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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Selama kurun waktu 30 tahun terakhir pertumbuhan dan perkembangan 

perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di Indonesia 

maupun di kalangan dunia internasional. Pada era modern ini, perbankan 

syariah telah menjadi fenomena global yang sudah tidak asing lagi, bahkan 

termasuk di negara-negara yang tidak berpenduduk mayoritas muslim 

sekalipun. Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas 

dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah 

juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum 

adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

Indonesia termasuk Negara Asia Tenggara yang terkena dampak krisis 

keuangan tahun 1997. Krisis keuangan tersebut telah menghancurkan sendi 

perekonomian termasuk menghancurkan perbankan Indonesia. Hal tersebut 

mengakibatkan terjadinya krisis perbankan terparah di Indonesia yang 

menyebabkan penurunan kinerja bank nasional (Dewayanto, 2010). Corporate 

governance merupakan tantangan bagi bank untuk menemukan mekanisme 

yang menjamin kinerja bank yang lebih baik karena bank merupakan pilar 
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penting bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam 

perekonomian, terutama bagi Negara-negara berkembang. 

Pada saat krisis melanda tahun 1997, terdapat beberapa bank yang 

mengalami kebangkrutan, sehingga pemerintah melakukan kebihjakan 

reformasi pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, 

pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan mengintruksikan 73 bank 

untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi. Setelah 

terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 tersebut, pertumbuhan perbankan 

syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini diawali 

dari satu-satunya bank syariah yang terbukti mampu bertahan dan termasuk 

kategori bank yang sehat, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI).  

Perbankan syariah sebagai salah satu alternative jasa perbankan menjadi 

suatu fenomena tersendiri dalam perekonomian di Indonesia. Eksistensinya 

telah memberikan nafas baru bagi dunia bisnis di negeri ini, terutama dunia 

perbankan. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, maka 

pengembangan industry perbankan syariah nasional semakin memiliki 

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara 

lebih cepat. Dengan maraknya kehadiran bank berprinsip syariah, tentu saja 

memicu adanya persaingan antar bank. Ironisnya bagi bank umum syariah 

(BUS), persaingan tidak hanya dengan bank konvensional saja, tetapi juga 

dengan bank konvensional yang mempunya unit syariah serta bank lainnya.  
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Untuk mengatasi terjadinya krisis akibat lemahnya tata kelola bank, Bank 

Indonesia mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal 

sebagai istilah Pakjan 2006. Pakjan 2006 tersebut berupa Peraturan Perbankan 

Indonesia (PBI) Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate 

governance bagi bank umum. Peraturan Perbankan Indonesia tersebut harus 

diterapkan oleh semua bank umum yang beroperasi di Indonesia, dan laporan 

pelaksanaannya yang pertama kali harus disampaikan untuk posisi laporan 

akhir tahun 2007. Peraturan tersebut berlaku untuk semua jenis bank umum, 

termasuk Bank Umum Syariah (BUS) dan bank umum konvensional yang 

memiliki Unit Usaha Syariah (UUS). 

Perkembangan Perbankan Syariah yang cukup pesat, diharapkan mampu 

memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Seiring dengan pertumbuhan 

perbankan syariah, Bank Indonesia pada tanggal 9 Desember 2009 

mengeluarkan Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 

tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah yang mulai diberlakukan pada tahun 2010. 

Pengeluaran Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) tersebut sejalan dengan 

keinginan masyarakat yang menginginkan perbankan syariah menunjukan 

tangung jawabnya kepada publik terkait dengan kegiatan operasional bank 

syariah yang diharapkan mematuhi ketentuan syariah. Penerapan good 

corporate governance juga merupakan wujud tanggung jawab kepada 

masyarakat bahwa bank syariah telah dikelola dengan baik, serta professional 

dengan meningnkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan 
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kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, penerapan corporate governance 

dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan 

pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Dewayanto, 2010).  

Perkembangan bank syariah yang semakin pesat belakangan ini perlu 

dijaga kesinambungannya agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat luas 

dengan melakukan pengelolaan bank yang baik. Menurut Chapra & Ahmad 

(2006) mengemukakan bahwasanya, meskipun selama ini lembaga keuangan 

islam telah berjalan dengan baik, lembaga ini menyikapi kelemahan corporate 

governance (CG) yang ada di Negara-negara berkembang. Lembaga keuangan 

islam juga harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan 

memenuhi kepentingan para stakeholder dengan menerapkan CG secara 

efektif. 

Kinerja bank merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam 

operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan,dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia. 

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada 

suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana (Jumingan, 2006 dalam Lestari dan Sugiharto, 2007). Salah 

satu alat pengukuran kinerja keuangan adalah dengan menggunakan indikator 

profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Simajuntak, 

2011). 
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Dukungan terhadap penerapan CG pada perbankan syariah juga diberikan 

Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas perbankan dalam negeri 

dengan menyusun kode etik CG khusus perbankan syariah. Sementara itu, 

lembaga internasional syariah seperti Islamic Financial Services Board 

(IFSB), pada 2005 telah merampungkan pedoman standar CG untuk lembaga 

keuangan islam, yaitu: (1) meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

lembaga keuangan islam. (2) Pertumbuhan industry jasa keuangan islam dan 

stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara. (3) 

Keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan CG akan 

menempatkan lembaga keuangan islam pada level of playing yang sejajar 

dengan lembaga keuangan internasional lainnya. 

Konsep corporate governance merupakan perluasan konsep yang 

mengatur hubungan antara pemilik dengan manajemen perusahaan atau 

agency problems. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan 

perusahaan (manajer) tidak bekerja secara optimal dalam rangka 

memaksimalkan kekayaan pemilik. Dengan pemisahan ini, pemilik 

perusahaan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) untuk 

mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil 

keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik. Maka dangan 

pemisahan ini berguna untuk menghindari perbedaan kepentingan (conflict of 

interest). 

Hasil penelitian Anggraeni (2010) tentang hubungan penerapan GCG dan 

kinerja keuangan perusahaan perbankan syariah menunjukan penerapan GCG 
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan 

tingkat pengembalian asset. Penelitian Eirenen (2010) menunjukan bahwa 

penerapan GCG berpengaruh positif terhadap tingkat pengembalian ekuitas 

perusahaan. Nagoro (2008) dalam penelitiannya menemukan penerapan 

prinsip GCG berpengaruh terhadap pengurangan NPF.  

Menurut Budiarti (2010) terciptanya GCG dalam organisasi merupakan 

salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan risiko 

organisasi melalui sistem yang di rancang dalam rangka mengidentifikasi dan 

menganalisa risiko yang mungkin terjadi. Ada dua aspek yang oerlu 

dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan 

keuangan, yaitu tingkat pengembalian (Return) dan risiko (Risk) keputusan 

keuangan tersebut. ROA penting bagi bank karena efektivitas perusahaan di 

dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. ROA merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total 

asset. Semakin besar ROA menunjukan kinerja perusahaan semakin baik, 

karena tingkat pengembalian (return) semakin besar (Suad Husman,1998).  

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) yang perlu dibentuk oleh 

pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus maka akan mengurangi modal bank. 

Oleh karena itu kemampuan pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh 

bank syariah. Salah satu faktor yang di prediksi mempengaruhi pembiayaan 

bermasalah adalah ukuran bank. Pada perbankan ukuran lebih cenderung 

dilihat dari total asetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan serta 

investasi. Bank adalah asset yang besar memiliki kemungkinan untuk 
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menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari 

aktivitasnya. 

Menurut Misra dan Dhal (2010) bank-bank besar lebih cenderung 

memiliki tingkat kredit macet lebih tinggi karena kendala neraca, bank-bank 

kecil bisa menunjukan lebih manajerial efisiensi dari bank-bank besar dalam 

hal penyaringan pinjaman dan pemantauan pasca pinjaman, yang 

menyebabkan tingkat kegagalan lebih rendah. Salah satu ukuran efisiensi. 

Salah satu manfaat penerapan tata kelola perusahaan (Good Corporate 

Governance) adalah membantu organisasi perusahaan untuk tetap fokus pada 

peningkatan kinerja (Al_Manaseer, 2012). Profitabilitas merupakan salah satu 

indkator pengukuran kinerja maka dapat disimpulkan, penerapan good 

corporate governance dapat meningkatkan profitabilitas. 

Penelitian terdahulu dilakukan di Indonesia, salah satu penelitian tersebut 

dilakukan oleh Dewayanto (2010). Dewayanto (2010) dalam penelitiannya 

tentang pengaruh mekanisme good corporate governance terhadap kinerja 

perbankan nasional menyimpulkan mekanisme pemantauan kepemilikan dan 

pengendalian internal memiliki hubungan yang negative terhadap kinerja bank, 

kecuali dewan direksi menunjukan hubungan yang negatif terhadap kinerja 

bank, kecuali dewan direksi menunjukan hubungan yang poisitif namun tidak 

signifikan. Sedangkan mekanisme pemantauan regulator dan pengungkapan 

melalui auditor eksternal (Big 4) menunjukan hubungan yang positif terhadap 

kinerja bank. 
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Penelitian serupa juga telah dilakukan di Yordania dimana Al-Manaseer, 

dkk (2012), penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara mekanisme corporate governance dimana jumlah anggota 

dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja bank Yordania. 

Sedangkan ukuran dewan dan pemisahan peran Chief Executive Oficer (CEO) 

dan direktur memiliki hubungan negatif dengan kinerja. 

Pada penelitian ini menggunakan kembali variabel-variabel corporate 

governance dan kinerja bank yang tekah diteliti oleh Al-Manaseer, dkk (2012) 

sebelumnya. Namun, penelitian ini menyesuaikan variabel dengan kondisi di 

Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penelitian Al-Manaseer, dkk (2012) 

dilakukan di Yordania, dimana Negara tersebut menggunakan sistem one tier 

sedangkan, Indonesia menggunakan sistem two tier. Hal ini menyebabkan 

variabel dependen ukuran dewan dan dualitas CEO diubah menjadi ukuran 

dewan direksi dan ukuran dewan komisaris. 

Selain itu penelitian yang diambil pun berbeda, Al-Manaseer, dkk (2012) 

menggunakan Bank Umum di Yordania sedangkan, penelitian ini 

menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini menyebabkan 

variabel dependen kepemilikan asing dihilangkan. Dalam penelitian ini, terjadi 

penambahan variabel dependen, yaitu ukuran Dewan Pengawas Syariah dan 

reputasi Kantor Akuntan Publik. Penambahan kedua variabel tersebut karena 

keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengeawas bank, 

dimana Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk 

mengawasi kegiatan bank sesuai dengan prinsip Syariah sedangkan reputasi 
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Kantor AKuntan Publik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas 

bank untuk memastikan pengendalian laporan keuangan.  

Penelitian ini menghilangkan salah satu alat pengukuran kinerja bank yaitu 

Earning Per Share (EPS). Hal ini dikarenakan EPS dinilai tidak konsisten 

untuk pengukuran profitabilitas yang membandingkan laba perusahaan dengan 

jumlah saham (Hanafi dan Halim, 2009). Perbankan syariah di Indonesia 

mayoritas kepemilikannya terkonsentrasi sehingga jumlah saham dikuasai 

oleh induk perusahaan dan saham yang beredar dimasyarakat pun sedikit. 

Dengan demikian, EPS tidak dapat mencerminkan laba perusahaan. 

Pada penelitian ini, corporate governance diukur dengan ukuran dewan 

direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran 

Dewan Pengawas Syariah, serta reputasi Kantor Akuntan Publik sebagai 

variabel independen; kinerja keuangan diukur menggunakan rasio 

profitabilitas (Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), dan Net 

Profit Margin (NPM) sebagai variabel dependen; dan ukuran bank sebagai 

bariabel control. 

Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker 

(1994) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa jumlah dewan yang besar 

menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resource dependence yaitu 

bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola 

sumber daya secara lebih baik. Dengan demikian, semakin besar jumlah 

dewan direksi maka pengelolaan bank akan semakin baik dan meningkatkan 

profitabilitas. 
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Menurut Chourou, dkk (2001) dan Dewayanto (2010) menyatakan bahwa 

jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen 

perusahaan akan semakin baik, dengan demikian, semakin besar jumlah 

dewan komisaris maka koordinasi antar pengawas akan semakin efektif. 

Penyalahgunaan yang dapat menurunkan profitabilitas bank pun dapat 

diminimalisir. 

Menurut Fama dan Jansen (1983) dan Santoso (2012) menyatakan bahwa 

komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan 

dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi 

pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, dewan komisaris 

akan semakin independen dalam mengawasi kinerja bank sehingga dapat 

meminimalisir penyalahgunaan yang dapat menurunkan profitabilitas. 

Niinimaki (2001) dalam Dewayanto (2010) menyatakan bahwa seorang 

auditor memainkan peran penting sebagai pengawas bank untuk memastikan 

pengendalian laporan keuangan dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dengan demikian, semakin baik reputasi Kantor Akuntan Publik 

(Big 4) maka pengendalian terhadap laporan keuangan akan semakin baik 

(Sari, 2012). Sehingga profitabilitas dapat meningkat. 

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini diberi judul “DAMPAK 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PROFITABILITAS 

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2013-2015”. 

 
 
 
 

Dampak Corporate Governance..., Kesha Darma Utama, Ak.-IBS, 2016



11	  
	  

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Identifikasi masalah dalam penelitian ini tentang perhitungan pengaruh 

Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris 

Independen, Ukuran DPS, dan jumlah Komite terhadap profitabilitas. 

2. Data yang diambil adalah Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan 

Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran DPS, dan junmlah 

Komite yang berasal dari tahun 2013-2015. 

3. Adanya batasan data yang di publikasikan sehingga ada beberapa yang 

tidak dapat di hitung. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka 

diidentifikasi masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran	   dewan	   direksi	   berpengaruh	   positif	   terhadap	  

profitabilitas	  Bank	  Umum	  Syariah	  periode	  2013-‐2015? 

2. Apakah ukuran	   dewan	   komisaris	   berpengaruh	   positif	   terhadap	  

profitabilitas	  Bank	  Umum	  Syariah	  periode	  2013-‐2015? 

3. Apakah	  proporsi	  komisaris	  independen	  berpengaruh	  positif	  terhadap	  

profitabilitas	  Bank	  Umum	  Syariah	  periode	  2013-‐2015? 

4. Apakah	   ukuran	   Dewan	   Pengawas	   Syariah	   berpengaruh	   positif	  

terhadap	  profitabilitas	  Bank	  Umum	  Syariah	  periode	  2013-‐2015? 

5. Apakah	   jumlah	   Komite	   berpengaruh	   positif	   terhadap	   profitabilitas	  

Bank	  Umum	  Syariah	  periode	  2013-‐2015? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, terdapat manfaat penelitian yang 

dapat di sampaikan oleh peneliti yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai 

perbankan syariah juga mengenai Good Corporate Governance pada 

bank syariah sendiri. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang telah diperoleh secara teoritis selama perkuliahan dan 

penyesuaiannya dengan fakta yang terjadi di kehidupan nyata 

2. Manfaat Praktis 

Untuk STIE Indonesia Banking School diharapkan dapat menjadi 

refrensi penelitian berikutnya dan dapat dijadikan salah satu contoh 

a. Pelaku Industri Perbankan Syariah 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan input yang 

membangun untuk mecapai pertumbuhan yang diharapkan dan 

dapat bersaing dengan sehat di pasar global ASEAN 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang 

bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang 

sudah diperoleh penulis mengenai industry perbankan syariah 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian atas pemaparan identifikasi dan batasan masalah 

diatas adalah 

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi tolak ukur kesiapan 

industry perbankan syariah dalam system Good Corporate Governance 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh langsung dan tidak 

langsung terhadap kesiapan industry perbankan syariah dalam sistem 

Good Corporate Governance 

3. Untuk mengetahui apakah saat ini industry perbankan syariah telah 

memiliki sistem  Good Corporate Governance yang baik  

 
1.6 Sistematika Penelitian 

Bab I : Pendahuluan. 

Bab ini menjelaskan uraian latar belakang mengenai 

perkembangan bank syariah di Indonesia serta melihat ruang 

lingkup mengenai GCG yang diimplementasikan di bank syariah, 

dengan melihat dari Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan 

Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran DPS, dan 

jumlah Komite terhadap profitabilitas untuk di teliti, ruang lingkup 

berisi juga mengenai identifikasi dan batasan penelitian, tujuan 

serta manfaat yang dapat diperoleh, dan sistematika penulisan 

makalah penelitian ini. 

Bab II : Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran 
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Bab ini menjelaskan sejumlah teori pendukung dan 

penjelasannya yang berhubungan dengan Bank Syariah, Corporate 

governance dan Profitabilitas. Pada bab ini juga juga akan 

mengemukakan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta 

hipotesis penelitian. 

Bab III  : Metodologi Penelitian 

Bab ini menguraikan tipe dan objek penelitian dalam dokumen 

yang berisi data, dan jenis data pendukung lainnya yang 

menjelaskan tentang kaitan industry perbankan syariah di 

Indonesia dengan Good Corporate Governance di dalamnya 

dependen berisi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, ukuran DPS dan reputasi KAP. 

Bab IV : Analisis dan Pembahasan  

Menjelaskan proses pengolahan data, pengujian, hasil 

pengujian, dan analisis terhadap data yang diperoleh serta 

implikasi manajerial 

Bab V : Penutup  

Merupakan bab penutup dari penelitian ini tentang “Pengaruh 

Corporate Governance terhadap profitabilitas perbankan syariah di 

Indonesia”. Bab ini menjelaskan kesimpulan hasil penelitian dan 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dengan 

keterbatasan dalam penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.1 Pengertian Bank Syariah 

 Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. 

Pemrakarsa pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990. 

 Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang 

menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.  

 Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh 

hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan kebersamaan. 

Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk 

memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada 

hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang 

matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan 

mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk 

saling meningkatkan produktivitas. Kegiatan bank syariah dalam hal 

penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. 

 Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan 

antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis 
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simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya 

porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. 

Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). 

b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah). 

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah). 

d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah). 

e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari 

pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).  

 Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus 

berlandaskan pada Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank 

syariah, bunga bank adalah riba. 

 Dalam perkembangannya kehadiran bank syariah ternyata tidak 

hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat 

nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-

negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan 

Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang 

berdasarkan prinsip syariah.  
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2.1.2 Fungsi Perbankan Syariah 

 Fungsi dasar bank syariah secara umum sama dengan bank 

konvensional, sehingga prinsip umum pengaturan dan pengawasan 

bank berlaku pula pada bank syariah. Namun adanya sejumlah 

perbedaan cukup mendasar dalam operasional bank syariah menuntut 

adanya perbedaan pengaturan dan pengawasan. 

Perbedaan mendasar tersebut terutama: 

a. Perlunya jaminan pemenuhan ketaatan pada prinsip syariah 

dalam seluruh aktivitas bank. 

b. Perbedaan karakteristik operasional khususnya akibat dari 

pelarangan bunga yang digantikan dengan skema PLS dengan 

instrumen nisbah bagi hasil. 

 Langkah penting untuk mengatasi masalah unik dari sistem bagi 

hasil misalnya : moral hazard (tindakan yang dilakukan oleh penerima 

amanat yang bertentangan dengan kesepakatan awal dalam 

menjalankan amanat yang diterimanya), asymmetric information 

(ketidakseimbangan informasi antara pemberi amanat dan yang diberi 

amanat, di mana pihak yang diberi amanat memiliki informasi yang 

lebih banyak ketimbang pihak yang memberi amanat), dll adalah 

dengan cara: 

a. Penerapan good governance (tata kelola yang baik) 

b. Ketentuan disclosure dan transparansi keuangan 

c. Pengembangan skema insentif yang optimal dll 
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2.1.3 Karakteristik Bank Syariah 

 Dalam UU No 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa bank syariah dalam 

melaksanakan kegiatannya harus menghindari MAGHRIB, yaitu 

Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil. 

Transaksi atau kegiatan usaha yang dilakukan bank syariah harus 

memenuhi karakteristik syariah sebagai berikut: 

1. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas 

transaksi syariah harus memnuhi karakteristik transaksi syariah 

sebagai berikut: 

a. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan perinsip saling 

paham dan saling ridho; 

b. Perisip kebebasan bertansaksi diakui seanjang objeknya halal 

dan baik (thayib); 

c. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur 

nilai, bukan sebagai komoditas; 

d. Tidak mengandung unsur riba; khezaliman; masyir; gharar; 

haram; 

e. Tidak menganut perinsip nilai waktu dari uang (time value 

is money) karena keuntunganyang didapat dalam kegiatan 

usaha tekait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha 

tersebut sesuai dengan perinsip al-ghunmu bil ghurmi (no 

gain without accompanying risk); 
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f. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas 

dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa 

merugikan pihak lain sehinggaa tidak diperkenankan 

menggunakan dua transaksi bersama yang 

berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad; 

2. Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersiifat 

komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untu 

mendapatkan bagihasi; jual beli barang untuk mendapatkan laba; 

dan atau pembeerian laanan jasa untuk mendapat imbalan. 

3. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa; 

pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan 

dana penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf 

dan hibah 

2.1.4 Good Corporate Governance 

 Corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan 

dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. (IICG dalam G. 

Suprayitno, et all, 2004:18) 

 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan 

Good Corporate Governance Bagi Bank Umum menjelaskan ; 

“Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola bank yang 
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 
(independency), dan kewajaran (fairness)” 
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 Corporate governance merupakan seperangkat tata hubungan 

diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham 

dan para pemangku kepentingan lainnya. (OECD dalam Leo J. Susilo 

dan Karlen Simarmata, 2007:17) 

2.1.5 Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance 

 Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 bagian penjelasan 

umum memberikan definisi prinsip-prinsip GCG sebagai berikut: 

“Pertama transparansi (transparency) diartikan sebagai keterbukaan 
dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan serta 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. 
Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan 
pertangungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. 
Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian 
pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, 
independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara 
profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, 
kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 
hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 
 

2.1.6 Peraturan Terkait Penerapan Good Corporate Governance (GCG Bank 

Syariah). 

 Penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua bank umum yang 

beroperasi di Indonesia. Kewajiban itu ditetapkan melalui Peraturan 

Perbankan Indonesia (PBI) 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. 

Khusus untuk perbankan syariah, kewajiban tersebut bahkan 

dicantumkan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, dan mulai 2010 diatur mengikuti PBI 

tersendiri. 

Dampak Corporate Governance..., Kesha Darma Utama, Ak.-IBS, 2016



21	  
	  

 Peraturan lainnya yang dikeluarkan Bank Indonesia yang berkaitan 

dengan kebutuhan peningkatan GCG ialah PBI nomor 5/8/PBI/2003 

tanggal 19 Mei 2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank 

umum. PBI kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat 

Edaran (SE) nomor 5/21/DPNP tanggal 29 Septrember 2003. Melalui 

PBI dan SE tersebut, BI mewajibkan bank umum untuk menetapkan 

wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan 

yang terkait dengan manajemen risiko. Diatur di dalamnya mengenai 

wewenang dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh direksi dan 

dewan komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko. 

 Dalam perkembangan terakhir, Bank Indonesia pada 7 Desember 

2009 telah menerbitkan PBI nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan unit Usaha 

Syariah (UUS), yang diberlakukan sejak 1 Januari 2010. Dengan 

demikian sejak waktu tersebut, PBI nomor 9/14/PBI/2006 hanya 

berlaku bagi bank umum konvensional, sedangkan BUS harus 

menyesuaikan prinsip, struktur, dan mekanisme pelaksanaan GCG 

dengan ketentuan dalam PBI nomor 11.33.PBI/2009. 

 Seperti dikemukakan, Undang-Undang Perbankan Syariah telah 

menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kewajiban 

bagi semua Bank Syariah dan UUS. Undang-undang meyebutkan 

bahwa GCG sebagai tata kelola yang baik mencakup prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, professional, dan 
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kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. Undang-undang juga 

mewajibkan bank yang bersangkutan untuk menyusun prosedur 

internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.  

2.1.7 Mekanisme Good Corporate Governance 

 Terdapat dua jenis mekanisme good corporate governance, yaitu 

mekanisme internal dan eksternal (Agrawal dan Knoeber, 1996 dalam 

Juwitasari, 2008). 

 Adapun beberapa mekanisme internal, antara lain adalah sebagai 

berikut (Cadbury, 2000 dalam Juwitasari, 2008): 

1. Dewan Direksi 

 Dewan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 20 Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PBI No. 

11/33/PBI/2009). Tugas dan tanggung jawab dewan direksi adalah 

sebagai berikut (PBI No. 11/33/PBI/2009):  

a. Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan 

pengelolaan Bank Umum Syariah berdasarkan prinsip 

kehatihatian dan prinsip syariah. 

b. Dewan direksi mengelola Bank Umum Syariah sesuai 

dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana 
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diatur dalam Anggaran Dasar Bank Umum Syariah dan 

peraturan perundangundang yang berlaku. 

2. Dewan Komisaris 

 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas 

melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai 

dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada dewan 

direksi (PBI No. 11/33/PBI/2009). Adapun tugas dan tanggung 

jawab dewan komisaris adalah sebagai berikut (PBI No. 

11/33/PBI/2009): 

a. Dewan komisaris wajib melakukan pengawasan atas 

terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan 

usaha Bank Umum Syariah.  

b. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, 

serta memberikan nasihat kepada direksi.  

c. Dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi 

pelaksanaan kebijakan strategis Bank Umum Syariah.  

d. Dewan komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan 

keputusan kegiatan operasional Bank Umum Syariah, 

kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian 

pembiayaan kepada direksi sepanjang kewenangan dewan 

komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank 

Umum Syariah atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 
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Di dalam dewan komisaris, terdapat komisaris independen. 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki (PBI No. 11/33/PBI/2009):  

a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikian saham 

dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham 

pengendali, anggota dewan komisaris dan/atau anggota 

direksi, atau  

b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan 

saham dengan Bank. 

3. Dewan Pengawas Syariah. 

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas 

memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi 

kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (PBI No. 

11/33/PBI/2009). 

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah 

menurut PBI No. 11/33/PBI/2009 adalah memberikan nasihat dan 

saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar 

sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya (PBI No. 

11/33/PBI/2009): 

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas 

pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.  
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b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar 

sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis 

Ulama Indonesia). 

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (Majelis 

Ulama Indonesia) untuk produk baru bank yang belum ada 

fatwanya. 

d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip 

syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan 

penyaluran dana serta pelayanan jasa bank. 

e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah 

dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

Salah satu mekanisme eksternal dalam good corporate 

governance adalah reputasi Kantor Akuntan Publik (Cadbury, 

2000 dalam Juwitasari, 2008). Kantor Akuntan Publik adalah 

badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai 

wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya (PMK 

NOMOR: 17/PMK.01/2008). Tanggung jawab KAP khususnya 

auditor adalah menyediakan informasi yang memadai dengan 

kualitas yang tinggi guna pengambilan keputusan oleh para 

pengguna. Kualitas KAP sering diproksikan dengan reputasi KAP. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu KAP Big Four dan KAP Non Big Four. KAP Big Four 

Dampak Corporate Governance..., Kesha Darma Utama, Ak.-IBS, 2016



26	  
	  

dianggap lebih memiliki kemampuan dalam mengaudit lebih baik 

daripada KAP Non Big Four (Sari, 2012). 

2.1.8 Profitabilitas 

 Kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam 

mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan 

bank dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi laporan 

keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan salah satunya 

digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan 

(Michelle dan Megawati, 2005 dalam Simanjuntak, 2011). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

(profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden. Selain itu, 

Simanjuntak (2011) juga menyatakan bahwa profitabilitas dapat 

menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek di 

masa yang akan datang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan 

selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi 

tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidupnya 

akan lebih terjamin. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio 

keuangan yang menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva 

atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Budiman, 2007 dalam 

Hartono dan Sihotang, 2009). 

 Terdapat tiga jenis rasio profitabilitas, yaitu Net Profit Margin 

(NPM), Return on Assets (ROA), dan Return on Equity (ROE) 

(Keown, 2005 dalam Hartono dan Sihotang, 2009). Net Profit Margin 
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menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih pada tingkat pendapatan tertentu. Return on Asset mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

aset tertentu. Sedangkan, Return on Equity mengukur kemampuan 

perusahaan 24 untuk menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu (Hanafi dan Halim, 2009). 

 

2.2 PENELITIAN TERDAHULU 

Berbagai penelitian mengenai dampak good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan telah banyak dilakukan di Indonesia maupun 

negara lain. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan 

referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Manaseer, dkk (2012) melakukan penelitian mengenai dampak 

corporate governance terhadap kinerja bank di Yordania. Corporate 

governance diukur dengan ukuran dewan, proporsi dewan, peran 

ganda CEO serta kepemilikan asing. Sedangkan kinerja keuangan, 

diukur dengan Return on Assets (ROA), Return on Equty (ROE), Net 

Profit Margin (NPM) dan Earning per Share (EPS). Penelitian ini juga 

menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Peneliti 

menggunakan 45 sampel data di Yordania serta menggunakan analisis 

deskriptif dan analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
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anggota dewan independen dan kepemilikan asing dengan kinerja 

bank. Sedangkan, ukuran dewan serta pemisahan peran CEO dan 

ketua dengan kinerja bank memiliki hubungan yang negatif. 

Menambahkan variabel ukuran dewan direksi, dewan komisaris, 

ukuran DPS, serta reputasi KAP, dan menggunakan Bank Umum 

Syariah Indonesia sebagai sampel. 

2. Dewayanto (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh mekanisme 

good corporate governance terhadap kinerja perbankan nasional. 

Corporate governance diukur dengan besar pemegang saham 

pengendali, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, ukuran 

direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan independen, Capital 

Adequacy Requirements (CAR), dan auditor eksternal Big 4. 

Sedangkan kinerja keuangan, diukur dengan ROA. Penelitian ini juga 

menggunakan ukuran bank sebagai variabel kontrol. Peneliti 

menggunakan 66 sampel data di Indonesia serta menggunakan analisis 

deskriptif serta analisis regresi berganda dalam penelitiannya. Hasil 

penelitian ini menunjukkan mekanisme pemantauan kepemilikan dan 

pengendalian internal memiliki hubungan yang negatif terhadap 

kinerja bank, kecuali dewan direksi menunjukkan hubungan yang 

positif namun tidak signifikan. Sedangkan, mekanisme pemantauan 

regulator dan pengungkapan melalui auditor eksternal (Big 4) 

menunjukkan hubungan yang positif terhadap kinerja bank. Peneliti 

juga menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan 

Dampak Corporate Governance..., Kesha Darma Utama, Ak.-IBS, 2016



29	  
	  

lebih dari satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja 

perusahaan, tidak hanya menggunakan ROA. Menambahkan ukuran 

DPS sebagai variabel independen, menggunakan ROA, ROE, serta 

NPM sebagai alat pengukuran variabel dependen dan menggunakan 

Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel. 

3. Wardoyo dan Theodora Martina Veronica (2013) melakukan 

penelitian Good Corporate Governance, Corporate Social 

Responsibility, dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. 

Corporate Governance diukur dengan jumlah dewan komisaris, 

ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, ukuran dewan 

direksi, dan jumlah anggota komite audit. Sedangkan kinerja 

keuangan diukur dari ROA dan ROE. Sampel diambil dari 29 

perusahaan perbankan yang listing pada tahun 2010. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa Dewan Komisaris, Independensi Dewan 

Komisaris, dan jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan. 

Sedangkan CSR tidak berpengaruh. Pada ukuran dewan direksi, ROA, 

dan ROE berpengaruh signifikan. Menambahkan variabel Ukuran 

DPS dan reputasi KAP alat pengukuran variabel independen dan 

menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel. 

4. Jaya Laksana (2015) melakukan penelitian tentang Corporate 

Governance dan kinerja keuangan. Corporate Governance diukur 

dengan jumlah dewan direksi, proporsi dewan komisaris, kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional. Sedangkan pada kinerja 
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keuangan diukur menggunakan ROA (Return On Asset). Penelitian ini 

menggunakan data perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2008-2012. Hasil pada penelitian ini adalah 

dewan direksi memilki hubungan yang positif terhadap kinerja 

keuangan dan kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang 

negative terhadap kinerja keuangan. Sedangkan proporsi dewan 

komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Menggunakan Ukuran dewan direksi, 

Ukuran dewan komisaris, Proporsi komisaris independen, Ukuran 

DPS dan Reputasi KAP sebagai variabel independen. Menggunakan 

ROE sebagai tambahan dependen dan menggunakan Bank Umum 

Syariah Indonesia sebagai sampel. 

5. Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (2015) 

melakukan penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

kinerja perusahaan pada sector keuangan. Good Corporate 

Governance diukur dengan menggunakan dewan komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan. 

Sedangkan pada kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan 

ROA (Return On Asset). Penelitian ini menggunakan populasi dari 

sector keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Perusahaan 

SEktor Keuangan, perusahaan sector keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 74 perusahaan, dan penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2011-2013. Hasil pada penelitian yang diperoleh adalah 
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variable independen antara lain dewan komisaris, komisaris 

independen, dan kepemilikan manajerial dengan variable control 

ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen yaitu ROA. Secara individual, 

dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpenaruh 

signifikan terhadap ROA. Semakin besar dewan komisaris dan 

kepemilikan manajerial maka tidak mempengaruhi jumlah ROA yang 

dihasilkan. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Semakin besar 

komisaris independen dan ukuran perusahaan, maka ROA yang 

dihasilkan semakin kecil atau menurun. Menggunakan variabel 

Ukuran dewan direksi, Ukuran DPS dan Reputasi KAP sebagai alat 

variabel independen. Menggunakan ROA dan ROE sebagai dependen. 

dan menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel. 

6. Ely Kartikaningdyah dan Rahma Fitri (2013) melakukan penelitian 

tentang pengaruh reputasi auditor dan kinerja keuangan terhadap 

manajemen laba. Pada penelitian ini reputasi auditor diukur dengan 

auditor Big Four dan auditor non-Big Four, Kinerja Keuangan (CAR) 

diukur menggunakan CAR yang menunjukkan sejauh mana 

penurunan aset bank masih dapat ditutup oleh ekuitas bank yang 

tersedia, semakin tinggi CAR semakin baik kondisi sebuah bank. 

Dalam formula CAR dibandingkan antara modal dengan semua jenis 

aktiva yang dianggap mengandung risiko atau yang lazim disebut 
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Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Data yang digunakan 

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012, 

perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit 

untuk periode yang berakhir 31 Desember tahun 2010-2012, dan 

sampel berjumlah 20 perusahaan perbankan, dimana 10 perusahaan 

diaudit oleh auditor Big Four dan 10 perusahaan diaudit oleh auditor 

non Big Four. Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan yang diaudit 

oleh KAP besar tidak terbukti membatasi perilaku manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan bahkan penggunaan auditor Big Four 

dapat meningkatkan tindakan manajemen laba, hal ini disebabkan oleh 

auditor yang termasuk Big Four lebih kompeten dan profesional 

dibanding auditor Non Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan 

lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan 

keuangan maupun melakukan tindakan manajemen laba. Hasil 

penelitian pada KAP juga mengindikasi tidak adanya hubungan 

reputasi auditor yang digambarkan dengan ukuran KAP dengan 

tindakan manajemen laba yang dilakukakan oleh klien-nya. Pada 

umumnya investor menduga bahwa KAP besar bisa mendeteksi 

tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan, pada 

kenyataannya penggunaan KAP besar hanya untuk menarik minat 

investor. Pada kinerja keuangan yang diproksikan dengan CAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Setiap perusahaan 

cenderung melaporkan laba yang meningkat setiap tahunnya untuk 
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menghindari laporan penurunan laba yang mengakibatkan 

menurunnya kepercayaan masyarakat. Menggunakan ukuran dewan 

direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan 

Ukuran DPS. dan menggunakan Bank Umum Syariah Indonesia 

sebagai sampel. 

7. M. Syafiqurahman, Wahyu Andriansyah & Wahyu Suciningsih 

melakukan penelitian tentang analisis pengaruh Corporate 

Governance dan pengaruh keputusan pendanaan terhadap kinerja 

perusahaan perbankan Indonesia. Corporate Governance diukur 

dengan proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan 

komisaris, jumlah rapat dewan direksi, latar belakang pendidikan 

dewan direksi, KAP Big Four, proporsi komite audit independen, dan 

kompetensi komite audit. Pengambilan keputusan diukur dengan Debt 

to Assets Ratio (DAR) dan Long Term Debt to Equity Ratio (LDER). 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2010. 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel mempunyai laporan 

keuangan yang lengkap mulai tahun 2005-2010 serta menggunakan 

mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangan. Perusahaan 

yang digunakan sebagai sampel memiliki laporan keuangan yang 

menampilkan data dan informasi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan untuk periode 2005 sampai 2010, yaitu memiliki data dan 
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informasi yang lengkap mengenai proporsi dewan komisaris 

independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan 

direksi, latar belakang pendidikan dewan direksi, KAP big four, 

proporsi komite audit independen, dan kompetensi komite audit. 

Sedangkan kinerja perusahaan diukur dari ROA dan ROE. Hasil 

peneiitian ini adalah proporsi dewan komisaris dan jumlah rapat 

dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE, 

jumlah rapat dewan komisaris, KAP Big Four, proporsi komite audit 

independen, dan LDER tidak berpengaruh terhadap ROA dan ROE. 

Kompetensi komite audit berpengaruh pada ROA dan tidak 

berpengaruh pada ROE, DAR tidak berpengaruh sinifikan pada ROA 

dan berpengaruh pada ROE, dan latar belakang pendidikan dewan 

direksi berpengaruh pada ROA dan ROE. Menggunakan variabel 

Ukuran dewan direksi, ukuran dewan omisaris, ukuran DPS sebagai 

alat pengukur independen.  dan menggunakan Bank Umum Syariah 

Indonesia sebagai sampel. 

8. Maria Fransisca Widyati (2013) melakukan penelitian tentang 

pengaruh dewan direksi, komisaris independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan. Pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan 

menggunakan Market Value Added (MVA). Sampel yang digunakan 

oleh penelitian ini adalah 54 perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah dewan direksi, 
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jumlah komite audit, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signiikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan Dewan komisaris 

independen dan kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Semua dependen pada 

penelitian di satukan maka akan memiliki pengaruh positif terhada 

kinerja keuangan perusahaan. Menggunakan ukuran dewan direksi, 

ukuran DPS dan reputasi KAP sebagai alat ukur independen. 

Menggunakan ROA dan ROE sebagai dependen. Dan menggunakan 

Bank Umum Syariah Indonesia sebagai sampel. 

9. Helfina Rimardhani. R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto (2016) 

melakukan penelitian pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

profitabilitas perusahaan (Studi perusahaan BUMN yang terdaftar di 

BEI tahun 2012-2014). Pada penelitian ini Good Corporate 

Governance diukur dengan kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Sedangkan 

profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan BUMN go public yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini adalah 

semaua dependen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas yang diukur dengan ROA. Secara parsial Dewan 

komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan kepemilikan 
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institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA. Menggunakan 

Ukuran dewan direksi, ukuran DPS dan reputasi KAP sebagai alat 

pengukur independen, menggunakan tambahan ROE sebagai 

pengukur dependen, dan menggunakan Bank Umum Syariah 

Indonesia sebagai sampel. 

Table 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti, Judul, 
Tahun 

Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Al-Manaseer, dkk (2012) 

The Impact of Corporate 

Governance on the 

Performance of Jordanian 

Banks 

Jenis penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: Board Size 

X2: Board Composition 

X3 : Chief Executive 

Officer 

X4: Foreign Ownership 

Terdapat hubungan 

positif antara anggota 

dewan independen 

dan kepemilikan asing 

dengan kinerja bank. 

Sedangkan, ukuran 

dewan serta 

pemisahan peran CEO 

dan ketua dengan 

kinerja bank memiliki 

hubungan yang 

negatif. 

2. Dewayanto (2010) 

Pengaruh mekanisme good 

corporate governance 

terhadap kinerja perbankan 

nasional. 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: Besar Pemegang 

Saham Pengendali 

X2: Kepemilikan Asing 

X3: Kepemilikan 

Pemerintah 

Mekanisme 

pemantauan 

kepemilikan dan 

pengendalian internal 

memiliki hubungan 

yang negatif terhadap 

kinerja bank, kecuali 

dewan direksi 
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X4: Ukuran Dewan 

Direksi 

X5: Ukuran Dewan 

Komisaris 

X6: Dewan Independen 

X7: CAR 

X8: Auditor Eksternal 

Big 4 

menunjukkan 

hubungan yang positif 

namun tidak 

signifikan. Sedangkan, 

mekanisme 

pemantauan regulator 

dan pengungkapan 

melalui auditor 

eksternal (Big 4)  

3. Wardoyo dan Theodora 

Martina Veronica (2013) 

Good Corporate 

Governance, Corporate 

Social Responsibility, dan 

kinerja keuangan terhadap 

nilai perusahaan 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: Ukuran Dewan 

Komisaris 

X2: Independen Dewan 

Komisaris 

X3: Ukuran Dewan 

Direksi 

X4: Jumlah Komite 

Audit 

X5: Corporate Social 

Responsibilty 

X6: Return On Asset 

X7: Return On Equty 

 

Dewan Komisaris, 

Independensi Dewan 

Komisaris, dan jumlah 

Dewan Direksi tidak 

berpengaruh 

signifikan. Sedangkan 

CSR tidak 

berpengaruh. Pada 

ukuran dewan direksi, 

ROA, dan ROE 

berpengaruh 

signifikan. 

4. Jaya Laksana (2015) 

melakukan penelitian 

tentang Corporate 

Governance dan kinerja 

keuangan. Corporate 

Governance diukur dengan 

jumlah dewan direksi, 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: Jumlah Dewan 

Direksi 

X2: Proporsi Dewan 

Komisaris 

Dewan direksi 

memilki hubungan 

yang positif terhadap 

kinerja keuangan dan 

kepemilikan 

manajerial memiliki 

hubungan yang 
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proporsi dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional 

X3: Kepemilikan 

Manajerial 

X4: Kepemilikan 

Institusional 

negative terhadap 

kinerja keuangan. 

Sedangkan proporsi 

dewan komisaris dan 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

5. Melia Agustina Tertius dan 

Yulius Jogi Christiawan 

(2015) melakukan 

penelitian pengaruh Good 

Corporate Governance 

terhadap kinerja perusahaan 

pada sector keuangan. 

Good Corporate 

Governance diukur dengan 

menggunakan dewan 

komisaris, komisaris 

independen, kepemilikan 

manajerial, dan ukuran 

perusahaan 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: ROA 

X2: Dewan Komisaris 

X3: Komisaris 

Independen 

X4: Kepemilikan 

Manajerial 

X5: Ukuran Perusahaan 

 

Pada intinya secara 

individual pada 

independen tidak 

berpengaruh 

signifikan, sedangkan 

apabila di hubungkan 

secara umum 

bersamaan maka akan 

berpengaruh 

signifikan 

6. Ely Kartikaningdyah dan 

Rahma Fitri (2013) 

melakukan penelitian 

tentang pengaruh reputasi 

auditor dan kinerja 

keuangan terhadap 

manajemen laba. 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1: Reputasi Audit 

X2: Kinerja Keuangan 

Tidak terbukti apabila 

menggunakan KAP 

Big Four mengubah 

atau berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba 

7. M. Syafiqurahman, Wahyu 

Andriansyah & Wahyu 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Pada Corporate 

Governance tidak 
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Suciningsih melakukan 

penelitian tentang analisis 

pengaruh Corporate 

Governance dan pengaruh 

keputusan pendanaan 

terhadap kinerja perusahaan 

perbankan Indonesia 

Variabel: 

X1 : Proporsi Dewan 

Komisaris Independen 

X2 : Jumlah Rapat 

Dewan Komisaris 

X3 : Jumlah Rapat 

Dewan Komisaris 

X4 : Latar Belakang 

Pendidikan Dewan 

Direksi 

X5 : KAP Big Four 

X6 : Proporsi Komite 

Audit Independen 

X7 : Kompetensi 

Komite Audit 

X8 : DAR 

X9 : LDER 

berpengaruh 

signifikan sedangkan 

pada pengaruh 

keputusan hanya 

berpengaruh pada 

ROA dan tidak 

berpengaruh 

signifikan pada ROE 

8. Maria Fransisca Widyati 

(2013) melakukan 

penelitian tentang pengaruh 

dewan direksi, komisaris 

independen, komite audit, 

kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional 

terhadap kinerja keuangan 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1 : Dewan Direksi 

X2 : Komisaris 

Independen 

X3 : Komite Audit 

X4 : Kepemilikan 

Manajerial 

X5 : Kepemilikan 

Institusional 

X6 : Dewan Direksi, 

Komisaris Independen, 

Komite Audit, 

Kepemilikan 

jumlah dewan direksi, 

jumlah komite audit, 

dan kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh signiikan 

terhadap kinerja 

keuangan. Sedangkan 

Dewan komisaris 

independen dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Semua dependen pada 
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Manajerial, dan 

Kepemilkan 

Konstitusional 

penelitian di satukan 

maka akan memiliki 

pengaruh positif 

terhada kinerja 

keuangan perusahaan. 

9. Helfina Rimardhani. R. 

Rustam Hidayat, dan 

Dwiatmanto (2016) 

melakukan penelitian 

pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap 

profitabilitas perusahaan 

(Studi perusahaan BUMN 

yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014) 

Jenis Penelitian: 

Kuantitatif 

Variabel: 

X1 : Kepemilikan 

institusional, dewan 

komisaris independen, 

dewan direksi, dan 

komite audit 

X2 : Kepemilikan 

institusional, dewan 

komisaris independen, 

dewan direksi, dan 

komite audit 

Semua dependen 

secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

profitabilitas yang 

diukur dengan ROA. 

Secara parsial Dewan 

komisaris independen, 

dewan direksi, dan 

komite audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA, sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA. 
 

2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

 Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah terdapat indikator dalam 

suatu perbankan, yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, 

proporsi komisaris independen, ukuran DPS, dan reputasi KAP yang 

mempunyai dampak baik atau tidak terhadap profitabilitas dalam industri 
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perbankan. Dalam pengukuran profitabilitas tersebut menggunakan Return on 

Asset (ROA), Return on Equity (ROE), serta Net Profit Margin (NPM).  

 

 

  
  

 H1  

 
 H2 

  
  H3  

  
  H4 

   
  H5 
  

 

 

 

 

 

2.4 HIPOTESIS 

 Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah, telaah kajian teori 

penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan 

Ukuran Dewan Direksi 

Ukuran	  Dewan	  
Komisaris	  

Proporsi	  Komisaris	  
Independent	  

Ukuran	  DPS	  

Komite	  

Profitabilitas	  
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Direksi terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2013-2015 

H2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan 

Komisaris terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2013-2015 

H3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Proporsi Komisaris 

Independen terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2013-2015 

H4 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Ukuran Dewan 

Pengawas Syariah terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode 2013-2015 

H5 : Tidak terdapat terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah 

Komite terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia periode 2013-2015 

 

 

 

 

 

 
BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 
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Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, dalam 

menganalisis dampak corporate governance terhadap profitabilitas bank, 

maka variable-variabel yang diteliti sebagai berikut: 

a. Variabel indepnden: Ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, 

proporsi dewan komisarin independen, dan jumlah Komite. 

b. Variabel Dependen: Profitabilitas 

3.1.1 Komisaris Independen 

Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh 

atas pengelolaan peusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan 

sesuai Anggaran Dasar yang telah di buat (PBI No. 11/33/PBI/2009). 

Ukuran dewan direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota 

dewan direksi dalam suatu bank. 

3.1.2 Ukuran Dewan Direksi 

  Dewan Direksi merupakan prgan yang bertanggung jawab penuh 

atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan 

sesuai anggaran dasar yang telah di buat (PBI No. 11/33/PBI/2009). 

Ukuran Dewan Direksi diukur dengan menghitung jumlah anggota 

dewan direksi dalam suatu bank. 

3.1.3 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris merupakan organ yang bertugas dan 

bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada dewan direksi (PBI No. 11/33/PBI/2009). Ukuran 
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dewan komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan 

komisaris dalam suatu bank. 

 

3.1.4 Proporsi Komisaris Independen 

Menurut PBI no 11/33/PBI/2009 Komisaris independen 

merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 

keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan 

komisaris dan/atau anggota direksi atau memiliki hubungan keuangan 

dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank. Proporsi 

komisaris indepnenden diukur dengan menggunakan rumus 

Proporsi komisarin independen = Jumlah komisarin independen ÷ 

Jumlah anggota dewan komisaris 

3.1.5 Reputasi Kantor Akuntan Publik 

Kantor AKuntan Publik adalah badan usaha yang telah 

mendapatkan izin dari menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik 

dalam memberikan jasanya. Kualitas Kantor Akuntan Publik dalam 

penelitian ini diproksikan dengan reputasi KAP. Apabila bank syariah 

menggunakan KAP Big 4 akan diberikan kode “1” dan yang 

menggunakan KAP Non big 4 diberi kode “0”. Adapun KAP Big 4 

adalah sebagai berikut: 

a. Ernst & Young berafiliasi dengan KAP Purwanto, Suherman 

dan Surja. 
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b. Deloitte Touche Tohmatsu berafiliasi dengan KAP Osman Bing 

Satrio. 

c. KPMG berafiliasi dengan KAP Sidharta dan Widjaja. 

d. Price Waterhouse Coopers berafiliasi dengan KAP Tanudiredja 

Wibisana dan Rekan 

3.1.6 Komite 

 Dalam struktur tata kelola erusahaan, pada umumnya kita 

mengenal 3 badan atau organ perusahaan. Definisi tata kelola 

perusahaan yang sederhana menyebutkan struktur tata kelola 

perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (mewakili 

pemegang saham) dan Dewan Komisaris serta Direksi. 

3.1.7 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai 

sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang 

dapat diterima. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini dihitung 

menggunakan beberapa rasio, yaitu: 

1. Return On Asset (ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. ROA dapat 

dirumuskan sebagai berikut: ROA= Laba bersih ÷ Total Asset 

2. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini 
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merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang 

saham. Rasio ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 

ROE = Laba bersih ÷ Pendapatan 

3. Net Profit Margin 

Profit Margin (NPM) menghitung sejauh mana kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan 

tertentu. NPM dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Net Profit Margin = Laba bersih ÷ Pendapatan 

3.2 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah 

(BUS) yang terdapat di Indonesia pada tahun 2013-2015. Digunakannya 

Bank Umum Syariah sebagai sample, karena Bank Umum Syariah berdiri 

sendiri dan bukan merupakan unit kerja dari Bank Konvensional seperti Unit 

Usaha Syariah. Selain itu, BUS telah dianggap sebagai bank yang murni 

menggunakan transaksi berprinsip syariah oleh Bak Indonesia. Teknik 

pengambilan data dilakukan dengan memilih semua BUS dikarenakan 

jumlahnya hanya 11, dan data keuangan yang diambil adalah data keuangan 

pada tahun 2013-2015. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder yang diperlukan antara lain: 

1. Laporan Keuangan tahunan pada periode 2013-2015 
2.  Annual Report pada periode 2013-2015 
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Data diperoleh dari publikasi dalam situs masing-masing bank. Data 

penelitian yang mencakup data periode 2012-2014 dipandang cukup 

mewakili kondisi perbankan syariah di Indonesia pada saat itu dan indicator-

indikator perbankan pada periode tersebut. 

3.4 Metode Analisis 

3.4.1 Analisis Deskriptif 

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan 

mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (mean) media, 

modus, standard deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 

2006). Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numeric yang 

sangat penting bagi data sampel. Uji statistik deskriptif tersebut 

dilakukan dengan program SPSS. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi 

dasar, dan pengujian yang dilakukan antara lain: 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, 

variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji 

statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali,2006). 
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Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan 

analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah 

dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

dataresidual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat 

dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal (Ghozal,2006). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistic non parametric Kolmogrov-Smirnov (K-S). 

Jika hasil Kolmogrov-smirnov menunjukan terdistribusi dengan normal. 

Sedangkan jika hasil Kolmogrov-smirnov menunjukan nilai signifikan 

di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 

2006). 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variable independen. Jika variable independen saling berkorelasi, maka 

variable-variabel ini tidak orthogonal. Variabel otogonal adalah 
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variable independen yang nilai korelasi antar sesama variable sama 

dengan nol (Ghozali,2006) 

Gejala multikolinearitas dapat deteksi dengan melihat nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF yang tinggi (Karena VIF= 1/tolerance). Nilai cut off 

yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikolinearitas 

adalah nilai tolerance<0,10 atau sama dengan VIF>10 (Ghozali,2006). 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regres 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006). 

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai 

prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID). 

Apabila dalam grafik tersebut tidak tedapat pola tertentu yang teratur 

dan data tersebar acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu U, 

maka diidentifikasikan tidak terdapat heterokedastisitas (Ghozali, 

2006). 
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Analisis menggunakan grafik plot memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan yang mempengaruhi hasil 

ploting. Semakin sedikitjumlah pengamatan semakin sulit 

menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu, siperlukan ui 

statistic yang lebih dapat emnajdim keakuratan hasil. Salah satu uji 

statistic yang dapat digunakan adalah uji glesjer. Dalam uji glesjer, 

apabila variabel independen signifikan secara statistic mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal 

tersebut, diamati dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat 

kepercayaan 5% (Ghozali, 2006) 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t01 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Msalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya (Ghozali, 2006) 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

yaitu dengan run test. Run test digunakan sebagai bagian dari statistic 

non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak 
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terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah 

acak atau random (Ghozali,2006). 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan penggangu pada periode t01 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Msalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi lainnya (Ghozali, 2006) 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

yaitu dengan run test. Run test digunakan sebagai bagian dari statistic 

non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar 

residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antara residual tidak 

terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah 

acak atau random (Ghozali,2006). 

3.4.3 Regresi Berganda (Multiple Regresi) 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

berganda. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 

beberaoa variabel bebas (lebih dari satu) terhadap satu variabel terikat. 

Terdapat tiga persamaan regresi berganda yang digunakan dalam 

penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Persamaan pertama 

ROA = α + β1UDD + β2UDK + β3PKI + β4UK + β5DPS + e 
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Keterangan :  

α  : Intercept 

ROA : Return On Assets 

NPM : Net Profit Margin 

UDD : Ukuran Dewan Direksi 

UDK :Ukuran Dewan Komisaris 

PKI : Proporsi Komisarins Independen 

UK : Komite 

DPS : Dean Pengawas Syariah 

e : error 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1 Uji Statistik F 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Apabila nilai probabilitas lebih kecil daripada 0,05, maka model 

regresi akan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghozali,2006). 

3.4.4.2 Uji Statistik T (parsial) 

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t. Pengujian ini pada dasarnya 

menunjukan seberapa jauh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2006). Pengujuan ini 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (=5%). 
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Penerimaan dan penolakan hipotesis dapat dilihat dari masing-masing 

variabel. Apabila nilai signifikansi >0,05 maka hipotesis ditolak dan 

sebaliknya jika signifikansi <0,05 maka hipotesis diterima 

(Ghozali,2006) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Penelitian 

Dalam bab ini akan disajikan hasil dari analisis data berdasarkan 

pengamatan sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. 

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini melibatkan 

satu variabel dependen yaitu Profitabilitas bank syariah dan lima 

variabel independen yaitu Ukuran Dewa Direksi, Ukuran Dewan 

komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas 

Syariah, dan ukuran Komite. 

Populasinya adalah seluruh Bank Umum Syariah. Populasi dalam 

penelitian ini sejumlah 12 Bank Umum Syariah. Penentuan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Kriteria penentuan sampelnya 

adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan tahunan 

yang terdapat di dalamnya yaitu rasio keuangan yang berupa ROA, dari 

tahun 2013–2015. Berdasarkan kriteria – kriteria tersebut, maka diperoleh 

11 Bank Umum Syariah sebagai sampel yang dapat dilihat pada Table 4.1. 
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Table 4.1 

Kriteria Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 
1 Bank Umum Syariah 12 
2 Bank Umum Syariah yang 

menerbitkan laporan tahunan yang 
berisi ROA pada tahun 2013 -2015 

 
11 

Jumlah sampel penelitian 11 
 Sumber : Peneliti 

4.1.2 Deskriptif Statistik 

Deskriptif statistik berguna untuk menggambarkan variabel 

(independen dan dependen) dalam tahun penelitian. Upaya penyajian 

ini dimaksudkan untuk mengungkapkan informasi penting yang 

terdapat dalam data ke dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana 

yang pada akhirnya mengarah kepada keperluan adanya penjelasan dan 

penafsiran. 

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan Eviews 7 dari 

perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah (sukuk) dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2015 adalah sebanyak 30 data. 

Statistik deskriptif dalam pebelitian ini menguraikan nilai 

minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi 

dari 30 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. 
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  Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 ROA DPS KOMITE PKI UDD UDK 

 Mean  61.55826  2.354839  11.51613  2.290323  4.258065  3.806452 

 Median  29.45000  2.000000  10.00000  2.000000  4.000000  3.000000 

 Maximum  289.5800  3.000000  20.00000  4.000000  7.000000  6.000000 

 Minimum -24.00100  2.000000  7.000000  1.000000  3.000000  3.000000 

 Std. Dev.  76.48440  0.486373  3.384976  0.739078  1.124507  1.108132 

 Skewness  1.371797  0.606780  1.212167 -0.002620  1.193799  0.837061 

 Kurtosis  4.204409  1.368182  3.591146  2.600719  4.071081  2.094723 

       

 Jarque-Bera  11.59646  5.341762  8.043018  0.205960  8.845126  4.678690 

 Probability  0.003033  0.069191  0.017926  0.902145  0.012003  0.096391 

       

 Sum  1908.306  73.00000  357.0000  71.00000  132.0000  118.0000 

 Sum Sq. Dev.  175495.9  7.096774  343.7419  16.38710  37.93548  36.83871 

       

 Observations  31  31  31  31  31  31 

 
	  

 
 Sumber : Eviews 7 

Tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa variabel Ukuran 

Dewan Direksi (X1) memiliki nilai maksimum = 7.00 dan nilai 

minimumnya = 3.00. Pada Mediannya = 4.00. Untuk Meannya 

memiliki nilai = 4.25. Ukuran Dewan Komisaris (X2) diperoleh 

keterangan nilai maksimumnya = 6.00 dan nilai minimumnya = 3.00. 

Sedangkan untuk nilai Mediannya adalah = 3.00 dan Mean adalah = 

3.80. Variabel selanjutnya adalah Proporsi Komisaris Independen yang 
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memiliki nilai maksimum = 4.00 dan nilai minimumnya adalah = 1.00. 

Untuk nilai Mediannya adalah = 2.00 dan nilai Mean adalah = 2.29. 

Variabel Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai maksimum = 3.00 

dan nilai minimum = 2.00. Untuk nilai Median adalah = 2.00 dan nilai 

Mean adalah = 2.35. Selanjutnya Variabel Komite menunjukan nilai 

maksimum = 20.00 dan nilai minimum = 7.00. Nilai Median adalah = 

11.00 sedangkan nilai Mean adalah = 11.51. Pada variable ROA (Y) 

diperoleh keterangan nilai maksimum = 289.58. dan nilai minimumnya 

= -24.00. Pada nilai mediannya adalah = 29.45. dan nilai mean adalah = 

61.55. 

 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006) disebutkan bahwa tujuan uji normalitas 

untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. 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 variable 

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

maka terdistribusi normal. Dengan histogram normality test maka 

didapat hasil sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 

Histogram Normality Test 

 

 Sumber : Eviews 7 

Dari gambar diatas histogram normality test menunjukan bahwa p-

value pada uji tersebut bernilai 0,105194 > 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. 
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali,2011:139) 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

digunakan uji Glejser. Uji Glejser digunakan dengan meregresikan 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Berdasarkan 

hasil uji Glejser dengan menggunakan Eviews 7 diperoleh hasil 

seperti tampak pada tabel 4.3 

Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

Heteroskedastisitas. Hasil tampilan output Eviews 7 pada Tabel 4.3 

pada Prob. Chi-Square(5) sebesar 0.1037 dengan jelas menunjukan 

mempunyai nilai signifikansi > 0,05, sehingga tidak ada variabel 

independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen (return saham).  
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Tabel 4.3 

Uji Glejser 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 2.090089     Prob. F(5,25) 0.1003 

Obs*R-squared 9.138499     Prob. Chi-Square(5) 0.1037 

Scaled explained 
SS 8.357921     Prob. Chi-Square(5) 0.1376 

     
          

Sumber : Eviews 7 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna 

antar variabel independen (Ghozali,2011:105). Hubungan variabel 

independen ditunjukan oleh angka VIF. Di mana apabila VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara 

variabel independen dalam model regresi. Dari uji multikolinearitas 

dengan menggunakan Eviews diperoleh output seperti tampak pada 

Tabel 4.4 yaitu: 

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa setiap variabel bebas mempunyai 

nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini. 
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Tabel 4.4 

 Uji Multikolinearitas 

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    UDD  0.113971  51.62840  3.405510 

UDK  0.130361  47.60854  3.562317 

PKI  0.130719  17.62690  1.557933 

KOMITE  0.005823  19.76097  1.487129 

DPS  0.345738  46.62120  1.854252 

C  1.844579  42.75103  NA 

    
     

Sumber : Eviews 7 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 

(Ghozali,2011:110). 

Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi dalam data 

yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin- 

Watson Test (DW). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi (Ghozali,2011:110). 

Untuk mendiagnosis adanya korelasi dalam suatu model regresi 

dilakukan pengujian terhadap uji DW dengan ketentuan sebagai 

berikut:                  
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                                   Tabel 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Uji Durbin Watson 

Sumber : Durbin-Watson 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan Eviews 

7 diperoleh hasil seperti tampak pada tabel 4.6. Pada tabel 4.6 

menunjukan nilai Durbin Watson sebesar 1,944674. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

DW Kesimpulan 

< 1,10 Ada Autokolerasi 

1,10 – 1,54 Tanpa Kesimpulan 

1,55 – 2,46  Tidak ada autokolerasi 

2,46 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

>2,91 Ada autokolerasi 
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   Tabel 4.6 

                Uji Autokolerasi 

R-squared 0.000431     Mean dependent var -2.65E-15 

Adjusted R-squared -0.303786     S.D. dependent var 47.73669 

S.E. of regression 54.50740     Akaike info criterion 11.05219 

Sum squared resid 68334.30     Schwarz criterion 11.42225 

Log likelihood -163.3089     Hannan-Quinn criter. 11.17282 

F-statistic 0.001416     Durbin-Watson stat 1.944674 

Prob(F-statistic) 1.000000    

 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui pada penelitian ini tidak 

terjadi gejala autokorelasi karena DW berada antara 1,55- 2,46. 

4.2.3 Uji Hipotesis 

Tabel 4.7 

Uji Hipotesis 

Dependent Variable: NI   

Method: Least Squares   

Date: 04/04/17   Time: 16:44   

Sample: 1 31    

Included observations: 31   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     DPS -20.86573 26.16882 -0.797351 0.4328 

KOMITE 14.86496 3.406682 4.363471 0.0002 

PKI -10.81888 16.06277 -0.673538 0.5068 

UDD 29.84146 15.03390 1.984945 0.0582 

UDK -17.13661 15.99202 -1.071572 0.2941 

C -97.55156 63.00919 -1.548212 0.1341 
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R-squared 0.610454     Mean dependent var 61.55826 

Adjusted R-squared 0.532545     S.D. dependent var 76.48440 

S.E. of regression 52.29293     Akaike info criterion 10.92358 

Sum squared resid 68363.75     Schwarz criterion 11.20113 

Log likelihood -163.3156     Hannan-Quinn criter. 11.01406 

F-statistic 7.835451     Durbin-Watson stat 1.983276 

Prob(F-statistic) 0.000149    

     
      

   Sumber : Eviews 7 

Pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda pada 

program Eviews 7 dengan variabel dependen ROA dan variabel 

independen Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, 

Proporsi Komisaris Independen, ukuran Dewan Pengawas Syariah, 

dan Proporsi Komisaris Independen diperoleh hasil seperti pada 

Tabel 4.7. 

Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk 

konstan sebesar -97.56, Ukuran Dewan Direksi (X1) 29.84 , Ukuran 

Dewan Komisaris (X2) -17.13, Proporsi Komisaris Independen (X3)  

-10.81, Komite (X4) 14.86, Dewan Pengawas Syariah (X5) -20.86. 

Dari hasil tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  

Y = -97.56 + 29.84 X1 + -17.13 X2 + -10.81 X3 + -14.86 X4 +     

-20.86 X5 

Persamaan regresi linier berganda di atas dipengaruhi oleh nilai 

koefisien β1, β2. Nilai koefisien positif maka dapat diartikan bahwa 

setiap kenaikan nilai X satu satuan maka akan diikuti kenaikan nilai 
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Y satu satuan. Kebalikannya jika nilai koefisien negatif maka dapat 

diartikan bahwa setiap kenaikan nilai X satu satuan maka akan 

mengurangi nilai Y satu satuan, dengan asumsi bahwa variabel lain 

konstan. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai 

berikut: 

1. Konstanta	  =	  -‐97.56 

Dari	   hasil	   persamaan	   tersebut	   menunjukan	   bahwa	   konstanta	  

sebesar	   2.12	   menyatakan	   jika	   Ukuran	   Dewan	   Direksi	   (X1),	  

Ukuran	  Dewan	  Komisaris	  (X2),	  Proporsi	  Komisaris	  Independen	  

(x3),	   Dewan	   Pengawas	   Syariah	   (x4),	   dan	   Komite	   (x5)	   konstan	  

maka	  return	  on	  asset	  adalah	  sebesar	  -‐97.56.	  	  

2. Koefisien	  X1	  =	  29.84 

Jika	   variabel	   Ukuran	   Dewan	   Direksi	   (X1)	   mengalami	  

peningkatan	   sebesar	   satu	   satuan	   sementara	   Ukuran	   Dewan	  

Komisaris	   (X2),	   Proporsi	   Komisaris	   Independen	   (x3),	   Dewan	  

Pengawas	   Syariah	   (x4),	   dan	   Komite	   (x5)	   konstan	  maka	   return	  

on	  asset	  adalah	  sebesar	  29.84	  

3.	  	   Koefisien	  x2	  =	  -‐17.13.	  

Jika	   variabel	   Ukuran	   Dewan	   Komisaris	   (x2)	   mengalami	  

peningkatan	   	   	   sebesar	   satu	   satuan	   sementara	   Ukuran	   Dewan	  

Direksi	   (X1),	   Proporsi	   Komisaris	   Independen	   (x3),	   Dewan	  

Pengawas	   Syariah	   (x4),	   dan	   Komite	   (x5)	   konstan	  maka	   return	  

on	  asset	  adalah	  sebesar	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐17.13	  

4.	   Koefisien	  x3	  =	  -‐10.81	  
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	   Jika	   Variabel	   Proporsi	   Komisaris	   Independen	   (x3)	   mengalami	  

peningkatan	  sebesar	  satu	  satuan	  sementara	  jika	  Ukuran	  Dewan	  

Direksi	   (X1),	   Ukuran	  Dewan	  Komisaris	   (X2),	   Dewan	  Pengawas	  

Syariah	   (x4),	   dan	   Komite	   (x5)	   konstan	   maka	   return	   on	   asset	  

adalah	  sebesar	  -‐10.81.	  

5.	   Koefisien	  x4	  =	  -‐14.86	  

	   Jika	   variabel	   Dewan	   Pengawas	   Syariah	   (x4)	   mengalami	  

peningkatan	  sebesar	  satu	  satuan	  sementara	  jika	  Ukuran	  Dewan	  

Direksi	  (X1),	  Ukuran	  Dewan	  Komisaris	  (X2),	  Proporsi	  Komisaris	  

Independen	  (x3),	  dan	  Komite	  (x5)	  konstan	  maka	  return	  on	  asset	  

adalah	  sebesar	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐14.86	  

6.	   Koefisien	  x5	  =	  -‐20.86	  

	   Jika	  Variabel	  Komite	  (x5)	  mengalami	  peningkatan	  sebesar	  satu	  

satuan	   sementara	   jika	   Ukuran	   Dewan	   Direksi	   (X1),	   Ukuran	  

Dewan	   Komisaris	   (X2),	   Proporsi	   Komisaris	   Independen	   (x3),	  

Dewan	   Pengawas	   Syariah	   (x4)	   maka	   return	   on	   asset	   adalah	  

sebesar	  -‐20.86.	  

4.2.3.1 Uji F 

Pada tabel 4.7 Uji statistik F menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama – sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2006). Hasil perhitungan Uji F diperoleh nilai F hitung 

sebesar 7.835451 dengan probabilitas 0.000149. Karena probabilitas 

jauh lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 
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memprediksi Return On Asset atau dapat dikatakan Ukuran Dewan 

Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, 

Dewan Pengawas Syariah, dan Komite secara bersama – sama tidak 

berpengaruh terhadap Return On Asset pada Bank Umum Syariah. 

4.2.3.2 Uji T 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikansi dengan taraf signifikansi α (0,05). Apabila nilai 

signifikansi hasil perhitungan kurang dari nilai signifikansi α (0,05), 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Nilai t hitung Ukuran Dewan Direksi (X1) pada Tabel 4.7 

sebesar 29.84146 dengan signifikansi sebesar 0.0562 > 0,05 maka 

Ho tidak dapat ditolak, artinya Ukuran Dewan Direksi secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Nilai t hitung Ukuran Dewan Komisaris (X2) pada Tabel 4.7 

sebesar -17.13661 dengan signifikansi sebesar 0.2941 > 0,05 maka 

Ho tidak dapat ditolak, artinya secara parsial Ukuran Dewan 

Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Nilai t hitung Proporsi Komisaris independen (X3) pada Tabel 

4.7 sebesar -10.81888 dengan signifikansi sebesar 0.5068 > 0,05 

maka Ho tidak dapat ditolak, artinya secara parsial Proporsi 

Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

on asset. 
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Nilai t hitung Dewan Pengawas Syariah (X4) pada Tabel 4.7 

sebesar -20.86573 dengan signifikansi sebesar 0.4328 > 0,05 maka 

Ho tidak dapat ditolak, artinya secara parsial Dewan Pengawas 

Syariah tidak  berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Nilai t hitung Komite (X5) pada Tabel 4.7 sebesar 14.86496 

dengan signifikansi sebesar 0.0002 < 0,05 maka Ho ditolak, artinya 

secara parsial Ukuran Komite berpengaruh signifikan terhadap 

return on asset. 

4.2.3.3 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Artinya seberapa jauh variabel Ukuran Dewan Direksi, Ukuran 

Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Dewan 

Pengawas Syariah, dan ukuran Komite menjelaskan variabel return 

on asset. Dalam penelitian ini untuk mencari koefisien determinasi 

digunakan nilai Ajusted R2. Hasil pengujian dengan menggunakan 

Eviews 7 dapat dilihat pada Tabel 4.7 

Hasil dari pada Tabel 4.7 menunjukan besarnya nilai koefisien 

determinasi (Ajusted R-Square) sebesar 0,012434 atau 1.24%, Hal 

ini berarti variabel independen secara bersama – sama dapat 

menjelaskan variabel dependen sebesar 1.24%, sedangkan sisanya 

98.76% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. 
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4.3 Analisis Pembahasan Hasil 

1. Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap return 

on asset. 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Ukuran 

Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dari dewan direksi yang ada pada 

bank umum syariah, dimana tugas dari dewan direksi adalah memimpin 

sebuah perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili 

kepentingan mereka dalam mengelola perusahaan. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Wardoyo dan Theodora Martina Veronica (2013) yang menyatakan tidak 

terdapat pengaruh signifikan dari variabel ukuran dewan direksi terhadap 

variabel return on asset. 

 

 

2. Ukuran Dewan Komisaris tidak terdapat pengaruh signifikan 

terhadap return on asset 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Ukuran 

Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dari dewan komisaris pada sebuah 

bank, dewan komisaris merupakan organ yang bertugas dan bertanggung 

jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

dewan direksi. 
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Hasil yang diperoleh pada penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan (2015) yang 

menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel ukuran 

dewan komisaris terhadap variabel return on asset. 

Wardoyo dan Theodora Martina Veronica (2013) juga menyatakan 

hal serupa dalam penelitiannya, bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap return on asset secara 

parsial. 

3. Proporsi Komisaris Independen tidak terdapat pengaruh signifikan 

terhadap return on asset 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Proporsi 

Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Proporsi komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota 

dewan komisaris dan/atau anggota direksi atau memiliki hubungan 

keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan bank. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini  konsisten dengan penelitian 

Helfina Rimardhani. R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto (2016) yang 

menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel proporsi 

komisaris independen terhadap variabel return on asset. 
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4. Dewan Pengawas Syariah tidak terdapat pengaruh signifikan 

terhadap return on asset 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Dewan 

Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. 

Dewan pengawas syariah adalah lembaga di bawa Dewan Syariah 

Nasional yang didirikan dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah 

yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk 

memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tidak 

menyimpang dari prinsip-prinsip syariah 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini  konsisten dengan penelitian 

Helfina Rimardhani. R. Rustam Hidayat, dan Dwiatmanto (2016) yang 

menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel dewan 

pengawas syariah terhadap variabel return on asset. 

 

 

5. Jumlah Komite terdapat pengaruh signifikan terhadap return on asset 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel Komite 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset. komite adalah 

struktur tata kelola dalam perusahaan yang dibentuk dalam rangka 

mendukung dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan, dewan 

komisaris dapat didukung oleh sejumalh komite yang berada dibawah 

supervise dewan komisaris meliputi Komite Audit, Komite Remunerasi 
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dan Nominasi (secara tergabung ataupun terpisah), Komite Manajemen 

Risiko. 

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Maria Fransisca Widyati (2013) yang menyatakan tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari variabel komite terhadap variabel return on 

asset. 

Hasil yang di peroleh pada penelitian lain seperti M. Syafiqurahman, 

Wahyu Andriansyah & Wahyu Suciningsih juga mengatakan bahwa 

variabel komite tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel return on 

asset. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai peumusn masalah 

dalam penelitian ini didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel  

Ukuran Dewan Direksi (UDD) berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap return on Total Asset (ROA). UDD merupakan pemimpin 

perusahaan yang bertugas untuk mengelola sebua perusahaan. Nilai t 

hitung UDD (X1) sebesar 29.84146 dengan signifikansi sebesar 0.0582 > 

0,05 maka UDD secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA, namun 

tidak berpengaruh signifikan yang menunjukkan semakin besar UDD 

maka semakin besar ROA yang di dapat namun tidak terlalu besar.  

2. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa Ukuran Dewan 

Komisaris (UDK) secara parsial berpengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap ROA. Ukuran Dewan Komisaris (UDK) sebgai 

pengawas terhadap kinerja direksi. Nilai t hitung UDK (X2) sebesar -

17.13661 dengan signifikansi sebesar 0.2941 > 0,05 maka UDK secara 

parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA, yang 

menunjukkan semakin besar UDK maka semakin besar pula ROA yang 

di dapat namun tidak besar. 

3. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa Proporsi Komisaris 

Independen (PKI) secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. PKI 
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mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengawasi direksi, dan 

tidak mempunyai kepentingan apapun dalam operasional bank. Nilai t 

PKI (X3) sebesar -10.81888 dengan signifikansi sebesar 0.5068 < 0,05 

artinya PKI secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, 

yang menunjukkan semakin besar PKI maka semakin kecil ROA yang di 

dapat. 

4. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

ROA. Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi pengawasan dalam hal 

fatwa yang telah dikeluarkan MUI agar bank syariah benar-benar 

melakukan sistem dagang syariah. Nilai t hitung DPS (X4) pada Tabel 4.7 

sebesar -20.86573 dengan signifikansi sebesar 0.4328 > 0,05 maka 

artinya DPS secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, 

yang menunjukkan semakin besar DPS maka semakin kecil ROA yang di 

dapat. 

5. Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa Komite secara parsial 

berpengaruh positif terhadap ROA. Komite menjadi pendukung dewan 

komisaris dalam melakukan pengawasan. Nilai t hitung Komite (X5) pada 

Tabel 4.7 sebesar 14.86496 dengan signifikansi sebesar 0.0002 < 0,05 

maka artinya Komite secara parsial berpengaruh positif terhadap ROA, 

yang menunjukkan semakin besar Komite maka semakin besar ROA 

yang di dapat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Syariah diharapkan bias meningkatkan lagi kinerja bank 

syariah sehingga bisa bersaing terhadap bank konvensional lainnya 

dan masyarakat lebih percaya dan lebih yakin terhadap bank syraiah 

tersebut. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bias meneliti seluruh Bank 

Syariah bukan hanya pada Bank Umum Syariah saja. Dan diharapkan 

dapat menambah variable lain baik dari factor internal atau eksternal 

atau menambahkan penelitian dengan menggunakan metode lainnya. 
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