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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze effect of good corporate governance that use self assessment 
as a measurement to bank financial performance that show by Return On Asset, effect of Growth 
of company to financial performance dan effect of Banking Competition to financial performance. 
This study use 22 sampel of BPD in Indonesia with reaserch period between 2012 to 2016. This 
study use secondary data from financial report and annual reprt that has been published by each 
banks every years. This study use Size of the company for control variable. Result of multiple 
linear analysis show that Good Corporate Governance and Banking Competition not have a 
significant effect to financial performance. And for Growth, the result show that Growth have a 
significant effect to financial performance 

Keywords : Corporate Governance, Growth, Banking Competition, Financial Performance,Size 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Corporate Governance yang diukur 
menggunakan peringkat self assessment terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan 
ROA, pengaruh tingkat pertumbuhan atau Growth terhadap ROA, dana pengaruh tingkat 
persaingan atau Banking Competition terhadap kinerja keuangan bank. Adapun pada penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 22 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia dalam perode 
pengamatan tahun 2012 - 2016. Data di ambil dari data sekunder melalui laporan keuangan dan 
laporan tahunan yang dipublikasikan setiap bank setiap tahun. Penelitian ini menggunakan ukuran 
perusahaan sebagai variable control. Berdasarkan analisis regresi linier berganda ditemukan hasil 
bahwa Good Corporate Governance dan tingkat persaingan tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan. Sedangkan tingkat pertumbuhan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 
keuangan 

Kata Kunci : Corporate Governance, Tingkat Pertumbuhan, Tingkat Persaingan, Kinerja 
Keuangan, Ukuran Perusahaan 

PENDAHULUAN 

Lembaga Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan terpenting dalam sistem 
keuangan terlebih khusus di Indonesia. Bank memegang pernanan penting dan berpengaruh 
terhadap perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Lembaga perbankan menjadi 
tulang punggung perekonomian negara ini, karena fungsi dari bank itu sendiri adalah sebagai 
lembaga intermediasi atau perantara antara pemilik modal dan pengguna dana. Salah satu 
permasalahan terberat yang pernah dialami lembaga-lembaga perbankan adalah pada saat krisis 
sekitar tahun 1997/1998 yang banyak berpengaruh terhadap sendi-sendi perekonomian di 
Indonesia, salah satunya lembaga perbankan. Dengan terus menurunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap bank, menyebabkan meningkatnya penarikan dana dari masyarakat dibank 
yang dibarengi dengan meningkatnnya kredit bermasalah, semakin memperburuk kondisi 
keuangan saat itu.  

Mengingat begitu pentingnya peranan lembaga perbankan bagi perekonomian Indonesia 
sehingga pengambil keputusan perlu melakukan evaluasi kinerja yang memadai. Evaluasi kinerja 
diperlukan untuk melihat tingkat kesehatan bank. Untuk dapat mengukur tingkat kesehatan bank, 
dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator pengukur tingkat kesehatan bank adalah 
dari laporan keuangannya. Profitabilitas adalah indikator yang paling banyak digunakan untuk 
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mengukur kinerja sebuah bank. Pada umumnya ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang 
digunakan adalah Return On Equity (ROE)  dan Return On Asset (ROA). Return on asset fokus 
pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan Return 
on Equity hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis 
tersebut. Kinerja keuangan yang disajikan oleh bank dapat digunakan pihak-pihak yang terkait 
seperti investor, kreditor, dan pihak-pihak lain untuk memprediksi kinerja keuangan yang 
sebenarnya dan di masa datang. Pergerakan atau perbedaan kinerja perbankan dari tahun ke 
tahun tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Beberapa faktor lain juga ikut mengambil 
bagian mempengaruhi kinerja perbankan setiap tahunnya.  

Dalam hubungannya dengan kinerja perusahaan, isu corporate governance adalah salah 
satu isu yang hangat dibicarakan. Sistem Corporate governance dapat memberikan perlindungan 
yang efektif bagi para pemegang saham dan kreditor sehingga dapat memberikan keyakinan 
bahwa akan memperoleh return yang baik atas dana yang telah diinvestasikan. Corporate 
governance merupakan suatu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui 
monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 
dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Prasetiyo, 
2010).  

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan diri dalam sistem 
ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk industri yang sama (Machfoedz, 1996). 
Dalam hal ini bagi dunia perbankan, pertumbuhan perusahaan secara mudahnya dapat dilihat dari 
pertumbuhan kantor-kantor cabang baru setiap tahunnya yang dapat mengartikan bahwa pangsa 
pasar bank tersebut semakin meluas. Perusahaan yang tumbuh cepat juga menikmati keuntungan 
dari citra positif yang diperoleh, semakin bank tersebut dipercaya oleh masyarakat maka semakin 
banyak pasar yang akan didapatkan oleh bank tersebut yang dapat direfleksikan dalam laporan 
keuangan per tahunnya khususnya diukur dalam rasio profitabilitasnya. Semakin tinggi berarti 
perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Dalam penelitian sebelumnya Dian (2014) 
mengambil sampel pada perusahaan manufaktur menyimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan 
berpengaruh signifikan terhdap profitabilitas perusahaan yang berarti signifikan terhdap kinerja 
perusahaan tersebut.  

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, setiap bank harus berkompetisi untuk 
mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari penyuntik dana atau investor. Mau 
tidak mau persaingan ini mendorong setiap bank yang ingin bertahan dalam kompertisi harus 
mengupayakan kinerja keuangan yang baik yang dipresentasikan dalam laporan keuangan. 
Seperti yang kita tau bersama bahwa Bank Pembangunan Daerah di Indonesia seperti yang 
ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia memiliki batasan-batasan dalam menjalankan 
usahanya, sementara bank umum lainnya memiliki kebebasan lebih untuk menjalankan beberapa 
usaha yang tidak boleh dilakukan di Bank Pembangunan Daerah. Terdapat beberapa batasan 
usaha yang boleh dijalankan bank umum tetapi tidak boleh dijalankan oleh Bank Pembangun 
Daerah. Selain itu, dilihat dari besarnya asset Bank Pembangunan Daerah jika dibandingkan 
dengan bank lain di Indonesia, total aset pada BPD berada diurutan ke empat dari 6 jenis bank 
yang ada di Indonesia (Athoanmmar, 2012). Bank pembangunan daerah harus mengejar profit 
yang tinggi agar tidak kalah bersaing dengan bank yang lebih besar dan memiliki modal yang lebih 
tinggi. Bank daerah harus mempresentasikan laporan keungan yang baik untuk merefleksikan 
kinerja yang baik pula dalam mempertahankan perusahaannya dalam kondisi persaingan 
perbankan di Indonesia.  

Sehingga Berdasarkan Uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian sejenis 
yang merupakan kombinasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan 
Corporate Governance,Growth dan Banking Competition sebagai variabel independen. Maka yang 
menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Apakah Corporate Governance 
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah? 2. Apakah growth 
(pertumbuhan) perusaahaan berpengaruh positif  terhadap kinerja keuangan bank pembangunan 
daerah? 3. Apakah banking competition berpengaruh negatif  terhadap kinerja keuangan bank 
pembangunan daerah? 
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LANDASAN TEORI 
Agency Theory merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep Corporate 

Governance. Konsep agency theory didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika 
management suatu perusahaan terpisah dengan pemilik perusahaan. Teori ini mengasumsikan 
bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Agency Theory muncul ketika 
terjadi sebuah kontrak antara agent (manajer) dengan principal (pemilik). Seorang manajer akan 
lebih mengetahui keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik, maka dari itu 
seharusnya manajer memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik tentang 
perusahaannya. Berkaitan dengan konflik kepentingan ini, corporate governance yang merupakan 
konsep yang didasarkan pada agency theory diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk 
memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang 
telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor 
mendapat keyakinan bahwa manajer akan memberikan return bagi para investor, serta berkaitan 
dengan bagaimana para investor dapat mengontrol akivitas para manajer di perusahaan. 

Market Power adalah suatu ukuran kinerja yang menunjukan seberapa besar kemampuan 
perusahaan untuk menaikan harga diatas biaya marjinal (Church dan Ware, 2000). Analisa 
mengenai tingkat persaingan yang terkadi disuatu pasar dengan menggunakan ukuran market 
power telah menjadi fokus utama dalam kajian ekonomi industri, termasuk di dalamnya analisa 
tingkat persaingan industri perbankan. Menurut Biker (201) market power dapat diukur dengan dua 
pendekatan yaitu struktural dan non struktural. Pendekatan struktural, menggunakan dua model 
yaitu SCP (Sturcture-Conduct-Performance) yang menitikberatkan pada penggunaan data 
akuntansi yang berkaitan dengan profit dan biaya). Pendektaan Unstruktural, mengutamakan 
pendekatan searah, dimana kinerja suatu perbankan dapat terlihat dari strukturnya. Dalam 
kaitannya dengan tingkat persaingan,Market power menjadi dasar acuan dalam kaitannya dengan 
tingkat persaingan perbankan di Indonesia. Semakin pasar perbankan bersaing secara sempurna 
mengartikan bahwa market power pasar tersebut tidak memilliki pengaruh yang banyak. 
Sebaliknya apabila ternyata pasar diIndonesia sangat bergantung terhdap market power berarti 
pasar perbankan di Indonesia mendekati pasar monopolistik 

 
Kinerja Keuangan 

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum Beradasarkan Prinsip Syariah, perhitungan kinerja keuangan bank dapat 
dihitung dengan rasio likuiditas dan rasio profitabilitas. Return On Asset (ROA) adalah salah satu 
alat pengukurkinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan 
laporankeuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. ROA dihitung dari laba 
sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan totalaktiva (Sam‟ani, 2008). Arus 
kas (cash flow) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin 
kinerja perusahaan dimasamendatang (Kieso dan Weygandt, 1995). ROA mengukur seberapa 
efektif perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian investasinya menjadi asset. 
Semakin tinggi ROA perusahaan, semakin baik. Beberapa perusahaan menekankan net margin 
yang tinggi untuk meningkatkan ROA mereka. Untuk menghitung ROA menggunakan rumus 
(Tjondro dan Wilopo, 2011): 

𝑅𝑂𝐴 =  
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

 
Corporate Governance 

Corporate Governance untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di tahun 
1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal 
sebagai Cadbury Report.Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance (I Nyoman Tjager 
dalam Deny, 2005) sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan 
tujuan,agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh 
perusahaan,untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 
stakeholders. Mekanisme Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan 
mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan suatu nilai tambah untuk semua para pihak 
yang berkepentingan. Jika suatu Corporate Governance diterapkan dengan baik dalam suatu 
perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat 
meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 
pasal 3 tentang penerapan praktik corporate governance meliputi lima prinsip yaitu: 
1. Transparency (Transparansi), merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan 
relevan mengenai perusahaan.  

2. Independency (Kemandirian), merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun 
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat.  

3. Accountability (Akuntabilitas), merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana ecara efektif.  

4. Responsibility (Pertanggungjawaban), merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan 
perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 
korporasi yang sehat.  

5. Fairness (Kewajaran), merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-perundang-
undangan yang berlaku.  

 
 
Implementasi Corporate Governance di Industri Perbankan 

Industry perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industry 
lainnya. Oleh karena itu industry perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam 
menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya, agar kegiatannya dapat 
berjalan sesuai dengan tujuan industry perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok 
diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip Corporate 
Governance (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006). 
Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapanprinsip Corporate 
Govrnance antara lain peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilian Tingkat 
Kesehatan Bank Umum yang didalamnya telah disebutkan bahwa setiap bank wajib melakukan 
penilaian sendiri (self assessment) atas tingkat kesehatan bank tersebut 
 
Self Assessment 

Struktur Corporate Governance dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur 
penegndalian internal dan struktur pengendalian eksternal. Self Assessment merupakan penilaian 
terhdap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berisikan sebelas faktor penilaoan pelaksanaan 
GCG. Pada prinsipnya self assessment GCG merupakan penilaian terhdap implementasi bank 
yang diajukan kepada regulator dalam hal ini Bank Indonesia, yang kemudian menetapkan hasil 
akhir dari implementasi tata kelo perusahaan. Bank harus melakukan self assessment secara 
berkalan yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu : Pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab dewan komisaris, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, Kelengkapan 
dan pelaksanaan tugas Komite, Penanganan benturan kepentingan, Penerapan fungsi kepatuhan, 
Penerapan fungsi audit intern, Penerapan fungsi audit eksteren, Penerapan manajemen risiko 
termasuk sistem pengendalian intern, Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 
penyediaan dana besar (large exposures), Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 
Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan Rencana strategis Bank  

Untuk mengukur dan menetapkan nilai self assessment digunakan satuan ukuran yang 
telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Satuan pengukuran dalam self assessment GCG adalah 
nilai absolut yang sudah ditentukan yang disebut dengan nilai komposit. Nilai komsposit self 
assessment ini kemudian akan dihitung berdasarkan aspek-aspek penilaiannya dan kemudian 
akan ditentukan hasil nilai komposit tersebut menjadi predikat komposit. 

 
Tabel 4. Nilai Komposit Self Assessment GCG 
Nilai Komposit Predikat Komposit Peringkat komposit 
Nilai komposit < 1,5 Sangat Baik 1 
1,5 < Nilai komposit < 2,5 Baik 2 
2,5 < Nilai komposit < 3,5 Cukup Baik 3 
3,5 < Nilai komposit < 4,5 Kurang Baik 4 
4,5 < Nilai komposit <5 Tidak Baik 5 
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Growth 

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolok ukur keberhasilan perusahaan. 
Keberhasilan tersebut juga menjadi tolok ukurinvestasi untuk pertumbuhan pada masa yangakan 
datang. Dari sudut pandanginvestor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda 
perusahaanmemiliki aspek yang menguntungkan, dan investor pun akanmengharapkan tingkat 
pengembalian (rate of return) dari investasi yangdilakukan menunjukkan perkembangan yang baik 
(Safrida, 2008). Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat 
dipengaruhioleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal 
positif tentangpertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan 
nilaiperusahaan. Dengan demikian growth akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
Perusahaan yang memiliki pertumbuhan positif akan memperoleh penilaian positif dimata investor. 
Hal tersebut merupakan sinyal yang menunjukan perusahaan akan memilki prospek yang 
menguntungkjan dimasa depan, alasannya peningkatan pertumbuhan perusahaan akan berarti 
kinerja perusahaan juga meningkat. Satuan pengukuran perubahan total aktiva dalam persentase 
menurut (Ni Yoman dan Dewa, 2013) adalah sebagi berikut. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡– 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
 

 
Banking Competition 
 Alhadeff (1951) menyebutkan bahwa pasar perbankan memiliki beberapa ciri, antara lain 
pertama, adanya kehadiran lebih dari satu penyedia kredit, dalam hal ini bank, dalam satu wilayah; 
kedua hubungan antara bankers dan peminjam (debitur) dibangun berdasarkan pengalaman-
pengalaman yang berkaitan dengan penyaluran kredit waktu sebelumnya; ketiga, peminjam kredit 
dalam volume besar akan mendapatkan lebih banyak penawaran kredit sementara peminjam 
dalam jumlah kecil menghadapi suplai yang sangat terbatas; keempat, danya hambatan-hambatan 
untuk masuknya pemain baru yang menunjukkan adanya kecenderungan mempertahankan 
kondisi monopoli ataupun oligopoli dalam rangka mendapatkan keuntungan positif dalam jangka 
panjang; dan kelima, indakan atau keputusan bankers umumnya saling berkorelasi yang sering 
disebut dengan istilah agreement, mutual assistance, pengurangan kompetisi tak sehat, 
koordinasi, dan sebagainya. Secara umum terdapat empat faktor yang memengaruhi tingkat 
kompetisi industri perbankan, yakni regulasi, fast-growing demand akan jasa perbankan, 
perkembangan teknologi, dan inovasi pasar keuangan global (Maudos et al, 2002). Mengikuti 
model penelitian Adi Stiawan 2009 untuk mengukur tingkat persaingan pasar menggunakan 
market share, yaitu mengukur kekuatan pasar suatu bank terhadap pesaingnya pada pasar 
tertentu. Pengukuran pangsa pasar pada penelitian ini yaitu perbandingan antara pendapatan 
bank dengan total pendapat BPD seluruh Indonesia secara umum. Pehitungan market share 
dirumuskan sebagai berikut 
 

Market Share = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝐵𝑎𝑛𝑘  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝐵𝑃𝐷  𝑑𝑖  𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎   
 𝑥 100% 

 
 
Size Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya perusahaan. Semakin 
besar total asset yang dimiliki menunjukan bahwa semakin besar pula harta uyang dimiliki 
perusahaan sehingga investor akan semakin aman dalam menginvestasikan dana ke perusahaan 
tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan dapat diukur dengan total asset, penjualan dan 
kapitalisasi pasar. Karena semakin besar total asset, penjualan dan kapitalisasi padar makan 
semakin besar pula ukuran sebuah perusahaan, ketiga variabel tersebut digunakan untuk 
menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut 
(Sudarmaji dan Sularto, 2007).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran total asset yang dimiliki perusahaan 
perbankan sebagai proksi dari variabel kontrol size perusahaan. Sebagai proksi dari ukuran 
perusahaan, umumnya studi yang meneliti hubungan size dengan kinerja perusahaan 
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menggunakan logaritma natural dari total asset (Ln TA), ini digunakan untuk mengurangi 
perbedaan signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu kecil, maka nilai total asset dibentuk 
menjadi logaritma natural, konversi berbentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data 
total asset terdistribusi normal. 
 

Size Bank = Ln (Total aset Bank) 
 

 
Metodologi Penelitian 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh 
peneliti dengan tidak mengukur secara langsung dari obyek yang diteliti, tetapi peneliti 
menggunakan data dari hasil penelitian orang lain atau suatu institusi dimana data tersebut sudah 
dipublikasikan. Sumber data diperoleh dari website masing-masing Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) yang diteliti dan website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) dan pengkajian teori dengan 
penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori yang diperoleh dari 
berbagai literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu, danperaturan regulator yang mendukung 
penelitian ini. Sehingga membantu peneliti untuk memahami mengenai pembahasan yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
 

Dengan menggunakan teknik purposive sampling, peneliti menggunakan total 22 sampel 
BPD dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan data panel (pooling data) yang 
merupakan jenis data gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data seksi silang (cross 
section). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan regresi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda karena selain mengukur kekuatan hubungan 
antara dua variabel. Sehingga model penelitian yang dikembangkan adalah: 

 
ROAi,t = α +𝛃𝟏𝐂𝐆𝐢,𝐭 + 𝛃𝟐𝐆𝐰𝐢,𝐭 + 𝛃𝟑𝐓𝐩𝐢,𝐭+ Size + ei,t 

Keterangan : 

ROAi,t  = Return On Asset pada perusahaan i periode t 

α  = Intercept atau konstanta  

β1, β2 ,   β3  =Koefisien variabel independen 

 Cgi,t  = Nilai peringkat CG bank i periode t 

Gwi,t  = Tingkat pertumbuhan bank i periode t 

Tpi,t  = Tingkat persaingan bank i periode t 

𝑒𝑖,𝑡   = error pada bank i periode t 

 

 Dalam menganalisa penulis menggunakan software Eviews 9. Sesuai dengan jenis data 
dan teknik pengolahan data, maka penulis melakukan pengolahan teknik pengolahan untuk 
menentukan model estimasi yang tepat. 

1. Uji Chow 
Hipotesis yang dibentuk dalam uji ini adalah 
Ho = Menggunakan model Common Effect 
Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
Dengan pengambilan keputusan Ho diterima apabila nilai probabilitas ≥ 0.05 dan Ha diterima 
apabila nilai probabilitas < 0.05 
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2. Uji Hausman 
Hipotesis yang dgunakan oleh Widarjono (2009) yaitu: 
Ho = Menggunakan model Random Effect 
Ha = Menggunakan model Fixed Effect 
Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section random  ≥0,05 dan Ha diterima 
apabila nilai probabilitas pada cross section random <0,05. Jadi apabila Ho ditolak maka model 
fixed effect model lebih baik disbanding random effect model. 

Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan 
digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak untuk digunakan adalah data yang 
terdistribusi normal. Untuk mengetahui data terdistribusi normal dilihat dari nilai Jarque –
Bera. Data di kategorikan normal apabila nilai probabilitas hasil pengujian ≥0,05 

2) Uji Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah model regresi memiliki suatu korelasi 
antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas. 
Untuk menguji regresi dinilai dari correlation matrix yang ditetapkan sebesar 0.85. Jika nilai 
F hitung lebih besar dari F kritis maka model mengandung multikolinieritas 

3) Uji Heteroskedastisitas perlu dilakukan untuk mengetahui adanya penyimpangan dari 
syarat – syarat asumsi klasik pada model regresi, di mana dalam model regresi harus 
dipenuh syarat tidak adanya heteroskedastisitas 

 
Analisis dan Pembahasan 

Objek Penelitian yang digunakan merupakan bank pembangunan daerah yang terdaftar di 
Bank Indonesia (BI) dengan mengambil periode selama lima tahun dari tahun 2012 sampai 
dengan tahun 2016.  

Berikut kriteria untuk memilih sampel BPD yang dipilih untuk mewakili populasi dalam 
penelitian ini: 

1. Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar di Bank Indonesia 
2. Menerbitkan informasi keuangan dalam satuan rupiah. 
3. Informasi dan data yang diperlukan tersedia untuk analisis. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berada dalam laporan tahunan 

yang menyediakan laporan keuangan dan laporan Self Assessment Good Corporate Governance 
pada periode 2012 sampai dengan 2016. Berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan, maka 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 bank pembangunan 
daerah. 
Kriteria Sampel Jumlah 

Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar selama periode penelitian  26 
Bank Pembangunan Daerah yang Tidak mempublikasi laporan self assessment 4 
Total bank yang digunakan untuk penelitian 22 
Periode Penelitian 5 tahun 
Jumlah Pengamatan Awal 110 
Outliers - 
Jumlah Pengamatan Setelah Outliers 110 

 
 
Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif menunjukan informasi terkait dengan jumlah sampel yang teliti meliputi, 
nilai rata-rata (mean), nilai tengah (mean), nilai maksimum (max), nilai minimum (min), standar 
deviasi, skewness¸kurtosis pada masing masing variabel baik dependen maupun variabel 
independen. Berikut adalah hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini: 
 

 ROA GCG GROWTH TP ASET 
 Mean  2.741636  2.518182  0.131182  0.826636  16.30210 
 Median  2.780000  3.000000  0.130000  0.805000  16.24906 
 Std. Dev.  1.068636  0.519912  0.123242  0.775198  1.286736 
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Uji Chow 

Effects Test Statistic d.f. Prob 
Cross-section F 7.058937 (21,84) 0.0000 
Cross-section Chi-square 111.863901 21 0.0000 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0000 atau 
kurang dari sama dengan 0.05, yang berarti Ho ditolak dan menerima Ha, yaitu fixed effect lebih 
baik daripada menggunakan random effect.  
 
 
Uji Hausman 

Effects Test Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f. Prob 
Cross-section random 5.58170 4 0.2323 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai probabilitas chi-square hasil uji hausman 
pada hasil persamaan model regresi dengan random effect lebih besar dari tingkat signifikansi 
yaitu 0,05 atau P-valuechi-square> 5%, sehinga dapat disimpulkan bahwa hasil regresi model dalam 
penelitian ini menggunakan model random effect. 
 
Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah data yang diperoleh untuk penelitian ini 
memiliki distribusi yang normal atau tidak, karena data yang terdistribusi normal merupakan salah 
satu syarat untuk melakukan analisis regresi berganda.  
Dari hasil olah data di aplikasi eviews 9 menjelaskan bahwa semua variabel telah terdistribusi 
dengan normal, Hal tersebut dibuktukan pada nilai probabilty 0,073637 yang berada lebih besar 
dari 5%. Sehinggadapat ditarik kesimpulan bahwa data pada penelitian ini telah terdistribusi 
dengan normal yang berarti menerima Ho dan menolak Ha. 
 
Uji Multikolineritas 

Pengujian Multikolineritas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah adanya hubungan atau 
korelasi antar variabel 

 GCG GROWTH TP ASET 

GCG  1.000000 -0.036850 -0.045032  0.055707 

GROWTH -0.036850  1.000000  0.099225 -0.228459 

TP -0.045032  0.099225  1.000000 -0.308632 

ASET  0.055707 -0.228459 -0.308632  1.000000 
Berdasarkan tabel penelitian yang disajikan diatas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat 

variabel yang memiliki nilai lebih dari 0,85. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam 
penelitian ini tidak ditemukan adanya masalah multikolineritas atau tidak terdapat korelasi antar 
variabel. 
 
Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul kesalahan dan residual 
dari persamaan regresi yang dianalisis tidak memiliki varian yang konstan dari suatu observasi. 
Berdasarkan hasil olah data pada eviews 9, dapat disimpulkan bahwa pada persamaan memiliki 
probabilitas koefisien masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ha diterima. 
 
Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian regresi peneliti menyimpulkan:  
1. Variabel GCG memiliki probabilitas sebesar 0.5001 atau lebih dari sama dengan 0.05. Nilai 

koefisien regresi GCG sebesar 0.129570. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis Corporate 
Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja Perusahaan ditolak.  
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2. Variabel Growth memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0203 atau kurang dari sama dengan 0.05, 
dengan nilai koefisien 1.928558. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis Pertumbuhan 
Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahan diterima.  

3. Variabel TP memiliki nilai probabilitas  sebesar 0.0905 atau lebih dari sama dengan 0.05 dan 
nilai koefisien 1.561020. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis tingat persaingan perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan ditolak. 

4. Variabel kontrol Size memliki nilai probabilitas sebesar 0.0799 atau lebih dari sama dengan 
0.05 dan nilai koefisien 0.029521. Sehingga disimpulkan bahwa variabel kontrol size tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 

 
 
Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas mengenai GCG, tingkat persaingan, 
serta pertumbuhan dan hubungannya dengan kinerja keuangan BPD terdapat beberapa hal yang 
dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bisa digunakan bagi pihak yang berkepentingan sebagai 
bahan informasi dan pengambilan keputusan.  
Pertumbuhan perusahaan yang pada penelitian ini diukur dengan pertumbuhan total asset bank 
dari tahun ke tahun menunjukan bahwa semakin besar pertumbuhan bank pembangunan daerah, 
maka memberi dampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan begitu dapat dikatakan 
manajemen bank pembangunan daerah perlu terus meningkatkan pertumbuhan asset dari tahun 
ke tahun. Semakin perusahaan bertumbuh dari tahun ke tahun dapat menjadi signal bahwa 
perusahaan memiliki growth opportunity yang baik di masa depannya. Hal ini dapat menjadi sinyal 
yang baik bagi para investor sebagai bahan pertimbangan untuk investasi dana. Variabel terakhir 
dalam penelitian ini menghasilkan hubungan yang tidak signifikan antara tingkat persaingan dan 
kinerja keuangan. bank pembangunan daerah di Indonesia masing-masing perlu 
mempertimbangkan pertumbuhan bank dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya tanpa terlalu 
memikirkan persaingan nasabah dengan bank pembangunan daerah lain. Aliran dana pemerintah 
daerah yang disalurkan ke bank pembangunan daerah mungkin perlu dipertimbangkan untuk 
penyaluran dana kredit kepada masyarakat, tentu saja tanpa mengabaikan prinsip penyaluran 
kredit dan manajemen resiko kredit. Dengan lancarnya penyaluran dana kredit, diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas taraf  hidup dan mungkin saja meningkatkan pendapatan masyarakat 
daerah tersebut yang tentu saja memberikan opportunity yang baik bagi bank pembangunan 
daerah itu sendiri meskipun aplikasi Good Corporate Governance atau GCG dalam ruang lingkup 
Bank Pembangunan Daerah sudah baik, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap penilaian kinerja 
keuangan bank yaitu dalam penelitian ini diukur dengan besarnya Return On Assets atau ROA. 
Tingkat persaingan bank pembangunan daerah dilihat dari struktur pasar yang mendekati pasar 
persaingan sempurna dimana terdapat banyak bank pembangunan daerah di Indonesia nyatanya 
tidak memberikan dampat kepada kinerja masing-masing bank pemabangunan daerah. Oleh 
karena itu, pihak manajemen bank tidak perlu menkhawatirkan masalah persaingan bank dalam 
struktur pasar bank pembangunan daerah di Indonesia karena masing-masing BPD telah memiliki 
proteksi dana sendiri dari pemerintah daerah masing-masing.  
 
Kesimpulan dan Saran  

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, good corporate governance tidak berpengaruh 
terhdap kinerja keuangan bank pembangunan daerah di Indonesia. Penelitian ini menunjukan 
bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi kinerja keuangan bank pembangunan 
daerah. 
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan variabel pertumbuhan bank pembangunan daerah 
(growth) memiliki pengaruh postif signifikan terhadap kinerja keuangan bank pembangunan daerah 
di Indonesia. Hasil penelitian ini berarti bahwa semakin bank bertumbuh setiap tahunnya, maka 
semakin meningkat pula nilai ROA sebagai indikator kinerja bank pembangunan daerah tersebut.  
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan variabel tingkat persaingan bank tidak berpengaruh 
terhadap kinerja bank pembangunan daerah di Indonesia. Artinya, meskipun struktur pasar bank 
pembangunan daerah yang sangat kompetitif tidak memberikan pengaruh terhadap nilai kinerja 
bank pembangunan daerah itu masing-masing. 
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Penelitian ini tidak luput dari ketrbatasan. Karena itu diharpakan penelitian selanjutnya 
dapat melengkapi kekurangan atau keterbatasan dari penelitian ini. 
1. Periode data yang hanya terbatas pada periode tahun 2012 dan 2016 sehingga perlu penelitian 
selanjutnya untuk periode pengamatan yang lebih baru setiap tahunnya. Penelitian selanjutnya, 
diharapkan mengikuti periode penelitian yang lebih baru agar mendapatkan data yang lebih sesuai 
dengan kondisi penelitian tersebut. 
2. Sampel penelitian hanya terbatas pada Bank Pembangunan Daerah, dan terdapat beberapa 
bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya baik di website Bank Indonesia, OJK, 
ataupun website bank itu sendiri. 
3. Keterbatasan pada penlitian ini khususnya pada variabel Corporate Governance yang memiliki 
kelemahan menggunakan self assessment. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan 
variabel lain yang mungkin berkaitan dengan kinerja keuangan seperti ukuran dewan komisaris, 
dewan direksi, komite audit dll.  
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