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ABSTRACT 

 ASEAN Economic Community has made the competition between it’s 
member even fiercer. Because of it, these nation must now need a competitive edge if 
they want to stay in the game. Every year the World Economic Forum released the global 
competitiveness index. Competitiveness pushes the banking industry to have a good 
corporate governance one of which in it is ownership structure, which is made out of 
blockholders, institutional ownership, and insider ownership. 

The method of sampling for this research uses a purposive sampling with the data 
taken from every banking establishment around the ASEAN region. While doing an 
examination of the research using the ordered logit model. This study found that 
blockholders, insider ownership, and global competitiveness index have a significant 
influence towards credit rating but, an institution ownership does not have a significant 
influence towards credit rating. 

The bigger the blockholders ownership, the bigger it’s power to push their 
management to obeying their choices. In this research  found that the insider ownership 
majority are owned by the board of commissioners. Because of that, they could increase 
surveillance towards management and in doing so depressing management’s decisions. 
Company performance that are seen as good will be viewed positively by the credit rating 
agency, doing so their competitiveness would increase and in turn their credit rating 
would be better also. The institutional ownership isn’t influencing significantly because 
banking establishments in ASEAN are a regulated firm. 
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Pendahuluan 

 AEC1 bertujuan untuk merubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan 

bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. 

Oleh karena itu, kekuatan perekonomian suatu negara berperan penting agar negara 

tersebut dapat bersaing dengan negara lain. Mengingat bebasnya kegiatan 

perekonomian pada AEC1 menjadikan persaingan antar negara ASEAN semakin 

meningkat. World  Economic  Forum atau WEF (2014) menjelaskan daya saing sebagai 

kumpulan kelembagaan, kebijakan dan faktor-faktor yang menentukan tingkat 

produktifitas suatu negara.  Negara  yang  produktif  menjadikan  perekonomian  yang  

kuat  sehingga  dapat bersaing di kancah internasional. WEF setiap tahun mengeluarkan 

laporan tentang daya saing negara-negara yang ada di dunia. Laporan tersebut 

didasarkan pada Global Competitiveness Index yang memberikan indeks tingkat daya 

saing suatu negara. Untuk mencapai indeks yang baik salah satunya adalah 

perekonomian suatu negara yang kuat.  
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Perekonomian negara yang kuat dan dapat bersaing perlu didukung oleh sistem 

perbankan yang memadai. Rivai et al (2007) mengatakan bahwa semakin besar aktifitas 

pembangunan serta semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar juga peranan 

yang dilakukan oleh bank. Baik dari segi pengerahan dana maupun segi arah dan volume 

kredit yang disalurkan. Bank sebagai lembaga kepercayaan yang memegang peranan 

penting dalam perekonomian menjadi tumpuan untuk memajukan perekonomian suatu 

negara. Disebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang kegiatan paling 

utamanya memperoleh simpanan dari masyarakat. Selanjutnya mengalokasikan kembali 

dana tersebut untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Berdasarkan pengertian tersebut diketahui bahwa bank memiliki 

bidang usaha menerima simpanan dan mengalokasikannya dalam bentuk kredit. Kredit 

merupakan usaha yang sangat penting bagi perbankan. Kredit juga dapat meningkatkan 

perekonomian suatu negara. Dapat diartikan bahwa peran perbankan dalam 

perekonomian suatu negara untuk dapat bersaing sangatlah penting. 

Tingginya tingkat kompetisi dalam AEC mendorong perbankan suatu negara 

untuk memiliki good corporate governance. Daniri (2014) menyebutkan bahwa 

penerapan GCG diyakini akan menolong perusahaan dan perekonomian suatu negara 

yang tertimpa krisis menuju ke arah yang lebih sehat, dapat bersaing dan dikelola secara 

dinamis dan profesional. Tata kelola perusahaan atau yang sering disebut dengan 

corporate governance (CG) merupakan mekanisme untuk meyakinkan para pemilik 

modal dalam memperoleh imbal hasil yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan 

[Shleifer & Vishny, (1997)]. Standard & Poor’s (2002) dalam Ashbaugh et al (2004) 

mengemukakan kerangka kerja untuk mengevaluasi CG yang berdasarkan pada empat 

komponen yaitu; ownership structure and influence, financial stakeholders right and 

relations, financial transparency and disclosure, dan board structure and prosesses.  

Ownership structure yang terdiri dari blockholders, institutonal ownership, dan 

insider ownership merupakan aspek penting yang mempengaruhi credit rating. Credit 

ratings membantu para investor untuk menilai baik buruknya kinerja suatu perusahaan. 

kinerja perusahaan yang baik mencerminkan tata kelola perusahaan yang sudah baik. 

Salah satu ukuran dalam penilaian tata kelola perusahaan adalah melihat siapa pemilik 

saham dalam perusahaan tersebut. Apakah persentase institutional ownership ataukah 

adanya insider ownership atau banyaknya jumlah blockholders. Kompetisi perbankan 

yang ketat mengakibatkan pelaksanaan CG harus dilaksanakan sebaik mungkin. 

Pelaksanaan CG yang baik akan menghasilkan credit rating yang baik pula agar 

perbankan dapat bersaing dengan perbankan lainnya. Hal tersebut sangat menarik 
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sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara ownership structure, global 

competitiveness, dan credit rating. 

 

KAJIAN TEORI 

 Dalam penelitian ini digunakan Agency Theory dan Porter Theory yang mendasari 

penelitian ini. 

 

Agency Theory 

Agency Theory atau teori keagenan mendeskripsikan tentang hubungan antara 

pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen dengan artian bahwa 

manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan 

keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang prinsipal memerintah 

orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi 

wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. 

 Masalah keagenan sangat potensial dan sering terjadi apabila bagian kepemilikan 

manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen (Masdupi,2005). Dengan 

adanya proporsi kepemilikan tidak penuh dalam artian sebagian dari perusahaan 

membuat manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk 

memaksimalkan perusahaan. Akibat dari tindakan tersebut menyebabkan munculnya 

biaya keagenan (agency cost).  

Jensen dan Mackling (1976) mendefinisikan bahwa agency cost sebagai jumlah 

dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal atas dilakukannya pengawasan 

terhadap agen. Biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi agen adalah auditor 

eksternal yang memeriksa laporan keuangan dan kondisi perusahaan. Credit rating 

agency juga merupakan pihak eksternal yang menyediakan informasi bagi prinsipal untuk 

mengetahui kondisi perusahaan. Perusahaan dengan rating yang baik dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan yang baik pula. Hampir tidak mungkin ada 

perusahaan yang memiliki zero agency cost untuk menjamin keputusan yang diambil 

oleh manajemen berdampak optimal begitu juga dalam dunia perbankan dikarenakan 

bank lembaga kepercayaan yang mengelola dana dari pihak ketiga maupun pihak 

berelasi sehingga kebijakan yang diambil oleh manajemen haruslah optimal maka 

dibutuhkan pengawasan ekstra dalam dunia perbankan. 

Porter Theory 

Daya saing negara yang tinggi menunjukan kemampuan suatu negara bersaing 

dengan kompetitornya dengan berbagai cara yaitu inovasi dan upgrade. Suatu negara 
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memperoleh keunggulan daya saing jika perusahaan yang ada di negara tersebut 

kompetitif. Untuk menentukan national competitive advantage digunakan empat atribut 

yaitu : factor condtions, demand conditions, related and supporting industries, dan firm 

strategy, structure, and rivalry. Terdapat tambahan untuk menentukan NCA yaitu 

government role, dan chance. 

 Daya saing negara yang kuat menunjukan perusahaan di negara yang kompetitif. 

Perusahaan tersebut ditandai dengan kinerja keuangan yang baik dan tata kelola 

perusahaan yang baik. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik dinilai sebagai 

nilai tambah dalam penilaian credit rating oleh credit rating agencies. Perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang baik dan kompetitif menggambarkan perusahaan 

tersebut tergolong baik dan dapat bertahan pada kompetisi yang ketat. 

Credit Rating 

Credit rating (peringkat kredit) didefinisikan sebagai tingkat kelayakan kredit 

(creditworthiness) suatu entitas atau transaksi. Peringkat kredit meliputi kemampuan 

(capacity) maupun kemauan (willingness) untuk membayar kewajiban-kewajibannya (BI, 

2009). 

Blockholders 

Blockholder ownership merupakan kepemilikan saham atas perusahaan dengan 

persentase diatas 5% dari total saham yang beredar. Kepemilikan saham dengan jumlah 

besar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) 

bahwa investor yang memiliki kepemilikan saham dengan jumlah besar sangat concern 

terhadap berfungsinya good corporate governance. 

Institutional Ownership 

Institutional ownership atau investor institusi menurut Gideon (2005) dalam 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

investor institusi yang dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan 

sehingga dapat menjadikan akrualisasi atas kepentingan manajemen masing-masing. 

Insider Ownership 

 Insider ownership merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

orang dalam baik direksi maupun komisaris. Insider ownership dapat diartikan juga 

sebagai kepemilikan manajerial. Menurut Rosmita (2013) kepemilikan manajerial 

merupakan konsentrasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen (agen) dalam 

suatu perusahaan. 
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PERUMUSAN HIPOTESIS 

H1 : Jumlah blockholders (kepemilikan saham > 5%) berpengaruh negatif 

terhadap tingkat credit rating 

H2 : Persentase institutional ownership berpengaruh positif dengan tingkat 

credit rating 

 Menurut Shleifer dan Vishny (1997) disebutkan bahwa blockholders dan investor 

institutional yang memiliki investasi baik dalam hutang maupun saham dengan jumlah 

yang besar pada perusahaan sangat fokus terhadap tata kelola perusahaan yang baik. 

Hal tersebut dikarenakan blockholders maupun investor institutional memiliki kepentingan 

pribadi dalam finansial dan mempunyai hak untuk mengetahui apa saja kebijakan 

manajemen dan bagaimana kinerja manajemen. Dengan kepemilikan investasi yang 

besar dan baik maka investor memiliki power untuk menekan pihak manajemen jika 

tindakan yang diambil dapat merugikan. 

H3 : Persentase insider ownership berpengaruh positif terhadap tingkat credit 

rating 

 Dalam penelitian Ashbaugh et.al (2004) ditemukan bahwa apabila saham lebih 

banyak dimiliki oleh direksi menjadi indikator pengukur kepentingan pribadi manajemen, 

sehingga semakin besarnya persentase saham yang dimiliki oleh pihak direksi, maka 

credit ratings semakin rendah. Sebaliknya, jika persentase saham lebih besar dimiliki 

oleh dewan komisaris mengindikasikan meningkatnya monitoring dewan terhadap pihak 

manajemen sehingga dewan dapat dengan mudah mengawasi, menghindari dan 

memperbaiki atas tindakan yang diambil pihak manajemen yang merugikan para 

pemegang kepentingan, sehingga credit ratings semakin tinggi. 

H4 : Global competitiveness index berpengaruh positif terhadap credit rating 

 Dalam penelitian Loecker et al (2014) menemukan bahwa international 

competition memiliki dampak positif kepada tingkat kinerja perusahaan di Belgia. Dalam 

penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian untuk 

menghadapi tekanan kompetisi tersebut. Hal ini didukung oleh Grosfeld dan Tressel 

(2001) yang menemukan bahwa kompetisi memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan produktifitas perusahaan. Pertumbuhan produktifitas perusahaan semakin 

baik dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik yang menghasilkan 

keuntungan yang besar. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan credit rating sebagai variabel dependen dengan 

menggunakan data dari S&P. Credit rating diberikan dalam bentuk huruf dari AAA sampai 
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SD yang memiliki tingkatan sehingga dalam penelitian ini credit rating dibagi menjadi 7 

kategori dan akan diselesaikan menggunakan ordered logit model. Selain variabel 

dependen dalam penelitian ini menggunakan variabel independen blockholders, 

institutional ownership, insider ownership, dan global competitiveness index. Penelitian ini 

juga menggunakan variabel kontrol total debt to equity ratio, return on equity, capital 

adequacy ratio, country risk rating, dan dummy years. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara 

ownership structure, global competitiveness index terhadap credit rating perbankan yang 

ada di kawasan ASEAN. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 

2009-2014 yang diambil dari bankscope Bank Indonesia. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perbankan yang berada dalam 

kawasan Asia Tenggara dan memiliki credit rating baik S&P, Fitch maupun Moody, yaitu 

sebanyak 54 perbankan. Pengumpulan sampel menggunakan teknik purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perbankan yang terdapat di kawasan ASEAN dan memiliki Foreign  Long  Term 

Credit Rating1  S&P selama  tahun  2009-2014. S&P   merupakan   lembaga 

pemeringkat kredit yang besar dan sudah mendunia sehingga banyak negara yang 

mengadopsi credit rating dari S&P. Data tersebut digunakan agar penelitian up-to-

date dan mengikuti perkembangan zaman setelah krisis 2008. 

2. Negara-negara kawasan ASEAN yang memiliki global competitiveness index yang 

lengkap selama tahun 2009-2014. Negara yang tidak masuk dalam sampel adalah 

: Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar. 

  

MODEL PENELITIAN 

𝐶𝑅𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐵𝐿𝑂𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝛼2%𝐼𝑁𝑇𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼3%𝐼𝑁𝑆𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛼4𝐺𝐶𝐼𝑐𝑡 + 𝛼5𝑇𝐷𝐸𝑅𝑖𝑡

+ 𝛼6𝑅𝑂𝐸𝑖𝑡 + 𝛼7𝐶𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛼8𝐶𝑅𝑅𝑐𝑡 + 𝛼9𝑌𝐸𝐴𝑅2010 + 𝛼10𝑌𝐸𝐴𝑅2011

+ 𝛼11𝑌𝐸𝐴𝑅2012 + 𝛼12𝑌𝐸𝐴𝑅2013 + 𝛼13𝑌𝐸𝐴𝑅2014 + 𝑒 

CR :   Credit Rating Standard and Poor’s 

α :   Konstanta 

BLOCK :   Jumlah blockholders (kepemilikan saham besar minimal 5% atau lebih) 

%INTOWN :   Persentase pemilik institutional (institutional ownership) 

%INSOWN :  Persentase insider ownership (baik dari pihak direktur maupun 

komisaris) 

GCI :   Global Competitiveness Index setiap negara dari laporan tahunan 

World Economic Forum 

TDER :  Total debt to equity ratio 
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ROE :  Rasio Return on equity 

CAR :  Capital Adequacy Ratio 

CRR :  Country Risk Rating Economic Intelligence Unit 

YEAR2010 :  Dummy Years 2010 

YEAR2011 :  Dummy Years 2011 

YEAR2012 :  Dummy Years 2012 

YEAR2013 :  Dummy Years 2013 

YEAR2014 :  Dummy Years 2014 

it :   Bank pada tahun ke-t 

ct :   Country pada tahun ke-t  

e :   Error 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pembahasan yang dilakukan secara sistematis adalah sebagai berikut : statistik 

deskriptif, uji normalitas, uji ordered logit model, uji pseudo-R2, pengujian variabel bebas 

secara bersama-sama, pengujian variabel bebas secara individu, analisis tambahan. 

Statistik Deskriptif 

 Pada bagian ini dijelaskan dan digambarkan data masing-masing variabel yang 

terdapat pada penelitian ini tahun 2009-2014. Data tersebut telah diolah dilihat dari nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi masing-masing 

variabel. 

Tabel Statistik Deskriptif 

 CR BLOCK INST INSD COM TDER ROE CAR CRR 

 Mean  4.1590  2.5682  0.6090  0.0040  3.2426  9.0700  0.1440  0.1602  3.5682 

 Median  4.0000  2.0000  0.5935  0.0028  3.1155  8.8324  0.1322  0.1594  3.0000 

 Maximum  7.0000  7.0000  0.8963  0.0140  3.8860  18.698  0.3128  0.1980  5.0000 

 Minimum  1.0000  1.0000  0.1998  4.20E-05  2.8140  4.4244  0.0224  0.1290  2.0000 

 Std. Dev.  1.2400  1.7538  0.1790  0.0042  0.3477  2.3935  0.0586  0.0149  0.9197 

 Skewness -0.1588  1.1010  0.0044  1.1803  0.6178  1.0795  0.7554  0.1959  0.2440 

 Kurtosis  2.8930  3.2358  1.8309  3.3352  1.9555  5.9024  3.5622  2.5945  2.0956 

          

 Jarque-Bera  0.4121  17.982  5.0119  20.846  9.5984  47.979  9.5287  1.1658  3.8720 

 Probability  0.8138  0.0001  0.0816  0.0000  0.0082  0.0000  0.0085  0.5583  0.1443 

          

 Sum  366.00  226.00  53.595  0.3478  285.35  798.16  12.6710  14.097  314.00 

 Sum Sq. Dev.  133.77  267.59  2.7873  0.0016  10.518  498.41  0.2984  0.0192  73.591 

          

 Observations  88  88  88  88  88  88  88  88  88 

 

Dari analisis statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.3 menunjukan nilai credit 

rating perbankan yang berada di kawasan ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Singapura, 

dan Thailand). Dari analisis tersebut diketahui bahwa nilai rata-rata credit rating (CR) 
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sebesar 4,159091 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,202357 yang menandakan 

bahwa variasi data credit rating tidak terlalu besar (28,9% dari mean). Rata-rata credit 

rating berkisar pada rating BBB hal tersebut menunjukan bahwa rata-rata credit rating 

berada pada investment grade sehingga aman untuk dijadikan investasi. Credit rating 

berkisar dari nilai terendah sebesar 1 yang menandakan credit rating terendah adalah 

golongan 1 dengan rating CCC, CC, C, D maupun SD terdapat pada negara Indonesia. 

Nilai tertinggi credit rating sebesar 7 yang menandakan credit rating tertinggi adalah 

golongan 7 dengan rating AAA terdapat pada negara Singapura. Nilai rata-rata credit 

rating sebesar 4,159091 menunjukan bahwa rata-rata perbankan di kawasan ASEAN-4 

memiliki rating pada golongan 4 dengan rating BBB. 

 

Uji Normalitas 

 Uji histogram normality test dilakukan dengan melihat nilai probabilitas signifikansi 

data residual, jika angka probabilitas < α = 0.05 maka hasilnya berupa variabel tidak 

terdistribusi normal, namun sebaliknya jika probabilitas > α = 0.05 maka variabel 

terdistribusi dengan normal dan membandingkan nilai J-B < chi-square maka terdistribusi 

normal. 

 

 Dari gambar diatas histogram normality test menunjukan bahwa p-value pada uji 

tersebut bernilai 0,156988 > α=0,05. Hal ini menggambarkan hipotesis error terdistribusi 

normal dapat diterima. Model logit mengharuskan error terdistribusi secara normal, 

dengan adanya asumsi ini persyaratan tersebut terpenuhi. Selain melihat p-value untuk 

menguji normalitas error dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Uji Jarque-

Bera dilakukan dengan membandingkan nilai Jarque-Bera dengan Chi-Square. Jika nilai 

Jarque-Bera < Chi-Square dapat dikatakan bahwa error terdistribusi normal. Dalam hal ini 

nilai Jarque-Bera sebesar 3,703168 < 7,81; dengan demikian hipotesis error terdistribusi 

normal dapat diterima. 

Ownership Structure..., Septian Viyata Suspajati, Ak.-IBS, 2015



Septian Viyata Suspajati (20111112076)  9 
 

Uji Ordered Logit Model 

 Pengujian ordered logit model dilakukan karena dalam penelitian ini dependent 

variabel merupakan credit rating. Bentuk data credit rating merupakan data logistik 

bertingkat dengan tingkat 1-7 (NR-AAA). Hasil pengujian ordered logit model dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Variabel Prediksi Coefficient Probability 

BLOCK - -0.645494          0.0473** 
INST + +2.424494          0.1715 
INSD + +107.6815          0.0580* 
COM + +8.103045          0.0009*** 
TDER + +0.446260          0.0616* 
ROE - -22.11410          0.0281** 
CAR - -9.602856          0.6556 
CRR + +3.606318          0.0000*** 

YEAR2010 YES (P : 0.7050) 
YEAR2011 YES (P : 0.4317) 
YEAR2012 YES (P : 0.4058) 
Variabel Prediksi Coefficient Probability 

YEAR2013 YES (P : 0.0244) 
YEAR2014 YES (P : 0.1860) 

Pseudo-R2               : 0.594213 
Prob (LR statistic)   : 0.000000 

* Signifikan pada α=0.10          **Signifikan pada α=0.05          ***Signifikan pada α=0.01 

Pseudo-R2 

Dapat dilihat hasil dari Pseudo-𝑅2 sebesar 0,59 atau 59%. Hasil ini menunjukan 

bahwa 59% variasi variabel dependen (credit rating) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen berupa blockholders, institutional ownership, insider ownership, global 

competitiveness index, serta variabel kontrol lainnya. Nilai pseudo-R penelitian ini 

memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan peneliti sebelumnya yang berkisar 

pada angka 30%. Hal ini dapat disebabkan karena pada penelitian ini menambahkan 

variabel competition, dan menambahkan variabel kontrol.  

Uji Variabel Bebas secara Bersama-sama 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui seluruh variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen yang ada. Hipotesa pengujian penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

𝐻0 ∶  𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎3 =. . 𝑎𝑛 = 0 (Model tidak dapat menjelaskan variabel dependen) 

𝐻1 : Bukan 𝐻0 (Model dapat menjelaskan variabel dependen) 

 

Pada pengujian ordered logit model menunjukan nilai Probabilitas (LR Statistic) sebesar 

0.000000 lebih kecil dari α = 0,01 oleh karena itu, hipotesa nol ditolak. Dengan hasil 

hipotesa nol ditolak menggambarkan model dapat menjelaskan variabel dependen, 
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setidaknya terdapat satu imdependent variabel  yang memiliki pengaruh signifikan 

dengan dependent variabel pada confidence level sebesar 99% dan α=1% (0,01). 

Uji Variabel Bebas secara Individu 

Blockholders 

 Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh blockholders terhadap credit 

rating dengan hipotesa sebagai berikut : 

𝐻0 = Blockholders tidak memiliki pengaruh terhadap credit rating 

𝐻1 = Blockholders memiliki pengaruh terhadap credit rating 

 Dari hasil pengujian ordered logit model, variabel ini mendapatkan hasil p-value 

BLOCK adalah 0,0473 < α = 0,05 yang berarti bahwa hipotesa nol ditolak. Hal tersebut 

menunjukan bahwa blockholders memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit rating 

dengan confidence level sebesar 95%. Koefisien yang negatif menunjukan bahwa 

variabel blockholders memiliki pengaruh negatif terhadap credit rating. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Ashbaugh et al (2004) dan Setyaningrum (2005) yang mengatakan 

bahwa blockholders berpengaruh negatif terhadap credit rating perusahaan. Semakin 

besar kepemilikan blockholders maka semakin besar juga kekuasaan untuk menekan 

pihak manajemen mengambil keputusan yang diinginkan. Kepemilikan blockholders yang 

tinggi dapat menekan manajemen mengambil proyek-proyek yang besar dan berisiko 

besar. Apabila proyek tersebut berhasil menghasilkan return yang tinggi kepada pemilik 

saham tetapi tidak dinikmati oleh bondholders. Sebaliknya jika proyek tersebut gagal 

maka perusahaan mengalami kerugian yang mengakibatkan bondholders menganggung 

kerugian tersebut. 

Institutional Ownership 

 Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh institutional ownership 

terhadap credit rating dengan hipotesa sebagai berikut : 

𝐻0 = Institutional ownership tidak memiliki pengaruh terhadap credit rating 

𝐻1 = Institutional ownership memiliki pengaruh terhadap credit rating 

 Dari hasil pengujian ordered logit model, variabel ini mendapatkan hasil p-value 

INST adalah 0,1715 > α = 0,10 yang berarti bahwa hipotesa nol diterima. Hal tersebut 

menunjukan bahwa persentase institutional ownership tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap credit rating dengan α=10%. Koefisien yang positif menunjukan bahwa variabel 

institutional ownership memiliki pengaruh positif terhadap credit rating. Institutional 

ownership tidak berpengaruh signifikan dapat terjadi jika perusahaan tersebut merupakan 

regulated firm. Perusahaan yang merupakan regulated firm adalah perusahaan yang 

mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah (government) di Indonesia perusahaan itu 

disebut sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Perusahaan yang dimiliki oleh 
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pemerintah mengakibatkan kendali yang besar ditangan pemerintah. Hal tersebut 

mengakibatkan institutional ownership menjadi pihak minoritas yang tidak memiliki 

insentif lebih dalam pengawasan, sehingga credit rating agencies memandang 

institutional ownership tidak berpengaruh signifikan terhadap credit rating. 

Insider Ownership 

 Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh insider ownership terhadap credit rating 

dengan hipotesa sebagai berikut : 

𝐻0 = Insider ownership tidak memiliki pengaruh terhadap credit rating 

𝐻1 = Insider ownership memiliki pengaruh terhadap credit rating 

 Dari hasil pengujian ordered logit model, variabel ini mendapatkan hasil p-value 

INSD adalah 0,0580 < α = 0,10 yang berarti bahwa hipotesa nol ditolak. Hal tersebut 

menunjukan bahwa persentase insider ownership memiliki pengaruh signifikan terhadap 

credit rating pada confidence level 90%. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data 

insider ownership mayoritas dimiliki oleh dewan komisaris sehingga meningkatkan 

pengawasan atas pihak manajemen dan dapat menekan keputusan manajemen yang 

dapat merugikan. Tugas utama dewan komisaris adalah untuk mengawasi kinerja pihak 

manajemen, dengan adanya kepemilikan oleh dewan komisaris dapat meningkatkan 

pengawasan yang dilakukan. Pengawasan yang maksimal dapat menekan keputusan 

manajemen dengan motif oportunis. 

Global Competitiveness Index 

 Pengujian ini untuk mengetahui pengaruh global competitiveness index terhadap 

credit rating dengan hipotesa sebagai berikut : 

𝐻0 = GCI tidak memiliki pengaruh terhadap credit rating 

𝐻1 = GCI memiliki pengaruh terhadap credit rating 

 Dari hasil pengujian ordered logit model, variabel ini mendapatkan hasil p-value 

COM sebesar 0,0009 < α = 0,01 yang berarti bahwa hipotesa nol ditolak. Hal tersebut 

menunjukan bahwa global competitiveness index memiliki pengaruh signifikan terhadap 

credit rating dengan confidence level sebesar 99%. Dilihat dari koefisien yang positif 

menunjukan bahwa global competitiveness index memiliki pengaruh positif terhadap 

credit rating. Dalam penelitian Loecker et al (2014) menemukan bahwa international 

competition memiliki dampak kepada tingkat kinerja perusahaan di Belgia. Dalam 

penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan melakukan penyesuaian untuk 

menghadapi tekanan kompetisi tersebut. Hal ini didukung oleh Grosfeld dan Tressel 

(2001) yang menemukan bahwa kompetisi memiliki pengaruh positif terhadap 

pertumbuhan produktifitas perusahaan. kinerja perusahaan yang baik dipandang positif 

bagi credit rating agency sehingga tingkat daya saing yang semakin baik maka credit 
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rating semakin baik pula. Dalam hal ini tingkat kompetisi yang dinilai adalah daya saing 

suatu negara yang berada di kawasan ASEAN-4. 

Analisis Tambahan (Probabilitas Credit Rating) 

 Dibawah ini adalah tabel probabilitas credit rating yang dipengaruhi masing-

masing variabel utama (berpengaruh signifikan). 

 

Kategori Blockholders Insider Ownership Global Competitiveness Index 

1 0.0635943 0.0352078 0.0041498 

2 0.0152387 0.0108227 0.0018817 

3 0.2672315 0.2740979 0.1528476 

4 0.2707575 0.2841455 0.5155925 

5 0.1886517 0.2413365 0.3085991 

6 0.1493101 0.1452465 0.0167595 

7 0.0452162 0.0091432 0.0001698 

Total 1 1 1 

Tabel diatas menjelaskan bahwa perbankan memiliki probabilitas sebagai berikut : 

1. Diasumsikan jika perbankan memiliki jumlah blockholders rata-rata 2.5682 maka 

perbankan memiliki kemungkinan mendapatkan credit rating kategori 1 sebesar 6.4%, 

kategori 2 sebesar 1.5%, kategori 3 sebesar 26.7%, kategori 4 sebesar 27.1%, 

kategori 5 sebesar 18.9%, kategori 6 sebesar 14.9%, dan kategori 7 sebesar 4.5%. 

2. Diasumsikan jika perbankan memiliki persentase insider ownership rata-rata 0.4% 

maka perbankan memiliki kemungkinan mendapatkan credit rating kategori 1 sebesar 

3.5%, kategori 2 sebesar 1.1%, kategori 3 sebesar 27.4%, kategori 4 sebesar 28.4%, 

kategori 5 sebesar 24.1%, kategori 6 sebesar 14.5%, dan kategori 7 sebesar 0.9%. 

3. Diasumsikan jika perbankan memiliki global competitiveness index rata-rata 3.2426 

maka perbankan memiliki kemungkinan mendapatkan credit rating kategori 1 sebesar 

0.4%, kategori 2 sebesar 0.2%, kategori 3 sebesar 15.3%, kategori 4 sebesar 51.6%, 

kategori 5 sebesar 30.8%, kategori 6 sebesar 1.7%, dan kategori 7 sebesar 0.02%. 

 

PENUTUP 

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa 

blockholders berpengaruh signifikan negatif terhadap credit rating diasumsikan bahwa 

semakin banyak jumlah blockholders dan persentase kepemilikan saham meningkat 

mengakibatkan blockholders memiliki voting power yang besar. Hal tersebut 

mengakibatkan blockholders dapat memaksa manajemen untuk mengambil keputusan 

yang memiliki risiko besar dengan return yang besar. Jika proyek berhasil hal itu 

memberikan untung kepada blockholders tetapi tidak pada bondholders. Sedangkan, jika 
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proyek tersebut gagal maka yang menanggung kerugian adalah bondholders hasil ini 

konsisten dengan Setyaningrum (2005).  

Dalam analisis pengujian tentang institutional ownership ditemukan hasil yang 

konsisten bahwa kepemilikan institutional memiliki pengaruh signifikan yang positif 

terhadap credit rating. Adanya kepemilikan institusi dapat meningkatkan pengawasan 

atas tindakan yang dilakukan pihak manajemen. Kepemilikan institusi disini diartikan 

sebagai saham yang dimiliki lembaga keuangan dengan kata lain lembaga keuangan 

memegang tanggung jawab yang besar atas dana yang disalurkan. Hal tersebut 

menjadikan pengawasan yang dilakukan semakin meningkat dikarenakan pihak institusi 

tidak ingin dirugikan atas keputusan manajemen yang tidak baik. Institusi yang dianggap 

lebih berpengalaman dan pengawasan yang ketat menjadikan nilai lebih atas credit 

rating.  

Dalam analisis pengujian tentang insider ownership ditemukan hasil yang 

konsisten bahwa insider ownership berpengaruh signifikan terhadap credit rating. Hasil 

penelitian ini konsisten seperti penelitian Belkhir (2004) bahwa insider ownership 

berpengaruh signifikan terhadap credit rating dengan koefisien yang positif. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa data insider ownership mayoritas dimiliki oleh dewan 

komisaris sehingga meningkatkan pengawasan atas pihak manajemen dan dapat 

menekan keputusan manajemen yang dapat merugikan. Tugas utama dewan komisaris 

adalah untuk mengawasi kinerja pihak manajemen, dengan adanya kepemilikan oleh 

dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan. 

Dalam analisis pengujian tentang global competitiveness index ditemukan bahwa 

GCI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap credit rating. Loecker et al (2014) 

menemukan bahwa international competition memiliki dampak kepada tingkat kinerja 

perusahaan di Belgia. Dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan 

melakukan penyesuaian untuk menghadapi tekanan kompetisi tersebut. Hal ini didukung 

oleh Grosfeld dan Tressel (2001) yang menemukan bahwa kompetisi memiliki pengaruh 

positif terhadap pertumbuhan produktifitas perusahaan. kinerja perusahaan yang baik 

dipandang positif bagi credit rating agency sehingga tingkat daya saing yang semakin 

baik maka credit rating semakin baik pula. 

Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa blockholders memiliki pengaruh negatif yang 

signifikan terhadap credit rating. Banyaknya jumlah blockholders berpengaruh 

negatif dan menurunkan penilaian credit rating. Kepemilikan oleh blockholders 

semakin besar maka meningkatkan kemampuan yang dimiliki blockholders untuk 
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menekan pihak manajemen. Voting power yang besar yang dimiliki blockholders 

dapat memaksa pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat 

menguntungkan blockholders tersebut. Keputuan yang diambil dapat berupa 

penyaluran kredit yang berisiko tinggi jika berhasil dapat menguntungkan 

shareholders tetapi keuntungan tidak dapat dinikmati bondholders. Akan tetapi jika 

kredit tersebut gagal dapat merugikan perusahaan maupun bondholders. Kredit 

yang gagal dapan merugikan perusahaan secara finansial sehingga 

memungkinkan gagal bayar atas pokok dan bunga bagi bondholders. Oleh karena 

itu, perbankan yang ingin memiliki credit rating baik harus meminimalisir adanya 

blockholders dengan kepemilikan yang besar yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Adapun caranya dengan memecah kepemilikan saham agar tidak 

terkonsentrasi pada seseorang atau lembaga yang sudah memiliki kepemilikan 

besar. Adanya pemecahan tersebut membuat voting power melemah sehingga 

pihak manajemen tidak ditekan oleh paksaan blockholders. 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa insider ownership memiliki pengaruh positif 

yang signifikan terhadap credit rating. Data menunjukan bahwa data insider 

ownership lebih besar dimiliki oleh dewan komisaris. Tugas utama dewan 

komisaris adalah mengawasi kinerja perusahaan. Dengan adanya konsentrasi 

kepemilikan saham oleh dewan direksi diharapkan pengawasan terhadap pihak 

manajemen menjadi lebih ketat, sehingga keputusan yang diambil tidak merugikan 

perusahaan. Dewan komisaris dapat mencegah tindakan manajemen yang dapat 

merugikan dan mengganggu kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perbankan yang 

ingin memiliki kinerja yang baik dan credit rating yang baik dapat memberikan 

prioritas insider ownership kepada dewan komisaris. Hal tersebut dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap kinerja dewan direksi. 

3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa global competitiveness index memiliki 

pengaruh positif yang signifikan terhadap credit rating. Semakin tinggi indeks yang 

didapat suatu negara dapat diartikan bahwa negara tersebut dapat bersaing 

dengan negara lain. Negara yang dapat bersaing menggambarkan bahwa negara 

tersebut kuat dan stabil. Perbankan yang berada di negara yang kuat dan stabil 

dipandang positif bagi credit rating agencies. Hal tersebut memberikan nilai positif 

sehingga credit rating semakin tinggi. Dengan adanya kompetisi diharapkan 

memotivasi perbankan untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dan 

bertahan. Adanya AEC persaingan dalam kawasan ASEAN menjadi lebih ketat. 

Agar perekonomian suatu negara dapat bertahan maka tata kelola perusahaan 

juga harus baik. 
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Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan antara lain : 

1. Hanya menggunakan rentang waktu 6 tahun dari tahun 2009-2014 dikarenakan 

data yang digunakan adalah data setelah krisis keuangan 2008; 

2. Hanya menggunakan satu credit rating agencies yaitu Standard and Poor’s 

sehingga tidak ada perbandingan hasil dengan credit rating agencies lainnya 

seperti Fitch maupun Moody; 

3. Data yang terbatas mengakibatkan hanya menggunakan negara-negara 

ASEAN-4 (Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand). 

Saran 

Saran bagi peneliti sejenis selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1.  Menggunakan rentang waktu yang lebih lama (10 tahun atau lebih) dengan 

rentang waktu yang lebih lama diharapkan hasil akan semakin akurat dan 

menunjukan hasil yang lebih baik; 

2. Menambahkan variabel ownership structure lainnya seperti government 

ownership, dan lain sebagainya; 

3. Menggunakan credit rating agencies lainnya seperti Fitch maupun Moody untuk 

menjadi perbandingan peneliti selanjutnya; 

4. Menggunakan variabel kontrol yang lebih kompleks agar hasil tidak bias 

dikarenakan penelitian yang berbeda negara misalkan karakteristik negara. 

5. Meneliti pada bidang selain perbankan atau lembaga keuangan dapat berupa 

perusahaan manufaktur, jasa, dan lain-lain. 

6. Menggunakan data yang lebih lengkap agar dapat mencakup seluruh negara 

yang berada di kawasan ASEAN 
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LAMPIRAN 

 

Dependent Variable: CR   

Method: ML - Ordered Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 10/01/15   Time: 16:10   

Sample: 1 88    

Included observations: 88   

Number of ordered indicator values: 7  

Convergence achieved after 8 iterations  

QML (Huber/White) standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     BLOCK -0.645494 0.325390 -1.983758 0.0473 

INST 2.424494 1.773073 1.367396 0.1715 

INSD 107.6815 56.81370 1.895345 0.0580 

COM 8.103045 2.440888 3.319712 0.0009 

TDER 0.446260 0.238722 1.869372 0.0616 

ROE -22.11410 10.07070 -2.195887 0.0281 

CAR -9.602856 21.55224 -0.445562 0.6559 

CRR 3.606318 0.832903 4.329817 0.0000 

YEAR2010 0.351136 0.927444 0.378606 0.7050 

YEAR2011 0.762517 0.969821 0.786245 0.4317 

YEAR2012 0.995983 1.198031 0.831350 0.4058 

YEAR2013 2.299306 1.021616 2.250656 0.0244 

YEAR2014 1.462402 1.105820 1.322459 0.1860 

     
      Limit Points   

     
     LIMIT_2:C(14) 29.79749 7.252884 4.108364 0.0000 

LIMIT_3:C(15) 30.19856 7.282211 4.146895 0.0000 

LIMIT_4:C(16) 35.32866 7.408477 4.768681 0.0000 

LIMIT_5:C(17) 41.95957 8.249741 5.086167 0.0000 

LIMIT_6:C(18) 47.43477 8.698781 5.453037 0.0000 

LIMIT_7:C(19) 52.24437 9.082573 5.752155 0.0000 

     
     Pseudo R-squared 0.594213     Akaike info criterion 1.690375 

Schwarz criterion 2.225254     Log likelihood -55.37648 

Hannan-Quinn 

criter. 1.905864     Restr. log likelihood -136.4670 

LR statistic 162.1811     Avg. log likelihood -0.629278 

Prob(LR statistic) 0.000000    
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