kepemilikan Asing 

 Q CONG SLSR CAR BIR BIG4 BIG3 

 Mean 1.1736 0.6667 0.2080 0.1623 0.5939 0.8167 0.7500 

 Median 1.0900 1.0000 0.1227 0.1575 0.6000 1 1 

 Maximum 2.7041 1.0000 0.8741 0.2791 0.8000 1 1 

 Minimum 0.9756 0.0000 0.0000 0.0920 0.5000 0 0 

 Std. Dev. 0.2981 0.4754 0.2580 0.0322 0.0716 0.3902 0.4367 

 Sum 70.4155 40.0000 12.4789 9.7371 35.6345 49 45 

Observations 60 60 60 60 60 60 60 

 

Lampiran 11: Uji Chow Penelitian Tambahan 

a. Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 3.588361 (14,45) 0.0006 

Cross-section Chi-square 53.229163 14 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 00:57   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 15   

Total panel (unbalanced) observations: 71  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.857904 0.203450 4.216769 0.0001 

CONG 0.405523 0.282825 1.433833 0.1569 

SLSR 0.064436 0.104854 0.614529 0.5412 

BIR 0.211584 0.315240 0.671182 0.5047 

CAR 1.129011 0.577869 1.953749 0.0555 

BIG4 0.025008 0.137937 0.181303 0.8568 

BIG3 -0.058494 0.120024 -0.487357 0.6278 

CONG*SLSR -0.238347 0.121125 -1.967782 0.0538 

CONG*BIR -0.479701 0.366595 -1.308531 0.1958 

CONG*CAR -1.504964 0.994770 -1.512876 0.1356 

CONG*BIG4 0.134001 0.149626 0.895572 0.3741 

CONG*BIG3 0.075643 0.144834 0.522274 0.6034 
     
     R-squared 0.351411     Mean dependent var 1.152536 

Adjusted R-squared 0.230487     S.D. dependent var 0.162889 

S.E. of regression 0.142889     Akaike info criterion -0.900612 
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Sum squared resid 1.204618     Schwarz criterion -0.518187 

Log likelihood 43.97173     Hannan-Quinn criter. -0.748534 

F-statistic 2.906058     Durbin-Watson stat 1.034662 

Prob(F-statistic) 0.004012    
     
     

 

b. Perbankan tanpa Kepemilikan Asing 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.048868 (11,37) 0.0000 

Cross-section Chi-square 67.799086 11 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 01:10   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.264451 0.171553 13.19969 0.0000 

CONG -1.062498 0.213441 -4.977955 0.0000 

SLSR -0.165212 0.087538 -1.887321 0.0652 

CAR 0.232489 0.322194 0.721583 0.4741 

BIR 0.570482 0.264803 2.154364 0.0363 

BIG4 -1.532146 0.064972 -23.58151 0.0000 

BIG3 -0.011633 0.035900 -0.324032 0.7473 

CONG*SLSR -0.084938 0.098812 -0.859590 0.3943 

CONG*CAR 0.416174 0.537188 0.774727 0.4423 

CONG*BIR -0.887762 0.307049 -2.891270 0.0057 

CONG*BIG4 1.610693 0.069439 23.19583 0.0000 

CONG*BIG3 0.032781 0.044829 0.731233 0.4682 
     
     R-squared 0.968508     Mean dependent var 1.173591 

Adjusted R-squared 0.961291     S.D. dependent var 0.298101 

S.E. of regression 0.058650     Akaike info criterion -2.657598 

Sum squared resid 0.165112     Schwarz criterion -2.238729 

Log likelihood 91.72793     Hannan-Quinn criter. -2.493755 

F-statistic 134.1994     Durbin-Watson stat 1.080840 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 12: Uji Hausman Penelitian Tambahan 

a. Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 30.197629 11 0.0015 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CONG 0.230351 0.414415 0.017832 0.1681 

SLSR -0.054537 0.044284 0.008185 0.2747 

BIR 0.409080 0.260374 0.038513 0.4486 

CAR 1.352741 1.268521 0.079066 0.7645 

BIG4 0.022392 0.023148 0.002320 0.9875 

BIG3 -0.041754 -0.048448 0.000607 0.7858 

CONG*SLSR -0.128151 -0.233771 0.019015 0.4437 

CONG*BIR 0.056444 -0.361575 0.054011 0.0721 

CONG*CAR -1.597460 -1.736609 0.332776 0.8094 

CONG*BIG4 0.168690 0.150218 0.003805 0.7646 

CONG*BIG3 0.020400 0.054799 0.001011 0.2793 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 00:58   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 15   

Total panel (unbalanced) observations: 71  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.643313 0.194666 3.304707 0.0019 

CONG 0.230351 0.275514 0.836076 0.4075 

SLSR -0.054537 0.131109 -0.415964 0.6794 

BIR 0.409080 0.330458 1.237917 0.2222 

CAR 1.352741 0.563894 2.398929 0.0206 

BIG4 0.022392 0.122082 0.183415 0.8553 

BIG3 -0.041754 0.099060 -0.421506 0.6754 

CONG*SLSR -0.128151 0.179148 -0.715338 0.4781 

CONG*BIR 0.056444 0.391556 0.144153 0.8860 

CONG*CAR -1.597460 1.044377 -1.529581 0.1331 

CONG*BIG4 0.168690 0.138101 1.221494 0.2283 

CONG*BIG3 0.020400 0.120738 0.168960 0.8666 
     
      Effects Specification   
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     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.693538     Mean dependent var 1.152536 

Adjusted R-squared 0.523282     S.D. dependent var 0.162889 

S.E. of regression 0.112466     Akaike info criterion -1.255952 

Sum squared resid 0.569188     Schwarz criterion -0.427365 

Log likelihood 70.58631     Hannan-Quinn criter. -0.926450 

F-statistic 4.073488     Durbin-Watson stat 1.717866 

Prob(F-statistic) 0.000021    
     
     

 

b. Perbankan tanpa Kepemilikan Asing 

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: Untitled   

Test cross-section random effects  
     
     

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

     
     Cross-section random 77.537545 11 0.0000 
     
     ** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero. 

     

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     CONG -1.223048 -1.062498 0.013107 0.1608 

SLSR -0.198633 -0.165212 0.005836 0.6618 

CAR 0.102068 0.232489 0.015836 0.3000 

BIR 0.343320 0.570482 0.026286 0.1612 

BIG4 -1.571148 -1.532146 0.000863 0.1843 

BIG3 0.045825 -0.011633 0.000320 0.0013 

CONG*SLSR -0.025016 -0.084938 0.008969 0.5269 

CONG*CAR 0.072606 0.416174 0.016304 0.0071 

CONG*BIR -0.657536 -0.887762 0.025951 0.1530 

CONG*BIG4 1.666285 1.610693 0.003948 0.3763 

CONG*BIG3 -0.030907 0.032781 0.000683 0.0148 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 01:11   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.465910 0.152937 16.12366 0.0000 

Peran Tata Kelola Perusahaan..., Rizky Adithiya, Ak.-IBS, 2017



135 

 

Indonesia Banking School 
 

 

CONG -1.223048 0.179440 -6.815916 0.0000 

SLSR -0.198633 0.095118 -2.088277 0.0437 

CAR 0.102068 0.243597 0.419004 0.6776 

BIR 0.343320 0.235948 1.455063 0.1541 

BIG4 -1.571148 0.051305 -30.62355 0.0000 

BIG3 0.045825 0.029330 1.562390 0.1267 

CONG*SLSR -0.025016 0.114285 -0.218889 0.8279 

CONG*CAR 0.072606 0.370455 0.195990 0.8457 

CONG*BIR -0.657536 0.255854 -2.569966 0.0143 

CONG*BIG4 1.666285 0.077255 21.56874 0.0000 

CONG*BIG3 -0.030907 0.039052 -0.791442 0.4337 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.989827     Mean dependent var 1.173591 

Adjusted R-squared 0.983778     S.D. dependent var 0.298101 

S.E. of regression 0.037968     Akaike info criterion -3.420916 

Sum squared resid 0.053338     Schwarz criterion -2.618084 

Log likelihood 125.6275     Hannan-Quinn criter. -3.106884 

F-statistic 163.6377     Durbin-Watson stat 2.216969 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Lampiran 13: Hasil Penelitian Tambahan 

a. Perbankan dengan Kepemilikan Asing 

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 00:56   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 15   

Total panel (unbalanced) observations: 71  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.643313 0.194666 3.304707 0.0019 

CONG 0.230351 0.275514 0.836076 0.4075 

SLSR -0.054537 0.131109 -0.415964 0.6794 

BIR 0.409080 0.330458 1.237917 0.2222 

CAR 1.352741 0.563894 2.398929 0.0206 

BIG4 0.022392 0.122082 0.183415 0.8553 

BIG3 -0.041754 0.099060 -0.421506 0.6754 

CONG*SLSR -0.128151 0.179148 -0.715338 0.4781 

CONG*BIR 0.056444 0.391556 0.144153 0.8860 

CONG*CAR -1.597460 1.044377 -1.529581 0.1331 

CONG*BIG4 0.168690 0.138101 1.221494 0.2283 

CONG*BIG3 0.020400 0.120738 0.168960 0.8666 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
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     R-squared 0.693538     Mean dependent var 1.152536 

Adjusted R-squared 0.523282     S.D. dependent var 0.162889 

S.E. of regression 0.112466     Akaike info criterion -1.255952 

Sum squared resid 0.569188     Schwarz criterion -0.427365 

Log likelihood 70.58631     Hannan-Quinn criter. -0.926450 

F-statistic 4.073488     Durbin-Watson stat 1.717866 

Prob(F-statistic) 0.000021    
     
     

b. Perbankan tanpa Kepemilikan Asing 

Dependent Variable: Q   

Method: Panel Least Squares   

Date: 01/25/17   Time: 01:11   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 12   

Total panel (balanced) observations: 60  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.465910 0.152937 16.12366 0.0000 

CONG -1.223048 0.179440 -6.815916 0.0000 

SLSR -0.198633 0.095118 -2.088277 0.0437 

CAR 0.102068 0.243597 0.419004 0.6776 

BIR 0.343320 0.235948 1.455063 0.1541 

BIG4 -1.571148 0.051305 -30.62355 0.0000 

BIG3 0.045825 0.029330 1.562390 0.1267 

CONG*SLSR -0.025016 0.114285 -0.218889 0.8279 

CONG*CAR 0.072606 0.370455 0.195990 0.8457 

CONG*BIR -0.657536 0.255854 -2.569966 0.0143 

CONG*BIG4 1.666285 0.077255 21.56874 0.0000 

CONG*BIG3 -0.030907 0.039052 -0.791442 0.4337 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.989827     Mean dependent var 1.173591 

Adjusted R-squared 0.983778     S.D. dependent var 0.298101 

S.E. of regression 0.037968     Akaike info criterion -3.420916 

Sum squared resid 0.053338     Schwarz criterion -2.618084 

Log likelihood 125.6275     Hannan-Quinn criter. -3.106884 

F-statistic 163.6377     Durbin-Watson stat 2.216969 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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