
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, GROWTH DAN 

BANKING COMPETITION TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK 

PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA 

 

 

Oleh: 

Yashinta Peggy  

20131112044 

SKRIPSI 

 

 

 

 

Diajukan untuk melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi 

Program Studi Akutansi 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  

INDONESIA BANKING SCHOOL  

JAKARTA  

2018 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



i 
 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan 

rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis 

Pengaruh Corporate, Growth, dan Banking Competition terhadap Kinerja 

Keuangan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia”. Penyusunan proposal skripsi 

ini dilakukan sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi Program Studi 

Akuntansi sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi di STIE 

Indonesia Banking School. 

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai 

pihak,dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangat lah sulit 

bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan 

terima kasih kepada: 

1. Ibu saya tercinta Sherly Pijoh S.E yang tidak pernah berhenti memberikan 

dukungan doa, motivasi, maupun dukungan materil dari awal kuliah 

sampai sekarang 

2. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto selaku Ketua STIE Indonesia Banking 

School dan seluruh dosen khususnya jurusan Akutansi yang telah ikhlas 

untuk mendidik & membimbing serta memberi ilmu yang bermanfaat 

selama 4 tahun perkuliahan di Indonesia Banking School.   

3. Ibu Nova Novita, S.E.,M.S.Ak., selaku dosen pembimbing yang telah 

menyediakan waktu,  tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam 

penyusunan skripsi ini; 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



ii 
 

4. Dosen pembimbing akademik saya Bapak Bani Saad, S.E., Ak., Msi., 

C.A yang selama menjadi mahasiswa Indonesia Banking School sudah 

banyak membantu saya dalam pengambangan akademik saya; 

5. Ibu Dr. Ira Geraldina, S.E., M.S.Ak., C.A dan Ibu Vidiyanna, S.E., 

M.Si selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu dan tenaga 

dalam sidang mulai dari siding proposal sampai siding skripsi; 

6. Kakak saya Srijesica Jelly dan Christian atas dukungan moril, Doa, dan 

semangatnya serta seluruh keluarga besar yang turut mendoakan dan 

memberikan semangat kepada saya; 

7. Yang terkasih Rycko E.S yang selalu menanyakan “kapan selesai” dan 

selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan doa ketika saya 

menyelesaikan skripsi ini; 

8. Teman-teman saya: Ilsa, Riskayani, Caca, Ricma, Shufa, Hana, Hawa, 

Vira yang telah menjadi teman sharing ilmu dari awal kuliah serta   teman-

teman angkatan 2013 lainnya atas dukungan dan bantuannya selama 

kuliah dan menyelesaikan skripsi; 

9. Keluarga besar IBS Ambassador dan marketing team Indonesia 

Banking School yang selama ini menjadi wadah tempat saya belajar 

dan mengembangkan diri diluar bidang akademik yang saya dapatkan 

di dalam kelas dan selama ini telah membantu saya baik memberi 

motivasi maupun doa dalam menyelesaikan skripsi ini; 

 

 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



iii 
 

10. Keluarga besar dan teman-teman saya yang tidak dapat saya sebutkan 

namanya satu per satu, yang telah memberikan bantuan dukungan 

materil dan moral, yang juga telah banyak membantu saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat  banyak kekurangan. 

Oleh karena itu, penulis mengharpkan saran dan krtitik terhdap kekurangan 

proposal ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Atas 

perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih 

Jakarta,   2018 

 

 

(Yashinta Peggy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



iv 
 

 

DAFTAR ISI 

Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing……………….………….........…… i 

Halaman Persetujuan Sidang…………………… ……………………........…..ii 

Halaman Pernyataan Karya Sendiri ……………………...…………….......... iii 

Halaman Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah ……………………........…… iv 

Kata Pengantar …………………………………….....….……...…….......…… v 

Daftar Isi ……………………………………..……………..…......….......…... viii 

Daftar Tabel ……………..………………...………………..........…………….. xi 

Daftar Gambar ………………………………………………….........…..……. xi 

Abstrak …….……………………………………………………………............xii 

BAB I ......................................................................................................................1 

1.1 Latar Belakang ………................…………………………..………….….... 1 

1.2 Rumusan Masalah ……………………………….…......................………... 8 

1.3 Tujuan Penelitian …………………………………………...................…… 8 

1.4 Manfaat Penelitian ……………………………………...................……….. 9 

1.5 Sistematika Penulisan ……………………………………......................… 10 

BAB II …………………………………………………………........…………..12 

2.1 Landasan Teori ……………………….....................……..……………….. 12 

2.1.1 Agency Theory ……………………………...............................….. 12 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



v 
 

2.1.2 Market Power …………………...……….........................……….. 14 

2.1.3 Kinerja Keuangan …………………………................................… 15 

2.1.4 Corporate Governance ……...............………................…………. 17 

2.1.4.1 Prinsip-prinsip Corporate Governance........................…. 18 

2.1.4.2 Impelemntasi Corporate Governance …...................……20 

2.1.4.3 Self Assessment …………………………......................... 21 

2.1.5 Pertumbuhan Perusahaan ……………………....................……... .24 

2.1.6 Banking Competition ……………………...................……………26 

2.1.7 Size perusahaan ……………………………...............…………….28 

2.2 Penelitian Terdahulu ……………………………………...............……….30 

2.3 Kerangka Pemikiran ………………………………...................………….33 

2.4 Pengembangan Hipotesis ………………………...................…………......34 

BAB III ………………………………………………………………........…….36 

3.1 Data Populasi dan Sampel …………………………...............…….………36 

3.1.1 Jenis dan Sumber Data ……………………….....................….….. 36 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data ………………………...................….. .36 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian ……………...................………… ……...37 

3.3 Definisi Opersional Dan Pengukuran Variabel ………… ….....................38 

3.3.1 Variabel Dependen  …………………..……………....................................38 

3.3.2 Variabel Independen ……………………………………............................39 

3.4 Metode Analisis Data ………………………………….….....................…..41 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



vi 
 

3.5 Analisis Deskriptif ………………………….....................………….……...43 

3.6 Analisis Regresi Data Panel …....................………………………………. 43 

3.7 Uji Asumsi Klasik ………………………………….....................…….……44 

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis ……………………….....................…………46 

BAB IV ………………………………………………………………..........…...47 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ………..................………………….47 

4.2 Statistik Deskriptif ……………………………...............………………….49 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel ………...................……………….53 

4.4 Uji Asumsi Klasik ………………………….....................…………………55 

4.5 Hasil Regresi Data Panel ..............................................................................57 

4.6 Pengujian Hipotesis …………………………….....................…………….59 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian …….....................………………………….60 

4.8 Implikasi Manajerial ………………….....................……………………...63 

BAB V PENUTUP …………………………………………………..........…….65 

5.1 Kesimpulan ……………………………………......................……………..65 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran ………………………........………….66 

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………..........………67 

LAMPIRAN I …………………………………………………..........…………70 

LAMPIRAN II ………………………………………………..........…………...73 

LAMPIRAN III ………………………………………………..........………….73 

DAFTAR RIYAWAT HIDUP ...........................................................................78 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



vii 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG .... 24 

Tabel 2. Iktisiar Penelitian Terdahulu ............................................................. 33 

Tabel 3. Sampel Penelitian ................................................................................ 37 

Tabel 4. Nilai Komposit Self Assessment GCG ................................................ 39 

Tabel 5. Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian .................................... 41 

 Tabel 7. Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian .................................. 47 

Tabel 8. Sampel penelitian ............................................................................... 48 

Tabel 9. Statistik Deskriptif Penelitian ........................................................... 49 

Tabel 10. Ouput Uji Chow ............................................................................... 53 

Tabel 11. Output uji Hausman ........................................................................ 54 

Tabel 12. Output uji multikolineritas ............................................................. 56 

Tabel 13. Ouput Uji Heteroskedastisitas ........................................................ 56 

Tabel 14. Ouput Regresi Data Panel ............................................................... 57 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 1. Ouput Uji Normalitas ................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



viii 
 

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 
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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 
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 1 Indonesia Banking School 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

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. Dari laporan keuangan bank bersangkutan, akan dapat 
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dihitung beberapa rasio keuangan yang kebanyakan digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank tersebut. Rasio yang biasanya digunakan 

untuk mengukur kinerja keuangan bank adalah rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio likuiditas. Profitabilitas adalah indikator yang paling 

banyak digunakan untuk 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 
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akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Prasetiyo, 2010). 

Jika mekanisme Corporate governance tidak diterapkan atau tidak berfungsi 

dengan baik dalam perusahaan, maka hal tersebut dapat menurunkan 

kepercayaan investor dan nilai perusahaan, serta dapat menyebabkan kinerja 

perusahaan yang kurang baik. Pemegang saham atau investor adalah 

penyuntik dana bagi perusahaan, sehingga perlu bagi perusahaan untuk 

mempertanggungjawabkan dana yang diberikan oleh pemegang saham secara 

baik yang diwujudkan dalam penilaian kinerja perusahaan. Jika tata kelola 

perusahaan tersebut baik, maka akan berpengaruh pada nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang naik ataupun turun tentu akan menjadi tolak ukur penilaian 

kinerja perusahaan tersebut.  

The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) 

menyelenggarakan sebuah penelitian dengan pemeringkatan tata kelola 

perusahaan yang disebut dengan Corporate Governance Perception Index 

(CGPI) yang ditunjukan untuk melihat kualitas penerapan corporate 

govarnance pada perusahan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan data dari 

IICG Alvi (2010) melakukan penelitian pada PT.Telkom dan menyatakan 

bahwa penerapan corporate governance yang baik tidak yang dicerminkan 

dalam peringkat CGPI tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Dari sisi 

perbankan sendiri, Alina (2014) yang meneliti pengaruh corporate governance 

terhadap kinerja perbankan menemukan bahwa variabel dalam corporate 

governance yaitu ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan 
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berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan ukuran dewan 

direksi memberikan perngaruh positif dan sigifikan terhdap kinerja perbankan. 

Bertolak belakang dengan hasil dari penelitian Prasetya (2013) dengan 

mengambil sampel dari perusahaan non-keuangan di BEI periode 2009-2011 

yaitu adanya corporate governance yang baik memberikan pengaruh yang 

signifikan terhdap kinerja perusahaan. 

Pertumbuhan (growth) adalah seberapa jauh perusahaan menempatkan 

diri dalam sistem ekonomi secara keseluruhan atau sistem ekonomi untuk 

industri yang sama (Machfoedz, 1996).Ini berarti, Pertumbuhan perusahaan 

ditunjukan dari seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonomi 

dalam industri yang sama. Pada umumnya, perusahaan yang tumbuh dengan 

cepat memperoleh hasil positif dalam artian pemantapan posisi di era 

persaingan, menikmati penjualan yang meningkat secara signifikan dan 

diiringi oleh adanya peningkatan pangsa pasar. 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 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



5 
 

Indonesia Banking School 
 

sampel pada perusahaan manufaktur menyimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan berpengaruh signifikan terhdap profitabilitas perusahaan yang 

berarti signifikan terhdap kinerja perusahaan tersebut. Tetapi, walaupun  

mengambil sampel yang sama yaitu perusahaan manufaktur, tahun 2012 Moh 

Rifai dkk ternyata menemukan perbedaan hasil. Mereka menyimpulkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan terhadap profitabilitas 

perusahaan secara parsial. Untuk perusahaan perbankan sendiri penrlitian yang 

dilakukan Kusumajaya (2011) memperoleh hasil bahwa pertumbuhan 

perusahaan tidak berpengaru secara signifikan terhadap kinerja perusahaan 

dalam hal ini nilai perusahaan. Hasil yang berbanding terbalik dengan 

penelitian Agustina dan Ghozali (2014) yang menyimpulkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan memilki pengaruh positif dan signifikan terhdap 

nilai perusahaan.  

Peningkatan jumlah bank berpotensi mendorong bisnis sektor 

perbankan menjadi lebih kompetitif. 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.  

Untuk perusahaan perbankan daerah persaingan ini sangat penting 

karena bank pembangunan daerah harus menunjukan kinerja yang baik untuk 

mendapatkan kepercayaan investor agar dapat mengembangkan 
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perusahaannya. 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. Sementara 

itu Claessen dan Laeven (2004) menyimpulkan dalam penelitian mereka 

bahwa pasar perbankan di Indonesia termasuk pasar monopolistik, dimana 

dapat diartikan semakin besar sebuah bank akan semakin memonopoli pasar 

perbankan. 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). Dari pola yang seperti itu, akan sulit bagi BPD yang 

merupakan bank dengan tingkat aset kecil untuk bersaing dengan bank dengan 

aset yang lebih besar. Selain itu, keterbatasan usaha bank pembangunan 

daerah seperti yang ditetapkan Bank Indonesia menjadi hal yang membuat 

bank pembangunan daerah akan semakin sulit bersaing dengan bank lain. 
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Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara 

tingkat persaingan perusahaan dengan kinerja. Seperti penelitian Desi Wiyanti 

(2011) yang menyimpulkan bahwa tingkat persaingan usaha perpengaruh 

signifikan terhadap indeks kinerja perusahaan. Ratna dan Boedi (2013) 

melakukan penelitian tentang kompetisi industri perbankan Indonesia 

menyimpulkan bahwa bank pembangunan daerah masih belum tersentuh atau 

terpengaruh dengan kebijakan API (Arsitektur Perbankan Indonesia) yang 

artinya pasar perbankan Indonesia saat ini masih di monopoli oleh bank 

dengan aset yang besar, sedangkan bank pembangunan daerah dengan aset 

kecil masih sulit bersaing. Penelitian di luar Indonesia dengan mengambil 

sampel perbankan Bangladesh S.M Sohrab (2014) menemukan bahwa tidak 

ada hubungan signifikan antara persaingan yang terjadi antar bank dengan 

kinerja perbankan itu sendiri. 

Penelitian ini adalah kombinasi atau penggabungan dari penelitian Tjondro 

&Wilopo (2011), Ni Nyoman & Dewa (2013) dan Nabila (2015). Dalam 

penelitian ini peneliti ingin menggabungkan antara corporate governance, 

growth dan banking competition dalam pengaruhnya terhadap kinerja 

keuangan perbankan. Berhubung dengan beragamnya jenis bank di Indonesia, 

kebanyakan penelitian hanya meneliti perbankan di Indonesia dengan 

kualifikasi bank umum dengan aset besar. Sedangkan lembaga perbankan di 

Indonesia saat ini juga memiliki bank dengan total aset rendah yang dikelola 

pemerintah daerah yaitu bank pembangunan daerah. Maka peneliti mengambil 

sampel bank pembangunan daerah sebagai acuan sampel dari penelitian ini. 
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Dengan demikian, penelitian ini kemudian diputuskan akan dilakukan dengan 

mengangkat tema : “ANALISIS PENGARUH CORPORATE 

GOVERNANCE, GROWTH DAN BANKING COMPETITION 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK PEMBANGUNAN 

DAERAH DI INDONESIA” 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja perbankan khususnya 

Bank Pembangunan Daerah dengan menanalisis variabel-variabel terkait yaitu 

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 bankingcompetition berpengaruh negatif  terhadap kinerja 

keuangan bank pembangunan daerah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai : 

1. Pengaruh penerapan Corporate Governance terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 

2. Pengaruh Growth (tingkat pertumbuhan) terhadap kinerja keuangan 

pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 

3. Pengaruh Banking Competition (tingkat persaingan) terhadap kinerja 

keuangan pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharpakan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Akademik  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penilaian 

kinerja dalam lembaga perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna menjadi bahan literatur dalam pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat dan masukan 

kepada para pemakai laporan keuangan dan pengambil keputusan. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan 

pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan Corporate 

Governance di Indonesia, Pertumbuhan dan tingkat persaingan 

perusahaan khususnya pada lembaga perbankan dalam hal ini Bank 

Pembangunan Daerah. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besae mengenai hal-hal yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II : TINJAUAN LITERATUR 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian 

yang akan dilakukan, penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait 

penelitian ini. Selain itu diuarikan secara singkat kerangka pemikiran 

penelitian ini dan hipotesis penulis. 

Bab III : METODOLODI PENELITIAN 

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang nantinya 

akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian 

ini adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, sampel yang 

digunakan, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode yang 

digunakan penulis untuk menganalisis data. 
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Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai 

deskripsi obejak penelitian, proses dan hasil analisis data serat pembahasan 

penelitian dan interpretasinya. 

Bab V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan hasil keseluruhan dari penelitian yang 

telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian serta harapan untuk 

penelitian selanjutnya. Bab ini juga berisi saran-saran perbaikan yang dapat 

bermanfaat untuk penelitian selanjutnya 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

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. Karena itu, teori ini memberikan 

wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan terpisah 

management (agent) dan kepemilikannya (principal).  Teori ini dikembangkan 

oleh Michael Johnson, dimana menurutnya agent akan bertindak dengan penuh 

kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil 

terhadap pemegang saham.  

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. Permasalahannya kembali pada kepentingan individu, terkadang 

informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di 

perusahaan. Konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik ini, akan memicu 

terjadinya biaya yang disebut dengan agency cost (biaya keagenan). Jensen dan 
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Meckling (1976) dalam Addiyah (2014) telah mendefiniskan biaya keagenan yang 

timbul kedalam tiga jenis, yaitu : 

1. Monitoring Cost (Biaya Monitoring) 

 Biaya monitoring ini didefiniskan sebagai biaya-biaya yang dirancang 

untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manajer (agent). 

2. Bonding Cost (Biaya Bonding) 

 Biaya bonding adalah biaya yang digunakan untuk menjamin bahwa agent 

tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan principal. 

Sebaliknya juga biaya ini adalah untuk meyakinkan bahwa principal akan 

memberikan kompensasi jika dia benar benar melakukan tindakan yang 

tepat. 

3. Residual Loss (Kerugian residual) 

 Ini merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan 

kemakmuran yang dialami oleh principal sebagai akibat dari perbedaan 

kepentingan tersebut.  

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. Berdasarkan teori keagenan ini dapat disimpulkan bahwa kinerja 
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perusahaan yang lebih baik akan dapat dicapai ketika perusahaan memilki 

corporate governance yang baik , sehingga dapat menghasilkan praktek-praktek 

kepemimpinan yang baik dalam perusahaannya. Corporate governance sebagai 

suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan diharpkan dapat 

memberika kepercayaan terhdap manajemen dan mengelola kekayaan atau 

investasi para pemilik sehingga dapat meminimalkan adanya konflik kepentingan 

dan agency cost yang ada. 

2.1.2 Market Power 

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. 

1. Pendekatan struktural, menggunakan dua model yaitu SCP (Sturcture-

Conduct-Performance) yang menitikberatkan pada penggunaan data 

akuntansi yang berkaitan dengan profit dan biaya).  

2. Pendektaan Unstruktural, mengutamakan pendekatan searah, dimana kinerja 

suatu perbankan dapat terlihat dari strukturnya. Hal ini tentu tidak sesuai 

dengan kondisi sesungguhnya yang mna kinerja perbankan akan lebih 

terlihat dari perilakunya yang bersaing. Akan tetapi karena pendekatan ini 

terkdang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya dimanna kinerja 
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perbankan akan lebih terlihat dengan perilakunya bersaing, makan 

dikembangkan model NEIO yang terbaru. 

Dalam kaitannya dengan tingkat persaingan, Market power menjadi dasar 

acuan dalam kaitannya dengan tingkat persaingan perbankan di Indonesia. Seperti 

yang diketahui pasar perbankan diIndonesia memiliki banyak penjual dan pembeli 

didalamnya. Karena itu diperlukan teori ini untuk dapat menjelaskan struktur 

pasar di Indonesia yang sebenarnya dan bagaimana kaitannya dengan kinerja 

perbankan tersebut. 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. 

Market power ini selanjutnya kan menjadi acuan dalam penilaian tingkat 

persaingan perbankan di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhdap kinerja 

yang direfleksikan oleh ROA 

2.1.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja (performance) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi 

dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. Kinerja bank 

secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam 

operasionalnya. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dananya. Kinerja menunjukkan sesuatu yang berhubungan 

dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Menurut Febryani dan 

Zulfadin (2003), kinerja merupakan hal penting yangharus dicapai oleh setiap 
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perusahaan dimanapun. Karena kinerja perusahaan adalah cerminan perusahaan 

dalam mengelola aset dan sumber dayanya. Selain itu tujuan pokok penilaian 

kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalammencapai target organisasi dan 

dalam mematuhi standar perilaku yang telahditetapkan sebelumnya agar 

membuahkan hasil yang diharapkan 

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. Van Horne dan Wachowicz (2005) mengemukakan rasio 

profitabilitas terdiri atas dua jenis, yaitu rasio yang menunjukkan profitabilitas 

 dalam  kaitannya dengan penjualan dan rasio yang menunjukkan profitabilitas 

dalam kaitannya dengan investasi. Profitabilitas dalam hubungnya dengan 

penjualan terdiri atas margin laba kotor (gross profit margin) dan margin laba 

bersih (net profit margin).  

Profitabilitas dalam hubungannya dengan investasi terdiri atas tingkat 

pengembalian atas aktiva (ROA) dan tingkat  pengembalian atas ekuitas (ROE). 

Menurut Syahyunan (2004)ROA menunjukkan kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Besarnya perhitungan 

pengembalian atas aktiva menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba yang tersedia bagi para pemegang saham biasa dengan seluruh 

aktiva yang dimilikinya. 
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Return On Asset (ROA) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan 

perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan 

dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. ROA dihitung dari laba sebelum bunga 

dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Sam‟ani, 2008). Arus 

kas (cash flow) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih 

untuk menjamin kinerja perusahaan dimasa mendatang (Kieso dan Weygandt, 

1995). Cornett et al.,(2006) menyatakan bahwa penggunaan ROA dalam 

mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki berbagai keunggulan sebagai 

berikut: (1) ROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan 

dalammenghasilkan laba operasi, (2) ROA lebih memfokuskan kepada 

pengukuran kinerja keuangan perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan saham, 

dan (3)adanya pengaruh mekanisme corporate governance dan berhubungan 

positif dengan ROA. 

2.1.4 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 pertanggung 

jawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan 

pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 
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Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-

117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah suatu proses dari struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.Stijn Claessens 

menyatakan bahwa, pengertian tentang Corporate Governance dapat diasumsikan 

dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola 

perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur 

pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. 

Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normative, yaitu segala 

ketentuan hukum baik yang berasal dari system hukum, system peradilan, pasar 

uang, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan 

2.1.4.1 Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

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. Oleh 

karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus dapat 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, 

prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dengan baik dalam perusahaan dapat 
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mendorong pemahaman antara para pihak yang berkepentingan mengenai hak dan 

kewajiban, serta berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan yang diharapkan. 

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.  
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2.1.4.2 Implementasi Corporate Governance di industri Perbankan 

  Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam 

bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tariff hidup rakyat 

banyak. 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. Struktur Corporate 

Governance dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur penegndalian internal 

dan struktur pengendalian eksternal. Struktur pengendalian eksternal terdiri dari 

pihak pihak berkepentingan yang berasal dari luar perusahaan seperti pasar modal, 

pasar uang, regulator dan profesi lainnya (paralegal, auditor dan lainnya). 

Penelitian ini selanjutnya berfokus pada struktur pengendalian internal perusahaan 
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yang diwujudkan dalam bentuk self assessment perusahaan yang dilaporkan 

kepada Bank Indonesia.  

2.1.4.3 Self Assessment 

 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.  

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP yang diterbitkan 29 

April 2013 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance, bank harus 

melakukan self assessment secara berkalan yang paling kurang meliputi 11 

(sebelas) faktor penilaian yaitu : 

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris 

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi 

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite 

4. Penanganan benturan kepentingan 

5. Penerapan fungsi kepatuhan 

6. Penerapan fungsi audit intern 

7. Penerapan fungsi audit eksteren 

8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern 

9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana 

besar (large exposures) 
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10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan 

11. Rencana strategis Bank  

 Dalam pelaporan self assessment GCG ada beberapa tahapan sampai pada hasil 

akhir penelitian komposit serta bagaimana pelakuan terhadap hasil pelaksanaan 

self assessment GCG Bank yang berbeda dengan hasil pemeriksaan/pengawasan 

Bank Indonesia. 

1. Menetapkan Nilai Peringkat per faktor dengan melakukan Analisis self 

assessment dengan cara membandingkan tujuan dan kriteria/indikator yang 

telah ditetapkan dengan kondisi Bank yang sebenarnya 

2. Menetapkan Nilai Komposit hasil  self assessment, dengan cara membobot 

seluruh faktor, menjumlahkannya dan selanjutnya memerikan predikat 

kompositnya. 

3. Dalam penetapan predikat ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

beberapa batasan yang telah dibatasi : 

a. Apabila dalam penilaian seluruh faktor terdapat faktor dengan nilai 

peringkat 5, maka predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank 

tersebut adalah “Cukup Baik” 

b. Apabila dalam penilaian seluruh faktoir, terdapat faktor dengan Nilai 

peringkat 4, maka Predikat Komposit tertinggi yang dapat dicapai 

Bank tersebut adalah “Baik”. 
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4. Apabila hasil pelaksanaan self assessment GCG Bank menunjukan 

perbedaan yang material yakni mengakibatkan hasil predikat komposit 

yang berbeda, maka Bank wajib menyampaikan revisi hasil pelaksanaan 

self assessment Bank tersebut secara lengkap kepada Bank Indonesia 

5. Revisi hasil self assessment pelaksanaan GCG Bank tersebut harus 

dipublikasikan Bank pada periode terdekat, meliputi nilai 5 Komposit dan 

Predikatnya. 

6. Hasil self assessment GCG sebagimana yang dimaksud merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan GCG. 

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.  Nilai komposit self assessment 

GCG  disajikan dalam tabel 1 dibawah ini.  
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Tabel 1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Self Assessment GCG 

Sumber : Lampiran SE BI No.9/12/DPNP 

 

2.1.5 Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolok ukur keberhasilan 

perusahaan. Keberhasilan tersebut juga menjadi tolok ukurinvestasi untuk 

pertumbuhan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan perusahaan sangat 

diharapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan, karena pertumbuhan 

No 
Aspek yang dinilai Bobot (A) Peringkat 

(B) 

Nilai                

(A) X (B) 

1 Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggung Jawab Dewan 

Komisaris 

10.00% 0 0.000 

2 Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggung Jawab Dewan 

Direksi 

20.00% 0 0.000 

3 Kelengkapan dan Pelaksanaan 

Tugas Komite 

10.00% 0 0.000 

4 Penanganan Benturan 

Kepentingan 

10.00% 0 0.000 

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan 

Bank 

5.00% 0 0.000 

6 Penerapan Fungsi Audit Intern 5.00% 0 0.000 

7 Penerapan Fungsi Audit 

Ekstern 

5.00% 0 0.000 

8 Penerapan Fungsi Manajemen 

Risiko dan Pengendalian 

Interen 

7.50% 0 0.000 

9 Penyediaan Dana Kepada Pihak 

Terkait (Related Party) dan 

Debitur Besar (Large 

Exposures) 

7.50% 0 0.000 

10 Transparansi Kondisi Keuangan 

dan non Keuangan Bank, 

Laporan pelaksanaan GCG 

15.00% 0 0.000 

11 Rencana Strategis Bank 5.00% 0 0.000 
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yang baik memberi tanda bagi perkembangan perusahaan. Dari sudut pandang 

investor, pertumbuhan suatu perusahaan merupakan tanda perusahaan memiliki 

aspek yang menguntungkan, dan investor pun akan mengharapkan tingkat 

pengembalian (rate of return) dari investasi yang dilakukan menunjukkan 

perkembangan yang baik (Safrida, 2008) 

Sriwardany (2006) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan 

mempunyai pengaruh langsung dan positif terhadap perubahan harga saham. 

Artinya bahwa informasi tentang adanya pertumbuhan perusahaan direspon positif 

oleh investor, sehingga akan meningkatkan harga saham. Harga saham ini 

nantinya akan berpengaruh pada nilai perusahaan.Nilai perusahaan yang dibentuk 

melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruh ioleh peluang-peluang 

investasi. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal positif 

tentangpertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan nilaiperusahaan. Hal ini tentunya akan memberikan efek positif 

pula pada nilai kinerja perusahaan. 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 

menguntungkan dimasa depan, alasannya peningkatan pertumbuhan perusahaan 

akan berarti kinerja perusahaan juga meningkat. Peningkatan kinerja perusahaan 

akan meningkatkan nilai perushaan dan diikuti dengan meningkatnya 

kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Houston, 2006).  
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Pertumbuhan perusahaan dapat ditunjukkan pertumbuhan aset yang 

dimiliki perusahaan. Aset menunjukkan aktiva yang digunakan untuk aktivitas 

operasional perusahaan. Semakin besar aset diharapkan semakin besar hasil 

operasional yang dihasilkan oleh perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti 

peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar 

terhadap perusahaan. Dengan meningkatknya kepercayaan pihak luar terhadap 

perusahaan maka usaha perusahaan untuk menambah modal. Hal ini didasarkan 

pada keyakinan kreditor atas dana yang ditanamkan ke dalam perusahaan dijamin 

oleh besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan asset perusahaan dapat 

dihitung dengan total asset tahun sekarang dikurang dengan total asset tahun 

sebelumnya, lalu dibagi dengan total asset tahun sebelumnya (Ni Yoman dan 

Dewa, 2013). 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡– 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
 

2.1.6 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 
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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. Alasan adanya kolusi ini adalah kerugian yang terjadi 

pada saat saling bersaing dapat tergantikan dengan profit yang didapatkan setelah 

agreement tercapai. 

Pada industri perbankan, perhitungan tingkat kompetisi merupakan hal 

yang penting. Karakteristik bank yang berbeda dengan perusahaan nonbank pada 

umumnya, serta peranan penting bank dalam perekonomian, menyebabkan 

banyaknya penelitian mengenai tingkat kompetisi yang dilakukan dengan 

menggunakan data perbankan, baik melalui pendekatan struktural maupun 

nonstruktural. Di samping itu, perkembangan industri perbankan yang relatif cepat 

merupakan faktor pendorong perubahan tingkat kompetisi bank.  

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). 

Regulasi yang berdampak pada berubahnya struktur pasar/industri perbankan 

(tercermin dari perubahan jumlah bank) akan memengaruhi tingkat 

kompetisiSementara itu dengan menggunakan data perbankan di Eropa dan 

Amerika Serikat, Berger et al (2001) menemukan bahwa proses merger, akusisi, 

serta adanya new entry memengaruhi perubahan tingkat persaingan bank dalam 

pemberian kredit usaha kecil.  
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Chandler (1938) berpendapat bahwa persaingan di dalam industri 

perbankan bukan persaingan sempurna melainkan monopoli yang kemudian 

ditambah dengan kolusi untuk mengatur kompetisi harga dan non-harga. Alhadeff 

(1951) mendukung pernyataan Chandler dengan menyatakan bahwa bank tidak 

mungkin berada dalam situasi yang benar-benar bersaing karena dalam situasi 

persaingan murnibank baru terancam akan bangkrut dan hal ini akan 

membahayakan perekonomian secara makro karena keruntuhan sebuah bank 

dapat menular ke bank-bank lain (contagion effect). 

Pada penelitian ini pengukuran tingkat peersaingan pasar BPD 

menggunakan market share, yaitu perbandingan antara jumlah pendapatan Bank 

Pembangunan Daerah dengan jumlah pendapatan Bank Pembangunan Daerah 

secara keseluruhan (Stiawan Adi ,2009). 

Market Share = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝐵𝑎𝑛𝑘  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛  𝐵𝑃𝐷  𝑑𝑖  𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎   
 𝑥 100% 

2.1.7 Size Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu penetapan besar kecilnya 

perusahaan. Semakin tinggi total asset, akan menunjukan harta yang dimiliki 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tergolong besar. Dan 

sebaliknya semakin rendah total asset mengindikasikan bahwa perusahaan 

tersebut tergolong perusahaan kecil. 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. Hasil penelitian yang dilakukan Rifai dkk menunjukan bahwa terdapat 
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pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 

perusahaan yang diukur dengan ROA. Sejalan dengan hasil penelitian David 

(2009) yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

ROA. Adanya pengaruh positif dan signifikan ini mengindikasikan bahwa 

semakin besar nilai ukuran perusahaan dapat menjelaskan dalam memprediksi 

peningkatan profitabilitas atau kinerja. 

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 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) 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

David Tjondro dan R. wilopo (2011), melakukan penelitian yang diberi 

judul “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas dan 

Kinerja Saham Perbankan Yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia” dengan 

menggunakan sampel penelitian sebanyak 26 bank yang tercatat di BEI. Penelitian 

ini menggunakan satu variabel bebas yaitu GCG yang dihitung menggunakan nilai 

reverse dari self assessment dan lima variabel terikat yaitu ROA, ROE, NIM, 

Return Saham dan PER. Dengan menggunakan data cross section dan 

menggubnakan analisis regresi, Tjondro dan Wilopo menemukan bahwa Good 

Corporate Governance berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan NIM, dan 

menunjukan hasil tidak signifikan terhadap return saham.  

Pada tahun 2014, Alina Addiyah melakukan penelitian berjudul “Pengaruh 

Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi 

Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bei Tahun 2010-2012). Pada 

penelitian ini Corporate Governance diwakilkan oleh ukuran dewan komisaris 

yang dihitung melalui jumlah anggota dewan komisaris, ukuran dewan direksi 

yang dihitung dari jumlah dewan direksi yang ada dan ukuran perushaan yang 

dihitung dengan Ln Total Aset Perusahaan. Penelitian Addiyah menggunkaan 

analisis regresi linier berganda dengan total 23 perushaan, yang kemudian 

menemukan hasil bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan, dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
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kinerja keuangan perusahaan. Sehingga disimpulkan bahwa Corporate 

Governance memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank.  

Indah Purnama Sari dan Nyoman Abundanti pada tahun 2011 melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Perusaahan dan leverage  

Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan”. Pada penelitian ini profitabilitas 

diukur dengan menggunakan ROA. Penelitian ini menggunakan total 33 

perusahan yang dpilih menggunakan purposive sampling. Penelitain ini 

menggunakan path analysis untuk mengolah data. Berdasarkan hasil analisis, 

pertumbuhan perusahaan atau Growth yang dihitung melalui aset perusahaan 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kesimpulannya, 

semakin cepat perusahaan bertumbuh, maka kemampuan menghasilkan laba juga 

semakin tinggi dan meningkatkan profitabilitas.  

Ni Nyoman Ayu dan Dewa gede Wirama pada tahun 2013 melakukan 

penelitian dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial dan Kebijakan Deviden Pada Kinerja Perusahaan”. Dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini mengguanakn 304 sampel 

dengan jumlah pengamatan sebanayak 912. Sampel penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar dibursa efek. Pertumbuhan perusahaan menggunakan 

pertumbuhan total asset perusahaan. Hipotesis pada penelitan ini diuji dengan 

menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 
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Nabila HN Farida Athoammar (2015) melakukan penelitian dengan jdul 

“Analisis Pengaruh Kompetisi, Size, Capitalization dan Loans Intensity Terhadap 

Efesiensi Perbankan”. Penelitian ini adalah studi kasus pada Bank Umum 

konvensional di Indonesia periode 2008-2012. Pada penelitian ini Kompetisi pada 

perbankan diukur dengan menggunakan market value. Selain kompetisi bank 

terdapat 3 variabel lain yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini yaitu sixe, 

capitalixatio, dan loans intemnsity. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

kompetisi yang terjadi pada perbankan umum konvesional memiliki pengaruih 

negatif terhadap efesiensi bank/  

Rizky Yudarudin, pada tahun 2015 melakukan penelitian berjudul 

“Dampak Struktur Pasar dan Efesiensi terhadap Kienrja Bank Pembangunan 

Daerah”. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa industri perbankan 

khususnya BPD di Indonesia mendukung tradytional hypotesis yang menganggap 

bahwa konsentrasi pasar yang semakin besar berpengaruh terhadap profitablitas 

bank, akan tetapi semakin besar konsentrasi pasar maka akan berpengaruh negatif 

terhadap tingkat persaingan.  
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Tabel 2. Iktisiar Penelitian Terdahulu 

No 

Peneliti Judul Penelitian Hasil  

1 

David Tjondro 

dan R.Wilopo 

(2011) 

Pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) Terhadap 

Profitabilitas Dan Kinerja 

Saham Perusahaan Perbankan 

Yang Tercatat Di Bursa Efek 

Indonesia 

Dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana, hasil penelitian adalah Good 

Corporate Governance berpengaruh 

positif yang signifikan terhadap 

indikator-indikator profitabilitas dalam 

sektor perbankan salah satunya ROA. 

2 Alina Addiyah 

(2014) 

Pengaruh Penerapan Corporate 

Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan Perbankan 

Hasil penelitian ini adalah secara 

keseluruhan Corporate Governance 

Berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan 

3 Indah Purnama 

Sari dan Nyoman 

Abundanti  

(2011) 

Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Profitabilitas 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini adalah growth 

mempengaruhi profitabilitas perusahaan 

yang diukur dengan ROA 

4 Ni Nyoman Ayu 

dan Dewa Gede 

Wirama 

(2013) 

Pengaruh Pertumbuhan 

Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial dan Kebijakan 

Dividen pada Kineja 

Perusahaan 

Kinerja perusahaan diukur menggunakan 

Tobin’s Q menunjukan bahwa 

pertumbuhan perusahaan tidak 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan 

5 Nabila HN Farida 

Athoammar 

(2015) 

Analisis Pengaruh Kompetisi, 

Size, Capitalization dan Loans 

Intensity Terhadaop Efesiensi 

Perbankan 

Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa 

tingkat kompetisi yang terjadi pada 

perbankan umum konvensional memiliki 

pengaruh negatif terhadap efesiensi bank 

6 Rizky  

Yudaruddin 

(2015) 

Dampak Struktur Pasar dan 

Efesiensi Terhadap Kinerja 

Bank Pembangunan Daerah 

Hasil penelitian mengungkapkan semakin 

meningkatkan tingkat konsentrasi yang 

menunjukan bahwa pasar semakin 

monopolistik (terpusat) maka akan 

meningkatkan tingkat profitabilitas , akan 

tetapi menurunkan tingkat persaingan 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 H.1 (+) 

 

     H.2 (+)     

 H.3 (-) 

Corporate 

Governance 

Growth                                

Banking     

Competition 

Kinerja              

Keuangan 

Variabel Kontrol 

Size 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Penilaian Corporate Governance bertujuan untuk menilai kecukupan 

struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan prinsip 

Corporate Governance dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan 

stakeholders bank (Tjondro & Wilopo, 2011). Berdasarkan teori agensi 

menjelaskan adanya hubungan antara Coporate Governance dan kinerja 

perusahaan yang dalam hal ini diukur dengan ROA. Meningkatnya kinerja sebuah 

bank dapat mencerminkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik, dan 

sebaliknya jika kinerja perusahaan perbankan turun, dapat disebabkan karena 

adanya tata kelola suatu perusahaan yang kurang baik. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Tjndro & Wilopo (2011) yang menyimpulkan 

bahwa Good Corporate Governance yang diukur melalui penilaian self 

assessment berpengaruh positif terhadap return on assets (ROA).  

H.1 : Corporate Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Penelitian mengenai pertumbuhan perusahaan dengan kinerja perusahaan belum 

banyak menarik perhatian dari peneliti sebelumnya.Peneliti sebelumnya 

cenderung mengkaitkan pertumbuhan perusahaan pada nilai perusahaan dan 

perubahan harga saham.Perusahaan yang memiliki pertumbuhan positif akan 

memperoleh penilaian yang positif di mata investor. Dalam kaitanya dengan teori 

agensi semakin baik pengelolaan dalam perusahaan, semakin perusahaan 

bertumbuh secara konsisten setiap tahunnya. Dengan pengelolaan yang baik dan 

meningkatnya laba per tahunnya, makan tingkat pengembalian terhadap investor 

juga semakin baik. Ini menjadi sinyal kepada investor bahwa perusahaan dalam 
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pengelolaan manajemen yang baik, sehingga hubungan antara manajemen dan 

investor juga baik.Hal tersebut merupakan sinyal yang menunjukkan perusahaan 

memiliki prospek yang menguntungkan di masa depan. Peningkatan pertumbuhan 

perusahaan berarti kinerja perusahaan juga meningkat. Peningkatan kinerja 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan dan diikuti dengan meningkatnya 

kemakmuran pemegang saham (Brigham dan Houston, 2006).  

H.2 : Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Perusahaan 

Menururt teori market power kompetisi perbankan di Indonesia 

merupakan pasar monopolistik dimana jumalah aset bank pembangunan daerah 

berada di urutan keempat dari total aset seluruh bank di Indonesia (Athoammar, 

2015). Itu berarti pasar bank perbankan di Indonesia adalah pasar yang sangat 

bergantung dengan market power. Oleh karena pasar perbankan Indonesia 

bergantung pada market power, maka semakin pasar perbankan di Indonesia 

bertambah tingkat kompetisinya akan semakin sulit bagi bank pembangunan 

daerah untuk memperoleh laba. Kaitannya dengan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah  semakin banyak bank dalam pasar yang monopoli akan semakin 

menurunkan kinerja keuangan bank pembangunan daerah tersebut.  

H.3 : Nilai Kompetisi bank berpengaruh negatifterhadap Kinerja 

Perusahaan 

 

 

Analisis Pengaruh Corporate Governance..., Yashinta Peggy,  Ak.-Ibs, 2018



 
 

 36 Indonesia Banking School 

BAB III 

3.1 Data dari Populasi/Sampel 

3.1.1 Jenis dan Sumber Data 

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 (Soentoro, 2015). Sumber data 

diperoleh dari website masing-masing Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang 

diteliti dan website Bank Indonesia (http://www.bi.go.id). 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

a) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji teori yang diperoleh dari 

berbagai literatur, jurnal serta hasil penelitian terdahulu, dan peraturan 

regulator yang mendukung penelitian ini. Sehingga membantu peneliti 

untuk memahami mengenai pembahasan yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

b) Dokumentasi 

Penelitian ini dilakukan dengan mencatat atau mengambil data-

datasekunder yang relevan dengan penelitian ini. Data laporan keuangan 

yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia melalui website www.bi.go.id. 

Sedangkan data peringkat Self Assessment diambil dari publikasi hasil self 

assessment yang dipublikasikan website Bank Pembangunan Daerah. 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi objek dalam penelitian ini adalah Bank Pembangunan Daerah 

(BPD) di Indonesia sebanyak 26 bank. Berdasarkan hasil populasi tersebut, 

peneliti melakukan pemilihan sampel dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012) dan dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut 

dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. 

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. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, jumlah sampel yang dapat memenuhi 

kriteria sebanyak 26 perusahaan. Daftar perusahaan yang dijadikan sebagai 

sampel penelitian dapat dilihat pada table dibawah ini:  

Tabel 3.  Sampel Penelitian 

NO NAMA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

1 Bank Aceh 

2 BPD Bali 

3 BPD Bengkulu 

4 Bank DKI 

5 BPD Jambi 

6 BPD Jawa Tengah 

7 BPD Jawa Barat dan Banten 

8 BPD Jawa Timur  

9 BPD Kalimantan Timur 

12 BPD Kalimantan Selatan 

13 BPD Lampung 
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14 BPD Maluku 

15 BPD Nusa Tenggara Barat  

16 BPD Nusa Tenggara Timur 

17 BPD Papua 

18 BPD Riau Kepri 

20 BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 

21 BPD Sulawesi Tengah 

22 BPD Sulawesi Utara 

23 BPD Sumatera Barat 

25 BPD Sumatera Utara 

26 BPD Yogyakarta 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependen) 

 Variabel dependen atau variable terikat merupakan merupakan faktor 

utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

lain (Robbins 2009:23). Variabel dependen yang digunakan peneliti dalam skripsi  

ini adalah kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA (Return on assets). 

 Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan 

(Prasinta, 2012). Investor melakukan penanaman modal salah satunya dengan 

melihat rasio profitabilitas (Prasinta, 2012). Rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) karena dapat 

memberikan gambaran tingkat pengembalian keuntungan yang dapat diperoleh 

investor atas investasinya (Prasinta, 2012). Selain itu dengan ROA, investor dapat 

melihat bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat 

memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk menggunakan aset 

dengan efisien dan optimal. 
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 ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan 

keseluruhan total aset yang dimiliki (Attar, Islahuddin, & Shabri, 2014). 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% 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1. Self assessment 

 Penilaian self assessment merupakan penilaian terhdap kualitas 

manajemen bank dengan memperlihatkan sigifikansi/materialitas suatu 

permasalahan terhadap penerapannya sesuai skala, karakteristik, dan kompleksitas 

usaha bank. Parameter pengukuran yaitu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yang diedarkan melalui SE BI No.15/15/DPNP tahun 2013, berikut 

klasifikasi predikat komposit yang digunakan : 

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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 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan peringkat predikat komposit 

untuk  pengukuran variabel Corporate Governance. 

3.3.2.2. Pertumbuhan Perusahaan 

 Pertumbuhan perusahaan diukur dengan menggunakan perubahan total 

aktiva. Pertumbuhan aktiva adalah selisih total aktiva yang dimiliki perusahaan 

pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode 

sebelumnya. Satuan pengukuran perubahan total aktiva dalam persentase menurut 

(Ni Yoman dan Dewa, 2013) adalah sebagi berikut. 

𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡– 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡−1
 

3.3.2.3. Tingkat Persaingan 

 Tingkat persaingan merupakan implikasi dari berbagai macam bentuk 

pasar persaingan yang terjadi dalam industri bank. Bentuk pasar yang berbeda 

akan memberikan dampak yang berbeda pada perilaku setiap bank dalam industri 

perbankan. 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% 
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Tabel 5. Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian 

NO 
Variabel Definisi Variabel Pengukuran 

 

1. 

Kinerja 

Perusahaan 

kuantifikasi dari 

keefektifan dalam 

pengoperasian bisnis 

selama periode tertentu 

 
𝐿𝑎𝑏𝑎𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑥 100% 

 

 

2. 

 

Self 

Assessment 

 

Nilai peringkat komposit 
Nilai komposit < 1,5 

Sangat Baik 

1,5 < Nilai komposit < 2,5 
Baik 

2,5 < Nilai komposit < 3,5 
Cukup Baik 

3,5 < Nilai komposit < 4,5 
Kurang Baik 

4,5 < Nilai komposit <5 
Tidak Baik 

 

4 Growth 

(Tingkat 

Pertumbuhan) 

selisih total aktiva yang 

dimiliki perusahaan pada 

periode sekarang dengan 

periode sebelumnya 

terhadap total aktiva 

periode sebelumnya 

\ 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡–𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡−1

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡−1
 x 100% 

5 Tingkat 

Persaingan 

Perbankan 

perbandingan antara 

pendapatan bank dengan 

total pendapat BPD 

seluruh Indonesia secara 

umum 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑘 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑃𝐷 𝑑𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠𝑖𝑎  
 𝑥 100% 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

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) sehingga karakteristik data panel yaitu terdiri atas 

beberapa objek dan meliputi beberapa periode waktu (Winarno 2011:2.5). 

Kegiatan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software EViews 9. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif (Winarno2011) 

menyatakan analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), median, standar deviasi, maksimum, 
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minimum, skewness dan kurtosis. Tujuan analisis ini yaitu untuk melihat sejauh 

mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan.   

Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman variabel- 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linier berganda karena selain mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2005, hal 82). Model 

yang dikembangkan untuk pengujian 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  

β
1
, β

2 ,   
β

3 
  = 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 
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3.5 Analisis Deskriptif 

Winarno (2011:3.9) menyatakan analisis deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (mean), median, standar 

deviasi, maksimum, minimum, skewness dan kurtosis. 

3.6 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Winarno (2015) data panel adalah data yang terdiri atas beberapa 

variabel seperti pada data seksi silang, namun juga memiliki unsur waktu seperti 

pada data runtut waktu. Analisis regresi data panel memiliki tiga teknik yang bisa 

digunakan yaitu model dengan metode (1) Common Effect Model, (2) Fixed Effect 

Model dan (3) Random Effect Model (Winarno, 2011). Terdapat pengujian yang 

digunakan untuk menentukan model estimasi yang tepat yaitu uji Chow dan uji 

Hausman (Widarjono, 2009). 

3.6.1 Uji Chow 

Chow Test (Uji Chow) digunakan untuk memilih kedua model diantara 

common effect model dan fixed effect model (Winarno, 2011). Menurut Widarjono 

(2009) hipotesis yang dibentuk dalam Uji Chow yaitu: 

Ho = Menggunakan model Common Effect 

Ha = Menggunakan model Fixed Effect 

Ho diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi Square ≥ 

0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada cross section Chi Square 

<0,05. Jadi apabila Ho ditolak maka fixed effect model lebih baik dibanding 

common effect model. 
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3.6.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui perubahan struktural dalam 

pendekatan jenis apa model regresi peneliti, yaitu pendekatan jenis fixed effect 

model atau random effect model (Widarjono,2009). 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. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Uji Normalitas 

  Dalam melakukan pengujian normalitas ini diperlukan alat analisis dengan 

menggunakan salah satu cara yaitu uji Jarque – Bera. Menurut Winarno (2015: 

5.41) Jarque – Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal. Hipotesis yang digunakan oleh Winarno (2011) yaitu: 

Ho = Residual data terdistribusi normal 

Ha = Residual data tidak terdistribusi normal 
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 Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas pada hasil 

pengujian≥0,05 dan Ha diterima apabila nilai probabilitas pada hasil pengujian 

<0,05.  

3.7.2 Uji Multikolinieritas 

  Menurut Winarno (2015:5.1) multikolinieritas adalah kondisi adanya 

hubungan linier antar variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen, maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana (terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen).Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung 

multikolinieritas. Jika nilai F hitung > F kritis pada dan derajat kebebasan tertentu 

maka model mengandung unsure multikolinieritas. Pada pengujian ini F kritis 

dilihat melalui correlation matrix yang ditetapkan sebesar 0.85. 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Basuki dan Prawoto (2016:63) heteroskedastisitas adalah adanya 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Apabila varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati, 

2007). 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 

(Basuki dan Prawoto, 2016:63). 
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Ada beberapa uji yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan 

melihat probabilitas koefisien masing – masing variabel independen (Gujarati, 

2007). Hipotesis yang digunakan yaitu: 

Ho = Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Ha = Terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

Dengan kriteria pengujian, Ho diterima apabila nilai probabilitas lebih besar dari  

α = 5% dan Ha diterima apabila nilai probabilitas lebih kecil dari α = 5%.  

3.8 Teknik Pengujian Hipotesis 

Dalam penelitian ini menguji hipotesis menggunakan uji parsial (t test). 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel – 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013). Menurut Sugiyono (2012) apabila (1) probability ≤ (α) maka berpengaruh 

signifikan, (2)  probability> (α) maka tidak berpengaruh signifikan (3) Coefficient 

negative maka memiliki pengaruh negative, (4) Coefficient positif maka memiliki 

pengaruh positif. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

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. 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.  

Tabel 7. Pemilihan Sampel dan Observasi Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Bank Pembangunan Daerah yang terdaftar selama periode 

penelitian (tahun 2012-2016) 

26 

Bank Pembangunan Daerah yang Tidak Memenuhi Kriteria 

Sampel (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 
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Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat terdapat sampel 22 sampel Bank Pembangunan 

Daerah yang dijadikan sampel penelitian, berikut adalah nama-nama Bank 

Pembangunan Daerah yang digunakan sebagai sampel : 

Tabel 8. Sampel penelitian 

NO NAMA BANK PEMBANGUNAN DAERAH 

1 Bank Aceh 

2 BPD Bengkulu 

3 Bank DKI 

4 BPD Jambi 

5 BPD Jawa Tengah 

6 BPD Kalimantan Timur 

7 BPD Kalimantan Selatan 

8 BPD Lampung 

9 BPD Maluku 

11 BPD Nusa Tenggara Barat  

12 BPD Nusa Tenggara Timur 

13 BPD Papua 

14 BPD Riau Kepri 

15 BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 

16 BPD Sulawesi Tengah 

17 BPD Sulawesi Utara 

18 BPD Sumatera Barat 
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19 BPD Sumatera Utara 

20 BPD Yogyakarta 

21 BPD Kalimantan Barat 

22 BPD Kalimantan Tengah  

 

4.2 Stastistik 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: 

Tabel 9. Statistik Deskriptif Penelitian 

 ROA GCG GROWTH TP ASET 

 Mean  2.741636  2.518182  0.131182  0.008864  16.30210 

 Median  2.780000  3.000000  0.130000  0.007000  16.24906 

 Maximum  5.620000  3.000000  0.530000  0.022000  19.54987 

 Minimum  0.010000  1.000000 -0.220000  0.002000  9.183948 

 Std. Dev.  1.068636  0.519912  0.123242  0.005513  1.286736 

 Skewness -0.169217 -0.269385  0.499576  0.714279 -0.930554 

 

a. ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan, yaitu dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan Bank Pembangun Daeah. ROA dalam 

penelitian ini dihitung melalui rumus laba sebelum pajak dibagi 

dengan rata-rata total asset. Dari tabel data statistik deskriptif 
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diatas dapat dilihat nilai mean ROA sebagai variabel dependen 

pada Bank Pembangunan Daerah selama periode 2012 sampai 

2016 sebesar 2.741636. Nilai median variabel ROA sebesar 

2.780000. Nilai mean dari data ini lebih kecil dari median. Ini 

berarti bahwa kinerja keuangan (ROA) bank pembangunan daerah 

pada data ini terbilang rendah. Nilai standar deviasi variabel ROA 

sebesar  1.068636. Dilihat dari nilai standar deviasi yang lebih 

kecil dari nilai rata-rata berarti menunjukan bahwa data dalam 

variabel ini terdistribusi dengan baik atau variasi data dalam 

penelitian ini kecil. Nilai ROA terendah dalam variabel ini adalah 

0.010000 dan nilai ROA tertinggi dalam variabel ini adalah 

5.620000 dan nilai kurtosisnya adalah 3.527748. Nilai skewness 

variabel ROA adalah -0.169217, yang dimana dapat disimpulkan 

bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sebelah kiri. 

b. GCG (Good Corporate Governance) , dalam penelitian ini diukur 

dengan nilai peringkat self assessment sesuai dengan laporan hasil 

penilian GCG yang diterbitkan perusahaan setiap tahun. Nilai 

peringkat self assessment meliputi angka 1 sampai 5. Variabel ini 

memiliki nilai rata-rata atau mean senilai 2.490909, yang berarti 

rata-rata bank pembangunan daerah dalam penelitian ini memiliki 

nilai komposit dalam skala 2.5  yang berarti masih dalam predikat 

cukup baik. Median dari data ini ada pada nilai komposit 2 dengan 

predikat baik. Dari data diatas yang menunjukan bahwa nilai mean 
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lebih besar dari nilai median, maka disimpulkan bahwa predikat 

komposit tergolong tinggi (nilai komposit tinggi, berarti predikat 

komposit rendah). Nilai tertinggi dan nilai terendah self assessment 

bank pembangunan daerah dalam penelitian ini masing masing 4 

dan 2. Yang berarti dalam penelitian ini, terdapat satu atau 

beberapa bank pembangunan daerah yang digunakan sebagai 

sampel pada penelitian ini yang berhasil mendapatkan nilai self 

assessment 4 dengan predikat baik. Dan nilai self assessment 

terendah dari sampel Bank pembangunan daerah adalah nilai 2 

dengan predikat kurang baik, yang berarti tidak ada satupun dari 

sampel penelitian ini yang mendapat predikat sangat baik maupun 

predikat tidak baik.Starndart deviasi senilai 0.520153 lebih kecil 

dari nilai mean, sehingga disimpulkan bahwa variasi data dalam 

variabel ini kecil. 

c. Growth 

Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

melihat kenaikan atau penurunan jumlah asset dari tahun ke tahun. 

Nilai rata-rata yang didapatkan dari variabel ini menunjukan bahwa 

rata-rata pertumbuhan bank pembangunan daerah dalam penelitian 

adalah senilai 0.131182 atau sekitar 13,11%. Hampir sama dengan 

nilai mean, nilai tengah atau median dari data ini jika dikonversi ke 

percetage juga berada di angka 13% dengan nilai hitung 

menggunakan eviews senilai 0.130000. Meskipun angka mean dan 
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median hampir sama, akan tetapi mean data ini lebih besar dari 

median,  yang berarti bahwa pertumbuhan bank pembangunan 

daerah pada data ini termasuk baik. Angka maksimum dari sampel 

pada variabel ini senilai 0.530000, yang berarti pertumbuhan 

tertinggi dari sampel bank pada penelitian ini adalah senilai sekitar  

53% dari tahun sebelumnya. Sedangkan pertumbuhan dengan 

angka terendah atau mengalami penurunan asset dari tahun 

sebelumnya yaitu sebesar -22% dengan nilai hitung pada eviews 

yaitu nilai terendah sebesar -0.220000.Nilai standart deviasi senilai 

0.123242 lebih besar dari mean berarti bahwa variasi data pada 

variabel ini cukup besar. 

d. Tingkat Persaingan 

 Variabel tingkat persaingan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan market share. Nilai rata-rata dari variabel ini adalah 

0.008864. Nilai tengah dari data ini ada pada angka 0.007000. 

Nilai mean yang lebih tinggi dari nilai median pada data ini 

menyimpulkan bahwa pasar perbankan khususnya bank 

pembangunan daerah ini merupakan pasar monopoli. Sedangkan 

nilai maksimum dan minium dari data ini masing masing ada pada 

angka 0.022000 dan 0.002000. Standart deviasi senilai 0.005513 

lebih kecil dari nilai mean menunjukan bahwa variasi data dari 

variabel ini kecil. 
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e. Size 

Dalam penelitian ini Size perusahaan digunakan sebagai variabel 

kontrol, dengan menggunakan ln jumlah total asset sebagai 

proksinya. Data statistik dalam penelitian ini menunjukan bahwa 

dalam penelitian ini, rata-rata jumlah asset bank pembangunan 

daerah senilai 19.83971. Nilai maksimum dan nilai minimum 

masing masing ada pada angka 31.06280 untuk nilai maksimum, 

dan 9.183948 untuk nilai minimum atau terendah. Nilai tengah dari 

data ini adalah 16.80066.Nilai median yang lebih kecil dari mean 

menyimpulkan bahwa total aset masing masing bank pembangunan 

daerah pada data ini terbilang cukup besar. Sedangkan nilai 

standart deviasi senilai 6.116182 yang lebih kecil dari nilai mean 

mengartikan bahwa variasi data pada variabel ini kecil. 

4.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

4.3.1 Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan pada hasil model regresi dengan fixed effect. Hasil 

dari uji Chow disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 10. Ouput Uji Chow 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 7.140542 (21,84) 0.0000 

Cross-section Chi-square 112.672614 21 0.0000 

*data diolah dengan aplikasi eviews 
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 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. 

4.3.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji Hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. Hasil dari uji hausman disajikan dalam tabel 

sebgai berikut 

 

Tabel 11. Output uji hauman 

Test cross-section random effects 

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

Cross-section random 8.932405 4 0.0628 

*data diolah dengan aplikasi eviews 

 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. 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 110

Mean      -7.99e-16
Median   0.049567
Maximum  2.793256
Minimum -3.087494
Std. Dev.   1.048689
Skewness  -0.317097
Kurtosis   3.857961

Jarque-Bera  5.217207
Probability  0.073637

4.3.3 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 

Gambar 1. Ouput Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 Grafik histogram pada gambar 1 diatas 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. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Multikolineritas 

 Pengujian Multikolineritas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah 

adanya hubungan atau korelasi antar variabel 
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Tabel 12. Output uji multikolineritas 

 GCG GROWTH TP ASET 

GCG  1.000000 -0.036850 0.069689  0.055707 

GROWTH -0.036850  1.000000  0.099225 -0.228459 

TP 0.069689  0.099225  1.000000 -0.308632 

ASET  0.055707 -0.228459 -0.308632  1.000000 
*hasil olah data dengan aplikasi eviews 

 Sebagai ketentuan (rule of thumb) dalam metode ini, jika koefisien 

korelasi berada diatas 0.85 maka diprediksi terdapat multikolineritas di dalam 

model (Widarjono, 2009). 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. 

4.4.2 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. Hasil uji heteroskedastisitas dapat disajikan 

berdasarkan pada tabel berikut: 

Tabel 13. Ouput Uji Heteroskedastisitas 

*hasil olah data dengan aplikasi eviews 

GCG 

PERSAINGAN 

GROWTH 

ASSET 

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

0.509117 0.419885 1.212517 0.2280 

0.488080 1.764534 0.276606 0.7826 

-124.2353 52.40958 -2.370470 0.1959 

-0.654902 0.234406 -2.793882 0.0619 
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 Berdasarkan hasil yang ditunjukan pada tabel diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pada persamaan memiliki probabilitas koefisien masing-masing variabel 

independen lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima. 

4.5 Hasil Regresi Data Panel  

Tabel 14. Ouput Regresi Data Panel 

Variable 

GCG 

GROWTH 

T.P 

ASSET 

C 

Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

0.211865 

1.413418 

7.360672 

0.087053 

4.457877 

0.154231 

0.640165 

0.365022 

0.092809 

1.573487 

1.373685 

2.207895 

0.361437 

-0.0937981 

2.833119 

0.1725 

0.0294 

0.7185 

0.3505 

0.0055 

*data diolah dengan aplikasi eviews 

Persamaan Regresi pada penelitian ini : 

ROAi,t = 4.457877 + 𝟎.𝟐𝟏𝟏𝟖𝟔𝟓𝐂𝐆𝐢,𝐭 + 𝟏.𝟒𝟏𝟑𝟒𝟏𝟖𝐆𝐰𝐢,𝐭 + 𝟕.𝟑𝟔𝟎𝟔𝟕𝟐𝐓𝐩𝐢,𝐭+ 

0.087053 + ei,t 

Setelah regresi pada model persamaan dilakukan, dapat disimpulkan: 

1) Konstanta sebesar 4.457877 satuan menunjukan kenaikan terhadap 

ROA jika variabel GCG, TP, Growth dan Asset dianggap konstan. 

2) Terdapat pengaruh antara GCG atau  nilai self assessment terhadap 

ROA yang juga memiliki pola positif. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin bertambah nilai self assessment, maka semakin 

besar ROA bank. Dari hasil koefisien regresi sebesar 0.211865 
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menunjukan bahwa setiap nilai self assessemnet bank bertambah 

sebesar 1% maka nilai ROA akan bertambah sebesar 0.211865%. 

3) Variabel Growth pada penelitian ini mempengaruhi ROA secara 

positif. Dari hasil koefisien regresi pada tabel diatas, menunjukan 

koefisien Growth sebesar 1.413418. Dengan begitu dapat ditarik 

kesimpulan bahwa semakin bertambah nilai pertumbuhan 

perusahaan (Growth), maka membuat nilai ROA semakin naik. 

Dengan nilai koefisien ditabel diatas, maka setiap kenaikan 

pertumbuhan perusahaan sebesar 1%, maka akan diukuti dengan 

kenaikan ROA sebesar 1.413418%. 

4) Terdapat pengaruh antara TP terhadap ROA yang berpola positif 

sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya nilai 

TP, maka semakin besar nilai ROA. Hasil koefisien regresi TP 

sebesar 7.360672, berarti bahwa setiap nilai TP bertambah sebesar 

1% maka ROA meningkat sebesar 7.360672% 

5) Pada variabel control Size perusahaan yang diproksi dengan total 

asset perusahaan, pengaruh antara variabel ini dengan ROA 

meruapakan pengaruh dengan pola positif, yang berarti kenaikan 

total asset dari perusahaan akan diikuti dengan kenaikan nilai ROA 

perusahaan tersebut.  Dari tabel diatas, dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0.087053, maka setiap kenaikan 1% dari total asset 

perusahaan diikuti dengan kenaikan ROA sebesar 0.087053% 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

 Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhdap variabel dependen pada seuatu model regresi, sehingga 

kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

1. GCG dalam penelitian ini diproksikan dengan peringkat penilaian self 

assessment. Berdasarkan data pada tabel 14 diatas, variabel GCG 

memiliki probabilitas sebesar 0.1725 atau lebih dari sama dengan 0.05. 

Nilai koefisien regresi GCG sebesar 0.211865. Sehingga disimpulkan 

bahwa hipotesis Corporate Governance berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Perusahaan ditolak. 

2. Pertumbuhan perusahaan pada penelitian ini dhitung melalui perubahan 

total asset dari perusahaan. Berdasarkan tabel 14 diatas, variabel Growth 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0294 atau kurang dari sama dengan 

0.05, dengan nilai koefisien 1.413418. Sehingga disimpulkan bahwa 

hipotesis Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahan diterima.  

3. Tingkat persaingan (TP) dalam penelitian didapatkan dari nilai market 

value masing masing bank. Berdasarkan tabel 14 diatas, variabel TP 

memiliki nilai probabilitas  sebesar 0.7185 atau lebih dari sama dengan 

0.05 dan nilai koefisien 7.360672. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

tingat persaingan perusahaan berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan ditolak. 
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4. Ukuran perusahaan (size) dalam penelitian ini dihitung melalui jumlah 

total aset yang dimiliki Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan pada 

tebel 14 diatas, variabel kontrol Size memliki nilai probabilitas sebesar 

0.3505 atau lebih dari sama dengan 0.05 dan nilai koefisien 0.087053. 

Sehingga disimpulkan bahwa variabel kontrol size tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. 

4.7 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.6.1 Good Corporate Governance berpengaruh positifterhadap Kinerja 

keuangan. 

 Berdasarkan hasil uji parsaial (uji t) pada tabel 14. Hubungan antara GCG 

terhadap Kinerja keuangan menunjukan hasil tidak signifikan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil koefisien regresi sebesar 0.211865 dan nilai probabilitas GCG 

sebesar 0.1725 atau lebih besar dari signifikansi 5%. Nilai probabilitas yang tidak 

signifikan menunjukan bahwa perubahan nilai peringkat self assessment suatu 

BPD tidak mempengaruhi kinerja keuangan bank tersebut. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Aprilia (2012) yang menunjukan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan GCG terhadap kinerja operaional keuangan sebuah perusahaan. 

Dan secara langsung hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Lestari (2013) yang menunjukan terdapat pengaruh penerapan GCG terhadap 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini hasil yang 

menunjukan bahwa GCG tidak mempengaruhi kinerja bank yang diproksikan 

dengan ROA. Pada hasil pengolahan data menunjukan bahwa rata-rata hasil self 

assessment pada bank pembangunan daerah menunjukan predikat yang baik. 
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Meskipun begitu ternyata hasilnya menunjukan bahwa predikat self assessment 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Setiap sistem yang 

dibuat memiliki kelemahan tersendiri, yang harus terus menerus diperbaiki. 

Menurut peneliti, salah satunya adalah terdapat kelemahan subjektif pada 

penilaian self assessmentpada masing-masing bank. Sesuai dengan aspeknya yaitu 

Self assessment, maka nilai komposit masing-masing aspek yang dinilai, diisi oleh 

bank itu sendiri. Dari sinilah bisa saja terdapat hal-hal yang subjektif dalam 

pemberian skor dalam aspek penilaian tersebut. Selain itu, pada perusahaan 

perbankan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan atau 

ROA. Karena itu peneliti menyimpulkan bahwa terdapat variabel-variabel yang 

lain yang mempengaruhi kinerja keuangan bank pembangunan daerah lebih kuat 

dibandingkan dengan variabel corporate governance tersebut. 

4.6.2 Growth berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan 

 Seperti yang terdapat pada hasil uji t di tabel 14, dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap kinerja bank pembangunan 

daerah itu sendiri. Sesuai dengan koefisien regresi sebesar 1.413418 dan derajat 

signifikansi 0.0294. Dengan derajat signifikansi kurang dari 5%, maka 

disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan BPD tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Kusumajaya (2011) yang menyimpulkan bahwa pertumbuhan 

perusahaan secara signifikan berpengaruh terhadap ROA perusahaan tersebut. 

Pertumbuhan asset perusahaan berarti BPD memiliki asset yang cukup 

operasional bank tersebut. Dengan banyaknya asset, dapat berarti perusahaan 
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memiliki kesempatan yang lebih dalam banyak hal seperti pengembangan produk 

baru untuk lebih menarik nasabah baru, research and development serta 

pembiayaan yang berhubungan dengan infrastruktur yang lebih efesien dan 

mengehemat biaya jangka panjang ataupun penggantian mesin manual yang 

biasanya dioperasikan oleh sumber daya manusia menjadi alat otomatis sehingga 

menghemat labour cost. 

4.6.3 Tingkat Persaingan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan 

 Pengaruh tingkat persaingan BPD menunjukan hasil yang tidak signifikan 

terhadap kinerja keuangan BPD. Hal tersebut sesuai dan dibuktikan dengan nilai 

probabilitas tingkat persaingan sebesar 0.7.3606672 atau lebih besar dari 

signifikansi 5%. Hasil probabilitas uji t tersebut menunjukan tidak adanya 

pengaruh tingkat persaingan perbankan dalam pasar dengan kemampuan bank 

meningkatkan kinerja keuangannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

Athoammar (2015) yang menunjukan bahwa tingkat persaingan bank dalam pasar 

tidak berpengaruh terhadap efesiensi perusahaan tersebut dan secara tidak 

langsung tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan bank tersebut. Hal ini 

disebabkan karena bank pembangunan daerah di Indonesia secara tidak langsung 

telah memonopoli arus keuangan daerah tersebut. Setiap bank pembangunan 

daerah, memiliki perlindungan dana dari pemerintah daerah masing-masing. 

Setiap pemerintah daerah yang memiliki bank pembangunan daerah di daerahnya 

menggunakan produk bank daerahnya sendiri untuk mendukung kegiatan 

ekonomi daerah tersebut. Dana-dana yang ada pada pemerintah daerah 

ditempatkan di bank pemabngunan daerah tersebut untuk selanjutnya digunakan 
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dalam kegiatan ekonomi daerah seperti pembiayaan proyek daerah, pembiayaan 

pegawai negeri sipil di daerahnya, atau pembiayaan bantuan pendidikan dan 

kesehatan masyrakat daerah tersebut. Hal tersebut membuat BPD disetiap daerah 

telah memiliki pendanaan yang pasti sekaligus proteksi dari pemerintah daerahnya 

masing-masing. Oleh karena itu, meskipun terdapat banyak BPD di Indonesia, 

tapi tidak mempengaruhi kinerja masing-masing bank tersebut karena secara tidak 

langsung masing-masing BPD sudah memonopoli dan memiliki pendanaan tetap 

di daerahnya masing-masing. 

4.8 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. Dari hasil penelitian yang dilakukan, 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. Sedangkan variabel lainnya yaitu pertumbuhan perusahaan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank pembangunan daerah. 

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 
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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. 

  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 dari penelitian ini, 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. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

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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5.1 Keterbatasan Penelitian dan Saran  

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

perhatian bagi peneliti selanjutnya, untuk membuat penelitian yang lebih 

baik. 

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 tersbeut. 

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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LAMPIRAN I 

DATA PENELITIAN 

No Nama Bank Tahun ROA GCG TP Growth 

1 

bank aceh 

 

 

 

 

2012 3,66% 3.00 0.03 0.003 

2013 3,44% 3.00 0.13 0.004 

2014 3,22% 2.00 0.07 0.005 

2015 2,83% 2.00 0.23 0.005 

2016 2,48% 2.00 0.13 0.008 

2 

bank bengkulu 

 

 

 

 

2012 3,41% 3.00 0.28 0.011 

2013 4,01% 1.00 0.14 0.010 

2014 3,40% 2.00 0.24 0.012 

2015 2,88% 3.00 0.17 0.015 

2016 2,78% 3.00 0.11 0.016 

3 

bank bjb 

 

 

 

 

2012 2,46% 3.00 0.10 0.016 

2013 2,61% 3.00 0.00 0.020 

2014 1,92% 2.00 0.07 0.022 

2015 2,04% 2.00 0.17 0.002 

2016 2,22% 2.00 0.15 0.003 

4 

bank dki 

 

 

 

 

2012 1,87% 2.00 0.36 0.005 

2013 3,15% 3.00 0.16 0.007 

2014 2,10% 3.00 0.19 0.008 

2015 0,89% 3.00 0.06 0.009 

2016 2,29% 3.00 0.05 0.009 

5 

bank jateng 

 

 

 

 

2012 2,73% 2.00 0.15 0.007 

2013 3,01% 2.00 0.16 0.008 

2014 2,84% 3.00 0.16 0.010 

2015 2,60% 3.00 0.15 0.011 

2016 2,60% 2.00 0.25 0.013 

6 

bank diy 

 

 

 

 

2012 2,56% 2.00 0.16 0.013 

2013 2,71% 2.00 0.16 0.014 

2014 2,88% 2.00 0.20 0.018 

2015 2,94% 2.00 0.11 0.021 

2016 3,05% 2.00 0.12 0.022 

7 

bank kalbar 

 

 

 

 

2012 3,33% 2.00 0.18 0.002 

2013 3,42% 2.00 0.15 0.003 

2014 0.03 3.00 0.16 0.003 

2015 2,91% 3.00 0.16 0.003 

2016 2,88% 3.00 0.07 0.004 

8 bank kalsel 2012 1,27% 3.00 0.47 0.019 
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2013 2,33% 2.00 0.00 0.002 

2014 2,68% 2.00 0.14 0.003 

2015 2,20% 2.00 0.02 0.003 

2016 2,60% 2.00 0.08 0.003 

9 

bank kalteng 

 

 

 

 

2012 3,41% 2.00 0.15 0.010 

2013 3,52% 3.00 0.01 0.011 

2014 4,09% 3.00 0.15 0.013 

2015 4,34% 3.00 0.01 0.015 

2016 4,24% 2.00 0.27 0.016 

10 

bank kaltim 

 

 

 

 

2012 2,77% 3.00 0.34 0.005 

2013 2,78% 2.00 -0.11 0.006 

2014 2,61% 2.00 0.06 0.005 

2015 1,56% 3.00 -0.22 0.006 

2016 2,99% 2.00 -0.02 0.005 

11 

bank lampung 

 

 

 

 

2012 2,80% 2.00 0.13 0.013 

2013 1,89% 2.00 -0.03 0.012 

2014 3,89% 2.00 0.08 0.014 

2015 3,25% 3.00 0.17 0.019 

2016 2,85% 3.00 -0.08 0.019 

12 

bank maluku 

 

 

 

 

2012 3,86% 2.00 0.29 0.013 

2013 3,34% 3.00 -0.01 0.015 

2014 0,01% 3.00 0.00 0.016 

2015 3,56% 3.00 0.13 0.017 

2016 3,15% 3.00 0.10 0.017 

13 

bank nagari 

 

 

 

 

2012 2,60% 2.00 0.11 0.004 

2013 2,64% 3.00 0.13 0.004 

2014 1,94% 2.00 0.11 0.005 

2015 2,28% 2.00 0.08 0.005 

2016 2,19% 3.00 0.06 0.005 

14 

bank ntb 

 

 

 

 

2012 5,62% 3.00 0.19 0.014 

2013 5,10% 2.00 0.05 0.014 

2014 4,65% 3.00 0.35 0.017 

2015 4,27% 3.00 0.05 0.020 

2016 3,95% 2.00 0.25 0.022 

15 

bank papua 

 

 

 

 

2012 2,81% 2.00 0.08 0.003 

2013 2,86% 2.00 0.20 0.004 

2014 1,02% 3.00 0.14 0.005 

2015 2,60% 2.00 0.01 0.005 

2016 1,28% 3.00 0.03 0.005 

16 
bank riau 

 

2012 2,95% 2.00 0.17 0.004 

2013 3,0% 3.00 -0.02 0.005 
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2014 3,37% 3.00 0.17 0.005 

2015 1,69% 3.00 -0.14 0.006 

2016 2,74% 3.00 0.08 0.006 

17 

bank sulselbar 

 

 

 

 

2012 3,99% 3.00 0.10 0.003 

2013 4,20% 3.00 0.09 0.003 

2014 4,71% 3.00 0.15 0.003 

2015 4,90% 3.00 0.15 0.004 

2016 4,96% 3.00 0.41 0.005 

18 

bank sulteng 

 

 

 

 

2012 2,15% 3.00 0.20 0.008 

2013 3,52% 2.00 0.31 0.009 

2014 3,91% 3.00 0.53 0.008 

2015 3,10% 3.00 0.44 0.011 

2016 2,91% 3.00 0.08 0.012 

19 

bank sulutgo 

 

 

 

 

2012 3,00% 3.00 0.24 0.020 

2013 3,48% 2.00 0.17 0.003 

2014 2,16% 3.00 0.39 0.003 

2015 1,56% 3.00 0.00 0.007 

2016 2,00% 2.00 0.05 0.007 

20 

bank sumselbabel 

 

 

 

 

2012 1,90% 3.00 0.19 0.004 

2013 1,76% 3.00 -0.10 0.004 

2014 2,13% 2.00 0.13 0.004 

2015 2,18% 3.00 0.03 0.005 

2016 2,23% 3.00 0.15 0.005 

21 

bank sumut 

 

 

 

 

2012 2,99% 3.00 0.05 0.006 

2013 3,37% 3.00 0.08 0.006 

2014 2,60% 3.00 0.09 0.007 

2015 2,31% 2.00 0.03 0.007 

2016 2,74% 2.00 0.08 0.007 

22 

bank suteng 

 

 

 

 

2012 0,13% 2.00 0.31 0.008 

2013 0,51% 2.00 0.02 0.009 

2014 1,12% 2.00 0.10 0.013 

2015 1,22% 2.00 0.33 0.013 

2016 0,84% 2.00 0.22 0.014 
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LAMPIRAN II 

1. STATISIK DESKRIPTIF 

 Mean  2.750727  2.518182  0.127545  0.008864  16.30210 
 Median  2.780000  3.000000  0.130000  0.007000  16.24906 
 Maximum  5.620000  3.000000  0.530000  0.022000  19.54987 
 Minimum  0.010000  1.000000 -0.220000  0.002000  9.183948 
 Std. Dev.  1.056495  0.519912  0.122026  0.005513  1.286736 
 Skewness -0.153035 -0.269385  0.571687  0.714279 -0.930554 
 Kurtosis  3.605301  1.535161  4.423217  2.355379  10.78974 
 

LAMPIRAN III 

1. Output Analisis Linier Berganda 

 
Dependent Variable: ROA   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 110  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GCG 0.211865 0.154231 -1.373685 0.1725 

GROWTH 1.413418 0.640165 2.207895 0.0294 
TP 7.360672 20.36502 0.361437 0.7185 

ASET 0.087053 0.092809 -0.937981 0.3504 
C 4.457877 1.573487 2.833119 0.0055 
     
          
     Cross-section random 0.687622 0.4810 

Idiosyncratic random 0.714257 0.5190 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.073304     Mean dependent var 1.158876 

Adjusted R-squared 0.038002     S.D. dependent var 0.744791 
S.E. of regression 0.730502     Sum squared resid 56.03149 
F-statistic 2.076450     Durbin-Watson stat 2.005275 
Prob(F-statistic) 0.089085    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.046178     Mean dependent var 2.750727 

Sum squared resid 116.0456     Durbin-Watson stat 0.968228 
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2. Output Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 7.140542 (21,84) 0.0000 

Cross-section Chi-square 112.672614 21 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/06/18   Time: 11:56   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 110  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GCG 0.107474 0.194712 0.551962 0.5821 

GROWTH 1.315649 0.848038 1.551404 0.1238 
TP 14.32589 19.60406 0.730761 0.4666 

ASET -0.104824 0.087222 -1.201808 0.2321 
C 3.882466 1.567556 2.476765 0.0149 
     
     R-squared 0.064513     Mean dependent var 2.741636 

Adjusted R-squared 0.028876     S.D. dependent var 1.068636 
S.E. of regression 1.053094     Akaike info criterion 2.985731 
Sum squared resid 116.4457     Schwarz criterion 3.108480 
Log likelihood -159.2152     Hannan-Quinn criter. 3.035519 
F-statistic 1.810259     Durbin-Watson stat 1.081624 
Prob(F-statistic) 0.132324    
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3. Output Uji Hausman 

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 8.932405 4 0.0628 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     GCG -0.255396 -0.193544 0.002294 0.1965 

GROWTH 1.410681 1.414564 0.027090 0.9812 
TP -10.466609 -2.602974 132.873323 0.4951 

ASET -0.079437 -0.100260 0.004594 0.7587 
     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/06/18   Time: 11:58   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 110  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.594515 1.897518 2.421329 0.0176 

GCG -0.255396 0.157867 -1.617792 0.1095 
GROWTH 1.410681 0.653764 2.157784 0.0338 

TP -10.46661 22.59135 -0.463302 0.6443 
ASET -0.079437 0.114566 -0.693374 0.4900 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.664114     Mean dependent var 2.741636 

Adjusted R-squared 0.564149     S.D. dependent var 1.068636 
S.E. of regression 0.705503     Akaike info criterion 2.343253 
Sum squared resid 41.80973     Schwarz criterion 2.981548 
Log likelihood -102.8789     Hannan-Quinn criter. 2.602149 
F-statistic 6.643407     Durbin-Watson stat 2.616466 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Series: Standardized Residuals
Sample 2012 2016
Observations 110

Mean      -7.99e-16
Median   0.049567
Maximum  2.793256
Minimum -3.087494
Std. Dev.   1.048689
Skewness  -0.317097
Kurtosis   3.857961

Jarque-Bera  5.217207
Probability  0.073637

4. Output Uji Normalitas 

5. Output Uji Multikolineritas 

 

 GCG GROWTH TP ASET 

GCG  1.000000 -0.036850 0.069689  0.055707 

GROWTH -0.036850  1.000000  0.099225 -0.228459 

TP  0.069689  0.099225  1.000000 -0.308632 

ASET  0.055707 -0.228459 -0.308632  1.000000 
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6. Output Uji Heterosidaktisitas 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 11/06/18   Time: 12:19   
Sample: 2012 2016   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 22   
Total panel (balanced) observations: 110  
Swamy and Arora estimator of component variances 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     GCG 0.509117 0.419885 1.212517 0.2280 

GROWTH 0.488080 1.764534 0.276606 0.7826 

TP -124.2353 52.40958 -2.370470 
0.19590295

34339729 

ASET -0.654902 0.234406 -2.793882 
0.06191504
424395962 

C 8.756113 4.018253 2.179085 0.0316 
     
      Effects Specification   
   S.D.   Rho   
     
     Cross-section random 1.333167 0.3051 

Idiosyncratic random 2.012181 0.6949 
     
      Weighted Statistics   
     
     R-squared 0.091585     Mean dependent var -0.938244 

Adjusted R-squared 0.056978     S.D. dependent var 2.068920 
S.E. of regression 2.009114     Sum squared resid 423.8365 
F-statistic 2.646475     Durbin-Watson stat 2.028199 
Prob(F-statistic) 0.037495    

     
      Unweighted Statistics   
     
     R-squared 0.079263     Mean dependent var -1.677030 

Sum squared resid 600.6286     Durbin-Watson stat 1.431209 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Full Name  : Yashinta Peggy  

Place/date of Birth : Tomohon/18 Auguts 1996 

Gender  : Female 

Religion  : Christian 

Status   : Single 

Address (KTP) : KakaskasenII ,Tomohon   Utara, Sulawesi Utara 

Current Address : Jl. Haji Pentul II, Radio Dalam, KebayoranBaru, Jakarta 
Selatan  

  

 

Mobile Number : +62-82310470728 

Email Address : shintapeggy@gmail.com 

  

 Team Work 
 Work Under Preasure 
 Creative 
 Communication Skill 
 English    

 

 2 Weeks Internship at Bank Indonesia Kantor PerwakilanTegal- 2015 – 

 

 3 Month Internship at PT. Bank Rakyat Indonesia Pondok Indah – 2016 – 

 

 Work as a Parttime Barista at PT. Sari Coffee Indonesia (Starbucks) – 2016 

to 2018 -    

 

 

PERSONAL INFORMATION 

Contact 

INDIVIDUAL 

WORKING AND INTERNSHIP EXPERIENCE 
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 Formal 

2001-2007  SD GMIM 2 Tomohon, Sulawesi   Utara 

2007-2010  SMP N 1 Tomohon, Sulawesi Utara 

2010-2013  SMA Kristen II “Binsus” Tomohon, Sulawesi Utara 

2013-2018  Indonesia Banking School, Jakarta Selatan 

 

 Non-Formal 

2007-2009  English Course at International College, Tomohon 

2015  Communication Skill and Public Speaking Class with Purwanto 
Edi 

2015  MiniBanking Class Simulation  

2016  Risk Management Class 

 

 

2008-2009  OSIS SMP N 1 Tomohon 

2011-2012  OSIS SMA Kristen II “binsus” Tomohon 

2013-2014  HimpunanMahasiswaAkuntansi Indonesia Banking School 

2014-2018  Indonesia Banking School Campus Ambassador 

 

 

 

 

EDUCATION 

ORGANIZATION 
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