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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel tata 

kelola risiko terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan Malaysia pada periode 

2010-2014. Variabel tata kelola risiko yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

jumlah komisaris, jumlah pertemuan komisaris, jumlah komite risiko, dan jumlah 

pertemuan komite risiko. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive 

sampling.   

Peneliti mengukur kinerja perbankan dengan menggunakan nilai return on 

asset (ROA) dan Tobin’s Q. Pengujianmembuktikan bahwa variabel tata kelola 

risiko berpengaruh positif terhadap ROA di Indonesia.Hasil ini mendukung 

rekomendasi FSB (2013) mengenai peningkatan kerangka kerja tata kelola risiko. 

Pengawasan khusus risiko perlu dilakukan untuk mencegah risiko-risiko yang 

dapat terjadi pada kegiatan di bank. Namun, hasil penelitian menemukan bahwa 

semakin banyak pertemuan komite risiko akan menurunkan nilai perusahaan. 

Pertemuan antar komite risiko yang terlalu sering pada bank di Indonesia justru 

memberikan hasil yang kurang efektif sehingga menurunkan harga saham bank. 

Hasiltemuan juga menunjukkan jumlah pertemuan komite risiko pada perbankan 

di Malaysia berpengaruh positif terhadap ROA, sedangkan jumlah komite risiko 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: Tata kelola risiko, komite risiko, Return On Asset, Tobin’s Q. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to investigate whether risk governance 

associated with bank performance in Indonesia and Malaysia during 2010-2014. 

Risk governance variables used are board size, board meeting, risk committee 

size, and risk committee meeting. The sample selection using purposive sampling 

method. 

This study,used return on asset (ROA) and Tobin's Q to measure bank 

performance, prove that risk governance have positif relationship with return on 

asset in Indonesia.These results support the FSB (2013) recommendation on 

improving the risk governance framework. Special supervision of risk needs to be 

taken to prevent risks that may occur in the bank’s activities. However, this 

finding prove that the more risk committee meetings will reduce the value of the 

company. Number of risk committee meeting are too often on Indonesian banks 

actually provide less effective results thus lowering the price of bank shares. The 

results also show the amount of risk in the banking committee meetings in 

Malaysia have positive effect on ROA, while the number of risk committees have 

positive effect on firm value. 

Keywords: risk governance, risk committee size, risk committee meetings, return 

on asset, Tobin’s Q 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Krisis keuangaan yang terjadi pada tahun 2008 ternyata telah 

mempengaruhi keuangan global (Sudarsono, 2009). Salah satu pemicu krisis 

ekonomi ini adalah kegagalan tata kelola perusahaan bank dan lembaga keuangan. 

Kegagalan tersebut disebabkan sejumlah direksi kurang memiliki pengalaman 

dalam industri keuangan dan kurang memperhatikan manajemen risiko. Anggota 

risiko yang ada juga kurang memiliki pengalaman dalam bidang manajemen 

risiko (FSB1, 2013).  

Krisis keuangan global ini berdampak hingga ke kawasan Asia berupa 

menurunnya pertumbuhan ekonomi dan terjadinya kesulitan keuangan pada 

sejumlah bank atau institusi keuangan (Sudarsono, 2009). Salah satu negara yang 

terkena dampak dari krisis tersebut adalah Indonesia (Bank Indonesia, 2010). 

Krisis terjadi karena pengambilan risiko yang berlebihan oleh bank dan kurangnya 

pengalaman direksi mengenai industri keuangan dan kompleksitasnya (Bank 

Indonesia, 2009). Krisis global juga berdampak terhadap sistem ekonomi 

Malaysia pada kuartal ketiga 2008 dan berlanjut sampai kuartal pertama 2009. 

Namun, sistem keuangan yang kuat dan pelaksanaan kebijakan yang 

komprehensif mencegah negara Malaysia dari perekonomian buruk yang 

berkepanjangan (Bank Negara Malaysia, 2009).  
                                                           
1 Financial Stability Board adalah badan internasional yang melakukan pengawasan dan memberikan 
rekomendasi mengenai sistem keuangan global. 
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Atas dasar dampak krisis yang terjadi tahun 2007-2008 ini, FSB 

melakukan evaluasi pengawasan tata kelola risiko (risk governance) pada lembaga 

keuangan di beberapa negara. FSB mengelompokkan objek evaluasi menjadi tiga 

bagian : (i) semua perbankan yang disurvei; (ii) perbankan yang diidentifikasi 

oleh FSB dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)  atau G-SIFIs2; 

dan (iii) perbankan yang berada di negara maju dan negara berkembang 

(EMDEs3). Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa hampir 50 persen dari 

perbankan yang disurvei tidak memenuhi semua kriteria evaluasi 4  (FSB, 

2013).Oleh karena banyaknya lembaga keuangan yang tidak memenuhi kriteria 

evaluasi,FSB menetapkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kerangka 

kerja tata kelola risiko.  

Penelitian yang menguji tata kelola risiko dengan kinerja perbankan masih 

sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menguji mengenai 

tata kelola perusahaan dengan kinerja perbankan (Sari, 2010). Banyak literatur 

empirismendokumentasikan bahwa bank dengan mekanisme tata kelola yang baik 

umumnya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, nilai perusahaan yang lebih 

tinggi dan return saham yang lebih tinggi (Battaglia dan Gallo 2015). Hasil 

penelitian Laeven dan Levine (2009), yang memfokuskan pada konflik antara 

manajer bank dan pemilik,menunjukkan bahwa pengambilan risiko oleh bank 
                                                           
2Global systemically important financial institutions, 17 lembaga keuangan yang diidentifikasi oleh FSB dan 
BCBS (FSB 2013). 
 
3Emerging market and developing economies, klasifikasi negara maju dan negara berkembang berdasarkan 
World Bank World Development Indicators (FSB, 2013). 
 
4Kriteria evaluasi ditetapkan oleh FSB mengenai pendekatan perusahaan dalam tata kelola risiko, tanggung 
jawab dan praktik dewan, fungsi manajemen risiko, dan penilaian independen kerangka tata kelola risiko. 
Lihat di Thematic Review on Risk Governance (FSB 2013). 
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adalah variasi kekuatan komparatif pemegang saham dalam struktur tata kelola 

perusahaan masing-masing bank. Selain itu, mereka menyatakan bahwa hubungan 

antara risiko perbankan dan peraturan modal, kebijakan asuransi deposito, dan 

pembatasan aktivitas bank sangat bergantung pada struktur kepemilikan masing-

masing bank. Penelitian Thanh Binh dan Minh Tam (2014) membuktikan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh beberapa proksitata kelola perusahaan terhadap 

kinerja bank antara Vietnam dan Malaysia.Penelitian Sari (2010) mengukur tata 

kelola perusahaan dengan mekanisme pemantauan yang menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan negatif antara mekanisme pemantauan pengendalian internal 

dan kinerja perbankan.  

Beberapa peneliti menguji pengaruh tata kelola risiko terhadap kinerja 

perbankan selama krisis global 2007-2008; misalnya Aebi, Sabato, dan Schmid  

(2012), Ellul dan Yerramilli (2013), dan Battaglia dan Gallo (2015). Aebi, Sabato, 

dan Schmid (2012) menganalisis pengaruh tata kelola risiko pada kinerja 

perbankandi Amerika Utara. Mereka menemukan bahwa perbankan dengan 

struktur manajemen risiko yang lebih baik memiliki kinerja yang lebih baik. Ellul 

dan Yerramilli (2013) menyelidiki apakah fungsi manajemen risiko yang kuat 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan risiko dan kinerja 74 bank 

besar di Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi 

manajemen risiko yang kuat dapat mengurangi eksposur risiko perbankan. 

Selanjutnya penelitian Battaglia dan Gallo (2015)  menguji tata kelola risiko 

terhadap kinerja perbankandi China dan India. Hasil penelitian ini membuktikan 
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bahwa tata kelola risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di kedua 

negara tersebut. 

Berdasarkan atas pentingnya tata kelola risiko dan keterbatasan penelitian 

yang menghubungkan antara tata kelola risiko dan kinerja perbankan, memotivasi 

peneliti untuk menguji pengaruh tata kelola risiko terhadap kinerja perbankan 

pada lingkup ASEAN. Negara ASEAN yang akan dijadikan sampel adalah 

Indonesia dan Malaysia. Peneliti yang ada, yaitu Battaglia & Gallo (2015) 

memfokuskan pada negara India dan China. Sementara penelitian di Indonesia 

dan Malaysia belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  

Pemilihan sampel Indonesia dan Malaysia dilakukan karena kedua negara 

tersebut memiliki perbedaan dalam struktur tata kelola yang digunakan. Indonesia 

menggunakan sistem two-tier5, sedangkan Malaysia menggunakan sistem one-

tier5. Selain itu, kedua negara ini sebagai negara anggota ASEAN menghadapi 

Masyarakat Ekonomi Asean6(MEA). Pelaksanaan MEA bisa terkendala oleh tata 

kelola risiko yang lemah di negara ASEAN (Chia, 2013). Hal ini membuat 

negara-negara ASEAN harus menerapkan tata kelola yang baik agar tidak kalah 

bersaing dengan negara lainnya. Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian 

dengan judul Tata Kelola Risiko dan Kinerja Perbankan: Analisis Empiris 

Periode 2010-2014 di Indonesia dan Malaysia. 

                                                           
5Sistem two-tier adalah struktur tata kelola yang digunakan dimana fungsi pengawasan dan pengelolaan 
dipisah. Sistem one-tier adalah struktur tata kelola yang digunakan dimana fungsi pengawasan dan 
pengelolaan digabung menjadi satu (OECD, 2015). 
 
6MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean adalah integrasi ekonomi berupa perdagangan bebas antar negara-
negara ASEAN (ASEAN, 2015) 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tata 

kelola risiko merupakan hal penting khususnya dalam perbankan karena kegiatan 

bank selalu terkait dengan risiko. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh 

tata kelola risiko terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan Bursa Malaysia. Selain diukur dengan board size (jumlah 

komisaris), peneliti akan menambahkan variabel board meeting (frekuensi 

pertemuan komisaris), risk committee size(jumlah komite risiko), dan risk 

committee meeting(frekuensi pertemuan komite risiko). Peneliti akan menguji 

bagaimana pengaruh ke empat variabel tersebut terhadap kinerja perbankan yang 

akan diukur dengan ROA dan Tobin’s Q. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini didasarkan rumusan masalah di atas yaitu : 

1. Untuk melakukan pengujian dan menemukan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh board size(jumlah komisaris) terhadap kinerja 

perbankan. 

2. Untuk melakukan pengujian dan menemukan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh board meeting(jumlah pertemuan komisaris) terhadap 

kinerja perbankan. 
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3. Untuk melakukan pengujian dan menemukan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh risk committee size(jumlah komite risiko) terhadap 

kinerja perbankan. 

4. Untuk melakukan pengujian dan menemukan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh risk committee meeting(jumlah pertemuan komite 

risiko) terhadap kinerja perbankan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Bagi Peneliti (Akademik) 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan atas pentingnya tata kelola risiko dan 

keterbatasan penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan dalam tata 

kelola perusahaan, khususnya risiko. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi lebih mengenai perbedaan tata kelola Indonesia dan 

Malaysia. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai penambah wawasan 

dan informasi dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan tata 

kelola perbankan untuk penelitian selanjutnya. 

 1.4.2 Bagi Regulator 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pihak 

regulator selaku pembuat kebijakan mengenai perbankan dan juga pengawas 
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pelaksanaan kegiatan perbankan. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan 

bagi regulator dalam membuat kebijakan yang lebih sesuai untuk perbankan di 

Indonesia agar memberikan kemudahan pada perbankan di Indonesia untuk 

semakin berkembang dan memiliki tingkat laba yang tinggi. 

 1.4.3 Bagi Praktisi (Perbankan dan Investor) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

pihak perbankan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perbankan 

sehingga dapat lebih memfokuskan kegiatannya agar lebih efektif dalam 

menghasilkan laba.Selain itu dengan mengetahui pentingnya tata kelola risiko 

pada perbankan, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perbankan untuk 

menerapkan tata kelola yang lebih efektif. 

Penelitian ini membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi 

kinerja perbankan, khususnya tata kelola risiko. Sehingga penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi investor dalam menentukan pilihan investasi 

yang sesuai dengan melihat dari sisi kinerja perbankan. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 1.5.1 BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, peneliti membahas secara singkat latar belakang dari penelitian, 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian, tujuan dari penelitian dan 

manfaat penelitian bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian. 
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1.5.2 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II menjelaskan secara ringkas teori – teori yang berhubungan dengan variabel 

– variabel yang akan dibahas pada penelitian, menyajikan beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang memiliki topik yang tidak jauh berbeda, serta 

menyajikan hipotesis yang diajukan yang menjadi dasar dari penelitian. 

 1.5.3 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan metodologi apa yang digunakan dalam penelitian, 

populasi dan/atau sampel apa yang digunakan dalam penelitian, sifat penelitian, 

serta tehnik pengumpulan data dan pengolahan data. 

 1.5.4 BAB IV ANALISIS & PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai objek penelitian atau situasi mengenai 

perbankan di Indonesia saat krisis global, serta sampel apa yang akan digunakan 

pada objek penelitian. Disini juga akan dibahas hasil dari penelitian yang 

kemudian akan dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti dan 

juga dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu. 

 1.5.5 BAB V KESIMPULAN & SARAN 

Bab terakhir akan merangkum semua bab – bab sebelumnya, hasil penelitian akan 

dirangkum menjadi beberapa pernyataan dan hasil perbandingan juga akan 

dijelaskan kembali secara singkat dan jelas. Pada bagian akhir peneliti menuliskan 

saran – saran yang diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, baik bagi 

pengguna hasil penelitian maupun objek penelitian itu sendiri.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah sebuah kontrak dimana satu atau lebih pihak 

(principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk 

kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan 

keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perbankan, hubungan 

keganenan tidak hanya melibatkan pemegang saham dengan manajemen, tetapi 

juga hubungan pemegang saham dengan debitur dan regulator. Hubungan antara 

pemegang saham dan manajemen muncul karena pemegang saham atau pemilik 

tidak memiliki keahlian untuk mengelola perusahaannya sendiri. Oleh karena itu, 

pemilik harus mempekerjakan seseorang yang dipercaya untuk membuat 

keputusan dalam perusahaan demi kepentingan pemilik perusahaan. Selain itu 

hubungan keagenan juga muncul antara pemegang saham dengan debitur. 

Penggunaan utang yang diberikan pada debitur akan menjadi alat insentif bagi 

manajer untuk bekerja lebih hati-hati untuk menghindari ancaman risiko 

kebangkrutan (Taswan, 2010: 115). Hubungan keagenan juga terdapat pada 

hubungan pemegang saham dengan regulator. Pemegang saham maupun manajer 

harus memperhatikan kepatuhan regulasi untuk kelancaran kepentingan bisnis 

dalam mengendalikan bank (Taswan, 2010: 116).   

Keterbatasan kemampuan pemegang saham dalam mengawasi kegiatan 

manajemen dapat menimbulkan perilaku manajer yang cenderung meningkatkan 
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kesejahteraan mereka sendiri. Perilaku ini disebut keterbatasan rasional (bounded 

rationality) dan tidak suka menanggung risiko (risk averse). Apabila kondisi ini 

terjadi maka akan muncul konflik antara agen dan prinsipal yang disebut masalah 

keagenan atauagency problem (Taswan, 2010: 114-115). Agency problem terjadi 

karena adanya perbedaan informasi antara pemegang saham dengan manajer bank 

yang disebut informasi asimetris (assimetric information). Manajer mempunyai 

informasi lebih banyak dari pemegang saham mengenai prospek perusahaan, yang 

disebut dengan adverse selection (Godfrey, 2010: 363). Informasi yang tidak 

sama antara pemegang saham dengan manajemen pun dimanfaatkan manajer 

untuk melakukan pengambilan keputusan yang menguntungkan pihak 

manajemen. Selain itu, agency problem juga terjadi ketika pemegang saham 

bersama manajer mengambil keputusan investasi yang berisiko tinggi. Jika 

keputusan tersebut berjalan dengan baik maka pemegang saham akan menikmati 

keuntungan lebih banyak. Namun, jika keputusan tersebut gagal maka debitur 

akan menanggung kerugian lebih banyak. Oleh karena itu,agency problem antara 

pemegang saham dan debitur akan muncul akibat perilaku moral hazaard 

pemegang saham atau manajer untuk memaksimalkan keuntungan dengan 

meningkatkan risiko atas beban debitur (Taswan, 2010: 116). 

Untuk menurunkan agency problem pada perusahaan dapat dilakukan 

dengan menerapkan tata kelola perusahaan (corporate governance). Konsep tata 

kelola perusahaan timbul sebagai upaya untuk mengendalikan atau mengatasi 

perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri (Nuswandari, 2009). Sesuai 

dengan salah satu azas good corporate governance yaitu transparansi, pihak 
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manajemen harus melakukan pengungkapan (disclosure) informasi secara 

transparan agar pihak pemilik mengetahui informasi-informasi yang hanya 

didapatkan oleh manajer (KNKG, 2006). Selain itu, pemilik perusahaan 

menganggap pihak manajemen tidak menghindari risiko pada saat pengambilan 

keputusan (Hendriksen dan Van Breda, 2002: 221). Maka dengan menggunakan 

azas yang sama, tata kelola risiko juga dapat menurunkan agency problem dengan 

melakukan pengungkapan secara transparan mengenai risiko. 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja 

perbankan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis 

global (Windah dan Andono, 2013). Tata kelola perusahaan yang diterapkan 

secara baik dan terstruktur akan mengurangi agency problem pada bank sehingga 

dapat meningkatkan keuntungan. Para investor juga cenderung menghindari bank 

yang tidak menerapkan tata kelola yang baik. Para investor yakin bahwa 

perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik telah berupaya 

meminimalkan risiko keputusan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga 

meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat memaksimalkan nilai perusahaan 

(Windah dan Andono, 2013). 

 

2.2 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Teori sinyal adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan dengan 

keuntungan yang paling banyak adalah perusahaan yang memberikan sinyal 

mengenai kekuatan mereka pada pasar dengan komunikasi dan informasi yang 
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yang lebih baik dibanding perusahaan lain (Verrecchia 1983, dalam Bini, Dainelli, 

Giunta 2011).Teori ini menjelaskan bagaimana para investor memiliki informasi 

yang sama dengan manajer perusahaan tentang prospek perusahaan (Susilowati 

dan Turyanto, 2011). Teori sinyal juga menjelaskan alasan perusahaan 

mempunyai dorongan untuk memberikan infomasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan tersebut muncul karena terdapat asimetri informasi antara 

perusahaan dan pihak luar. Perusahaan mengetahui lebih banyak informasi 

mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dibandingkan pihak luar 

seperti investor dan kreditor (Simanungkalit, 2009, dalam Susilowati dan 

Turyanto, 2011). Untuk mengurangi asimetri informasi maka perusahaan harus 

mengungkapkan informasi yang dimiliki, baik informasi keuangan maupun non 

keuangan (Retno, 2012).  

Teori sinyal juga mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Yuliana, 

2011). Sinyal yang diberikan dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen 

untuk merealisasikan keinginan pemilik, atau berupa promosi serta informasi lain 

yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain 

(Susilowati dan Turyanto, 2011). 

Teori sinyal ini membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal 

keberhasilan atau kegagalan manajemen (agent) disampaikan kepada pemilik 

modal (principle). Penyampaian laporan keuangan dapat dianggap sebagai sinyal, 

yang berarti bahwa apakah agen telah berbuat sesuai dengan kontrak atau belum. 
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Teori sinyal juga memprediksikan bahwa pengumuman efek pada harga saham 

dan kenaikan deviden adalah positif (Susilowati dan Turyanto, 2011). 

Sinyal yang diberikan harus disampaikan dengan cara yang efisien dan 

efektif. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh manajer yang memiliki kualitas yang 

baik (Scott 2009, dalam Wardhani 2009). Sinyal yang diterima oleh pihak 

eksternal, salah satunya investor, akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam 

menentukan keputusan. Keberadaan board atau komisaris dalam suatu bank dapat 

membantu manajer dalam menyampaikan sinyal kepada pihak eksternal. Board 

atau komisaris dapat melakukan pengawasan dan memberikan keputusan dalam 

menentukan laporan yang dapat disampaikan. Selain itu, bank juga harus 

mengungkapkan risiko apa saja yang terkait dengan kegiatan bank. Komite 

risikopada bank berfungsi untuk mengelola risiko yang ada sehingga risiko 

tersebut tidak memberikan nilai negatif pada pihak eksternal.  

 

2.3 Risk Governance (Tata Kelola Risiko) 

Adanya kelemahan tata kelola perusahaan pada bank dan lembaga 

keuangan merupakan salah satu pemicu terjadinya krisis keuangaan yang terjadi 

di tahun 2008. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian board terhadap 

pengelolaan risiko di bank. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa 

(events) yang dapat menimbulkan kerugian pada bank (Bank Indonesia, 2003). 

Kegiatan di bank tidak terlepas dari risiko sehingga membutuhkan manajemen 

risiko. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang 
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digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan 

risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Bank Indonesia, 2003). Financial 

Stability Board (FSB, 2013) mengatakan bahwa komite manajemen risiko yang 

sudah ada sering sekali memiliki anggota yang kurang pengalaman dan tidak 

independen dari manajemen. Atas dasar tersebut, FSB melakukan evaluasi 

pengawasan tata kelola risiko pada lembaga keuangan di beberapa negara. 

Hasil evaluasi yang dilakukan FSB menunjukkan bahwa hampir 50 persen 

dari lembaga keuangan yang disurvei tidak memenuhi semua kriteria evaluasi 

(FSB, 2013).  Karena banyaknya lembaga keuangan yang tidak memenuhi kriteria 

evaluasi, maka FSB menetapkan beberapa rekomendasi dalam Peer Review 

Report 2013 mengenai tata kelola risiko (risk governance) untuk memastikan 

peningkatan kerangka kerja tata kelola risiko. FSB menyebutkan bahwa mereka 

harus meningkatkan pengawasan untuk lembaga keuangan dan menilai efektivitas 

dari kerangka kerja tata kelola risiko. Mereka juga mengatakan pengaturan standar 

yang relevan harus meninjau prinsip-prinsip dengan mempertimbangkan praktik 

tata kelola risiko dan menetapkan istilah umum yang digunakan dalam laporan 

risk appetite 7 . Selain itu, FSB merekomendasikan peningkatan pengawasan 

budaya risiko dan mempertimbangkan peluncuran follow-up review mengenai tata 

kelola risiko setelah 2016 untuk menilai pelaksanaan rekomendasi. 

                                                           
7Tingkat agregat dan jenis risiko yang dapat diterima suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan 
usahanya (FSB, 2013). 
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Risk governance atau tata kelola risiko adalah tata kelola yang menerapkan 

prinsip-prinsip untuk pengidentifikasian, penilaian, manajemen dan komunikasi 

risiko (IRGC, 2015). Berbeda dengan tata kelola perusahaan,tata kelola risiko 

fokus pada risiko yang ada pada perusahaan. Tata kelola risiko memiliki kerangka 

bahwa dewan dan manajemen membuat keputusan mengenai pendekatan strategi 

dan risiko bank; memonitor kepatuhan terhadap risk appetite dan batas risiko dan 

strategi bank; dan mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan mengendalikan 

risiko (FSB, 2013 & BCBS 2015). Perbedaan tata kelola perusahaan dengan tata 

kelola risiko disediakan pada tabel berikut : 

Tabel 2.1Perbedaan Tata Kelola Risiko (Risk Governance) dan  

Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Perbedaan Corporate Governance Risk Governance 

Definisi “A set of relationships between a 
company’s management, its board, 
its shareholders and other 
stakeholders which provides the 
structure through which the 
objectives of the company are set, 
and the means of attaining those 
objectives and monitoring 
performance.” (BCBS, 2015) 

“The principles of good governance to the 
identification, assessment, management 
and communication of risks” (IRGC, 2015) 

Regulasi Enhancing corporate governance 
for banking organisations, BCBS 
2006 

Corporate governance principles for 
banks, BCBS 2015 

Penanggung 
Jawab 

Board secara keseluruhan Board dan peran penuh Komite Risiko 

Prinsip 1. Anggota dewan harus memenuhi 
syarat untuk posisi mereka, 
memahami peran mereka dalam 
tata kelola perusahaan, dan 
mampu menilai mengenai bank. 

2. Dewan direksi harus menyetujui 
dan mengawasi tujuan dan nilai-
nilai perusahaan. 

3. Dewan direksi harus menetapkan 
tanggung jawab dan akuntabilitas 
di seluruh organisasi. 

1. Dewan bertanggung jawab secara 
keseluruhan, menyetujui dan 
mengawasi pelaksanaan manajemen 
tujuan, kerangka tata kelola dan budaya 
perusahaan. 

2. Anggota dewan harus berkualitas untuk 
posisi mereka, memahami pengawasan 
dan peran mereka dalam tata kelola 
perusahaan  dan mampu menilai secara 
obyektif mengenai bank. 

3. Dewan harus menentukan struktur dan 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



16 
 

Indonesia Banking School 

Perbedaan Corporate Governance Risk Governance 

4. Dewan harus memastikan bahwa 
ada pengawasan yang tepat oleh 
manajemen senior. 

5. Dewan dan manajemen senior 
harus secara efektif 
memanfaatkan pekerjaan yang 
dilakukan oleh fungsi audit 
internal, auditor eksternal, dan 
fungsi internal kontrol. 

6. Dewan harus memastikan bahwa 
kebijakan dan praktek 
kompensasi konsisten dengan 
budaya bank, tujuan dan strategi 
jangka panjang, dan lingkungan 
pengendalian. 

7. Bank harus diatur secara 
transparan. 

8. Dewan dan manajemen senior 
harus memahami struktur 
operasional bank. 

tata kelola yang tepat. 
4. Manajemen senior harus melaksanakan 

dan mengelola kegiatan bank, 
konsisten dengan strategi bisnis, risk 
appetite, remunerasi dan kebijakan lain 
yang disetujui oleh dewan. 

5. Dewan bertanggung jawab keseluruhan 
untuk kelompok dan memastikan 
pembentukan dan pengoperasian 
kerangka tata kelola yang jelas. 

6. Bank harus memiliki fungsi 
manajemen risiko yang  independen. 

7. Risiko harus diidentifikasi, dipantau 
dan dikendalikan secara luas. 
Manajemen risiko bank dan 
infrastruktur pengendalian internal 
harus mengikuti perubahan profil risiko 
bank. 

8. Kerangka kerja tata kelola risiko yang 
efektif memerlukan komunikasi yang 
kuat dalam bank mengenai risiko. 

9. Dewan bertanggung jawab untuk 
mengawasi pengelolaan risiko 
kepatuhan bank. 

10. Fungsi audit internal harus 
memberikan jaminan independen dan 
harus mendukung dewan dan 
manajemen senior dalam proses tata 
kelola yang efektif. 

11. Struktur remunerasi bank harus 
mendukung tata kelola perusahaan dan 
manajemen risiko yang sehat. 

12. Tata kelola di bank harus transparan 
kepada pemegang saham, deposan, 
pihak terkait lainnya dan pelaku pasar. 

13. Supervisor harus membimbing dan 
mengawasi tata kelola perusahaan di 
bank. 

 
Sumber: BCBS 2006,BCBS 2015, dan IRGC 2015 

Saat ini belum ada prinsip-prinsip dan standar yang membahas dan 

mengintegrasikan secara komprehensif persyaratan tata kelola risiko. Namun, 

FSB telah mengeluarkan contoh kerangka tata kelola risiko yang efektif untuk 

perusahaan. Jika dibandingkan dengan kerangka tata kelola perusahaan yang ada 

pada beberapa bank, dalam penelitian ini mengambil contoh Bank Mandiri, maka 
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dapat dilihat terdapat perbedaan posisi komite risiko dalam kerangka tersebut. 

Pada kerangka yang dikeluarkan FSB, komite risiko berada sejajar dengan board. 

Sedangkan pada kerangka tata kelola perusahaan di bank, komite risiko masih 

berada dibawah board. 

 

Gambar 2.1Contoh Kerangka Tata Kelola Risiko 
Sumber: FSB, 2013 
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Gambar 2.2 Kerangka Tata Kelola Perusahaan 

Sumber: Bank Mandiri Annual Report 2012 

 

 

2.4 Risk Committee (Komite Risiko) 

Komite risiko merupakan salah satu alat ukur untuk tata kelola risiko yang 

fokus pada pelaksanaan kerangka manajemen risiko. Direksi yang ditugaskan 

untuk komite ini harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk 

memberikan pengawasan yang efektif terhadap risiko perbankan (BCBS, 2015). 

Komite risiko juga dapat memberikan dukungan yang lebih besar bagi para 

eksekutif perusahaan yang diberi tanggung jawab mengelola risiko yang luas, 

sehingga fokus pada kecukupan sumber daya yang dialokasikan untuk manajemen 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



19 
 

Indonesia Banking School 

risiko (Tonello, 2012). Beberapa hal dibawah ini yang menjadi pertimbangan 

pentingnya komite risiko pada perbankan (Deloitte, 2010): 

1. Untuk menilai kualitas dan kelengkapan struktur tata kelola risiko dan 

pengawasan saat ini, lingkungan risiko, dan kebutuhan masa depan 

organisasi.  

2. Apakah pengawasan dan manajemen risiko sejalan dengan strategi 

manajemen. 

3. Apakah komite risiko bertanggung jawab untuk mengawasi infrastruktur 

manajemen risiko. 

4. Apakah komite risiko akan bertanggung jawab untuk mengawasi semua 

risiko, atau apakah komite lainnya yang akan bertanggung jawab untuk 

beberapa risiko.  

5. Bagaimana komite akan menjaga informasi tentang risiko dan praktik 

pengawasan risiko.  

 

Menurut BCBS (2015), komite risiko harus independen dan memiliki 

pengalaman dalam isu-isu dan praktek manajemen risiko. Selain itu, komite risiko 

memiliki tanggung jawab antara lain: 

1. Memberikan nasihat atas keseluruhan risk appetite bank saat ini dan masa 

depan; 

2. Mengawasi pelaksanaan strategi modal dan pengelolaan likuiditas, serta 

semua risiko yang relevan pada bank; 

3. Memberikan laporan mengenai budaya risiko di bank; dan 
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4. Berinteraksi dan mengawasi CRO8. 

Selain itu komite risiko juga perlu melakukan pertemuan untuk membahas 

mengenai kegiatan yang dilakukan. Pertemuan diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan bank. Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral 

tidak mengeluarkan peraturan mengenai minimal pertemuan yang harus dilakukan 

oleh komite risiko. 

 

2.5 Board of Directors (Dewan Komisaris) 

Board of directors (dewan komisaris) adalah badan yang bertugas 

mengawasi manajemen perusahaan (FSB, 2013).  Boardatau komisaris sangat 

penting dalam sebuah perusahaan mengawasi sistem manajemen risiko dan sistem 

yang dirancang untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum yang 

berlaku, termasuk pajak, kompetisi, tenaga kerja, lingkungan, kesempatan yang 

sama, kesehatan dan keselamatan hukum (OECD, 2015).  Agar boardatau 

komisaris secara efektif memenuhi tanggung jawabnya, mereka harus mampu 

melakukan penilaian objektif dan independen.  

Terdapat 2 macam struktur board of directors yang digunakan, yaitu one-

tier system dan two-tier system (OECD, 2015). Sistem one-tier merupakan 

struktur board yang menggabungkan fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. 

Sistem ini digunakan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan 

                                                           
8Chief Risk Officer adalah eksekutif perusahaan yang bertugas menilai dan mengurangi risiko kompetitif, 
serta membuat peraturan dan teknologi yang signifikan di seluruh perusahaan. 
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Malaysia. Sedangkan sistem two-tier merupakan struktur board yang memisahkan 

fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Sistem ini banyak digunakan di negara 

Eropa seperti Jerman dan Belanda. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

juga menggunakan sistem two-tier. 

Menurut BCBS (2015) board of directors (dewan komisaris) memiliki 

beberapa tanggung jawab antara lain:  

1. aktif terlibat dalam urusan bank, mengawasi dan memantau pelaksanaan 

tujuan dan strategi bisnis; 

2. mengawasi pelaksanaan kerangka tata kelola bank dan meninjau secara 

berkala kesesuaian pada perubahan; 

3. mengharuskan bank mempertahankan fungsi keuangan yang kuat, 

bertanggung jawab untuk akuntansi dan data keuangan; 

4. menyetujui laporan keuangan tahunan dan memerlukan kajian independen 

berkala; 

5. mengawasi integritas, independensi dan efektivitas kebijakan dan prosedur 

bank untuk whistleblowing9. 

Board of directors atau dewan komisaris juga melakukan pertemuan 

secara berkala. Bank sentral di Indonesia dan Malaysia telah menetapkan minimal 

pertemuan yang harus dilakukan oleh para board atau komisaris. Bank Indonesia 

menetapkan pertemuan dewan komisaris minimal 4 (empat) kali dalam satu 

                                                           
9Tindakan membocorkan kekurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. 
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periode. Sedangkan Bank Negara Malaysia menetapkan pertemuan board 

minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. 

 

2.6 Kinerja Perbankan 

Pengertian kinerja menurut Rose dan Hudgins (2013, 167) adalah 

“performance refers to how adequately a financial firm meets the needs of its 

stockholders (owners), employees, depositors, and other creditors, and borrowing 

customers.” Kinerja mengacu pada bagaimana perusahaan keuangan memenuhi 

kebutuhan pemegang saham (pemilik), karyawan, deposan, dan kreditur lainnya, 

dan pelanggan pinjaman. Kinerja perbankan diukur untuk perbaikan dan 

pengendalian kegiatan di bank agar bank lebih efektif sehingga tidak kalah 

bersaing dengan bank lainnya.  

Kinerja perbankan dapat diukur dari sisi profitabilitas dan efisiensi. 

Kinerja perbankan yang dilihat dari sisi efisiensi dapat diukur antara lain dengan 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan 

pengukuran efisiensi dengan membandingkan total biaya operasi dengan total 

pendapatan operasi (Mawardi, 2004).Dari sisi profitabilitas, kinerja dapat diukur 

diantaranya dengan Return On Asset (ROA)dan Return On Equity (ROE). ROA 

merupakan pengukuran kinerja yang memfokuskan kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh laba (Mawardi, 2004). ROE mengukur return yang diperoleh dari 

investasi (Mawardi, 2004).  
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Selain itu, kinerja perbankan juga dapat diukur dengan menggunakan 

Tobin’s Q yang merupakan ukuran penilaian pasar dan Altman Z-score yang 

merupakan indikator pengukuran kebangkrutan perusahaan (Sudiyatno dan 

Puspitasari, 2010). Fokus penelitian ini menggunakan pengukuran kinerja dari sisi 

internal bank berupa ROA dan kinerja dari sisi pasar berupa nilai perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q. Oleh karena itu penjelasan berikut hanya sebatas ROA 

dan Tobin’s Q. 

2.6.1 Return On Asset (ROA) 

Analisis kinerja bank dapat dilakukan dari tahun ke tahun dengan 

menggunakan rasio keuangan untuk memberikan informasi tentang kinerja 

keuangan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas 

(Mawardi, 2004). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan profit atau laba selama satu tahun (Sujoko dan Subiantoro, 

2007, dalam Deitiana 2011). Salah satu rasio yang sering digunakan dalam 

pengukuran kinerja perbankan adalah Return On Asset atau ROA.  

Peneliti menggunakan ROA sebagai variabel dependen karena 

ROA dapat mengukur tingkat profitabilitas secara keseluruhan (Kieso at 

al.: 700). ROA seringdigunakan untuk mengukur kinerja keuangan bank 

oleh peneliti karena dapat menjelaskan tingkat keuntungan atas kinerja 

bank dalam pengelolaan asetnya. ROA juga digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan sehingga dapat 

dirumuskan formulasi strategi organisasi dalam rangka menghadapi 
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persaingan (Adeyemi 2000, dalam Mawardi 2004). Penelitian mengenai 

pengaruh struktur tata kelola terhadap kinerja perusahaan dan reaksi pasar 

juga menggunakan ROA (Lastanti 2004, dalam Sari 2010). 

 

2.6.2 Tobin’s Q 

 Tobin’s Q dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967) dan 

didefinisikan sebagai rasio dari nilai pasar perusahaan dengan biaya 

penggantian aset. Nilai Tobin’s q menggambarkan suatu kondisi peluang 

investasi yang dimiliki perusahaan (Lang et al. 1989, dalam Sudiyatno dan 

Puspitasari 2010).  

Peneliti menggunakan Tobin’s Q sebagai variabel dependen karena 

Tobin’s Q dapat mengukur nilai perusahaan secara komprehensif. Nilai 

Tobin’s Q diukur melalui sisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Jika nilai q 

berada diatas satu, maka menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada 

pengeluaran investasi, hal ini akanmeransang investasi baru (Herawaty, 

2008).Tobin’s Q sering digunakan untuk meneliti hubungan antara tata 

kelola perusahaan dengan kinerja pada perusahaan dan bank (Klapper dan 

Love 2004, dalam Sudiyatno dan Puspitasari 2010 dan Sari, 2010). 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang memfokuskan pada risiko, khususnya tata kelola risiko 

masih sangat terbatas. Beberapa peneliti yang meneliti mengenai risiko dan tata 

kelola risiko  yaitu Aebi et al. (2012), Battaglia dan Gallo (2015), Ellul dan 

Yerramilli (2013), dan Minton, Taillard, dan Williamson (2012). 

Penelitian yang menguji risiko dilakukan oleh Aebi, Sabato, dan Schmid  

(2012). Mereka menguji hubungan antara risiko manajemen yang berkaitan 

dengan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perbankan. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa variabel standar tata kelola perusahaan sebagian besar tidak 

signifikan atau bahkan negatif dengan kinerja bank selama krisis. Ellul dan 

Yerramilli (2013) juga menguji pengaruh risiko dengan menggunakan RMI atau 

Risk Management Index untuk mengukur fungsi risiko manajemen. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa fungsi manajemen risiko yang kuat dapat 

mengurangi eksposur risiko di bank. Minton, Taillard, dan Williamson (2012) 

menguji independent directorsyang memiliki keahlian keuangan terhadap 

pengambilan risiko dan kinerja perbankan. Hasil penelitiannya menunjukkan ahli 

keuangan dalam independent directors berpengaruh positif dengan pengambilan 

risiko dan negatif dengan kinerja perbankan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Battaglia dan Gallo (2015) merupakan 

penelitian yang menguji tata kelola risiko terhadap kinerja perbankan. Battaglia 

dan Gallo menggunakan ROA, ROE, P/E, dan Tobin’s Q sebagai proksi untuk 

kinerja perbankan. Variabel independen yang digunakan adalah tata kelola 
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perusahaan dan tata kelola risiko. Tata kelola risiko dalam penelitiannya 

menggunakan proksi risk committee sizeatau jumlah komite risiko dan risk 

committee meetingatau jumlah pertemuan komite risiko. Hasil penelitiannya 

menunjukkan hubungan positif antara ukuran komite risiko dengan Return On 

Equity (ROE) dan Return On Asset (ROA) yang berarti bank dengan komite risiko 

yang lebih besar memiliki kinerja lebih baik dalam hal profitabilitas. Namun, 

penilaian pasar berhubungan negatif dengan ukuran komite risiko dan positif 

dengan jumlah pertemuan komite risiko. Berikut ini penjelasan secara singkat 

hasil penelitian terdahulu : 

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti / 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Research Gap 
Dengan Penelitian 

Ini 
Aebi et al. (2012), 
"Risk management, 
corporate governance, 
and bank performance 
in the financial crisis" 

Variabel Dependen: 
ROA, ROE,Buy-and-
hold returns 
Variabel Independen: 
Kepemilikan 
manajemen, board 
size, dan board 
independence. 

Standar mekanisme 
tata kelola 
perusahaan tidak 
meningkatkan kinerja 
perbankan pada masa 
krisis. 

1. Fokus kepada tata 
kelola risiko 
2. Fokus meneliti pada 
bidang perbankan 
yang ada di Indonesia 
dan Malayasia 
3. Menggunakan data 
dari tahun 2010-2014 
yang up-to-date 
4. Menggabungkan 
dan membandingkan 
sampel Indonesia dan 
Malaysia 

Battaglia dan Gallo 
(2015), "Risk 
governance and Asian 
bank performance: An 
empirical 
investigation over the 
financial crisis" 

Variabel Dependen: 
ROA, ROE, Tobin’s q, 
P/E 
Variabel Independen: 
Standard Boards 
dengan proksi board 
size (BS), independent 
directors' (IND), board 
meetings (BM), dan 
Risk Governance 
dengan proksi rapat 
komite risiko 
(RCM),dan ukuran 
komite risiko (RCS). 

Ukuran komite risiko 
berpengaruh positif 
terhadap ROA dan 
ROE, berpengaruh 
negatif terhadap P/E 
dan Tobin's Q 

1. Fokus meneliti pada 
bidang perbankan 
yang ada di Indonesia 
dan Malayasia 
2. Menggunakan data 
dari tahun 2010-2014 
yang up-to-date 
3. Menggabungkan 
dan membandingkan 
sampel Indonesia dan 
Malaysia 

Ellul dan Yerramilli Variabel Dependen: Fungsi manajemen 1. Fokus kepada tata 
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Nama Peneliti / 
Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

Research Gap 
Dengan Penelitian 

Ini 
(2013)"Stronger risk 
controls, lower risk: 
evidence from U.S. 
bank holding 
companies" 

Fungsi Manajemen 
Risiko, Variabel 
Independen:ROA, Risk 
Exposure, NPL 

risiko yang kuat dan 
independen dapat 
mengurangi eksposur 
risiko di bank. 

kelola risiko 
2. Fokus meneliti pada 
bidang perbankan 
yang ada di Indonesia 
dan Malayasia 
3. Menggunakan data 
dari tahun 2010-2014 
yang up-to-date 
4. Menggabungkan 
dan membandingkan 
sampel Indonesia dan 
Malaysia 

Minton, Taillard, 
Williamson (2012) 
"Financial Expertise 
of the Board, Risk 
Taking, and 
Performance: 
Evidence from Bank 
Holding Companies 

Variabel Dependen: 
Fungsi Manajemen 
Risiko, Variabel 
Independen:ROA, Risk 
Exposure, NPL 

Fungsi manajemen 
risiko yang kuat dan 
independen dapat 
mengurangi eksposur 
risiko di bank. 

1. Fokus kepada tata 
kelola risiko 
2. Fokus meneliti pada 
bidang perbankan 
yang ada di Indonesia 
dan Malayasia 
3. Menggunakan data 
dari tahun 2010-2014 
yang up-to-date 
4. Menggabungkan 
dan membandingkan 
sampel Indonesia dan 
Malaysia 

Sumber: Jurnal yang terkait 

 

2.8 Rumusan Hipotesis  

Penelitian ini menggunakan variabel yang digunakan dalam penelitian 

Battaglia dan Gallo (2015) tentang pengaruh standard board dan tata kelola risiko 

terhadap kinerja perbankan. Terdapat dua proksi dalam mengukur standard board 

dalam penelitian ini yaitu: board size atau jumlah komisaris (BS) dan board 

meeting atau frekuensi pertemuan komisaris (BM). Pengukuran tata kelola risiko 

dalam penelitian ini menggunakan dua proksi yaitu: risk committee size (RCS) dan 

risk committee meeting (RCM). Risk committee size adalah jumlah anggota komite 
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risiko, sedangkan risk committe meeting adalah frekuensi pertemuan dalam satu 

tahun yang dilakukan anggota komite risiko.  

2.8.1 Hubungan board size dengan kinerja perbankan 

Jumlah anggota dewan dalam sebuah bank dapat mempengaruhi 

keefektifan kinerja bank tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto 

(2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran dewan 

komisaris dan kinerja perbankan. Hasil penelitiannya menganggap semakin 

banyak dewan komisaris, maka akan  menurunkan kinerja perbankan. Hal lain 

diungkapkan oleh Kusumawati dan Riyanto (2005), yaitu jumlah dewan komisaris 

memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja perbankan. Mereka 

mengungkapkan dengan semakin banyaknya board dalam perbankan maka akan 

meningkatkan tingkat pengawasan sehingga meningkatkan kinerja perbankan. 

Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian Thanh Binh dan Minh 

Tam (2014) dengan hasil positif antara board size dan kinerja perbankan. 

Peneliti akan mengambil hipotesis dengan hubungan positif antara board 

size dan kinerja perbankan. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris 

mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu 

menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer (Jensen 1993, dalam 

Kusumawati dan Riyanto, 2005). Maka dengan semakin banyak jumlah dewan 

komisaris akan meningkatkan fungsi pengawasan yang akhirnya meningkatkan 

kinerja perbankan. Selain itu, dengan semakin banyaknya jumlah komisaris 

akanlebih memudahkan dalam menentukan strategi yang efektif dan efisien untuk 
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menyampaikan sinyal pada pihak eksternal. Hal ini disebabkan variasi kompetensi 

dan pengalaman yang dimiliki oleh para komisaris. 

H1:  Board size (jumlah komisaris) berpengaruh positif terhadap kinerja 

perbankan yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia. 

 

2.8.2 Hubungan board meeting dengan kinerja perbankan 

Jumlah pertemuan dewan komisaris dapat menjadi ukuran seberapa efektif 

anggota dewan dalam menjalankan fungsinya. Penelitian mengenai hubungan 

antara jumlah pertemuan yang dilakukan oleh dewan dengan kinerja perbankan 

dilakukan oleh Battaglia dan Gallo (2015). Mereka menyatakan variabel jumlah 

pertemuanboardatau komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang 

diukur dengan Tobin’s q. Penelitian Hadiprajitno (2013) menemukan hasil yang 

berbeda, yaitu hubungan positif antara jumlah pertemuan komisaris dengan 

kinerja. Penelitiannya mengatakan pelaksanaan fungsi dewan komisaris sebagai 

pengawas manajemen dicerminkan dari rapat-rapat yang dilakukan dewan dan 

berkaitan dengan pengendalian manajemen yang lebih berkualitas.  

Peneliti akan mengambil hipotesis dengan hubungan positif antara board 

meeting dengan kinerja perbankan. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan 

dewan komisaris dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan 

manajemen, maka dengan banyaknya pertemuan dewan komisaris dapat semakin 

menghilangkan asimetris antara pemegang saham dan manajemen(Jensen 1993, 

dalam Kusumawati dan Riyanto, 2005).Selain itu dengan jumlah rapat yang lebih 
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banyak akan memberikan waktu yang cukup leluasa untuk komisaris memberikan 

keputusan yang lebih efektif sehingga informasi yang disampaikan akan menjadi 

sinyal yang positif bagi pihak eksternal. 

H2 :  Board meeting (jumlah pertemuan komisaris) berpengaruh positif terhadap 

kinerja perbankan yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia. 

 

2.8.3 Hubungan risk committee size dan risk committee meeting dengan 

kinerja perbankan 

Komite risiko digunakan oleh Battaglia dan Gallo (2015) sebagai variabel 

tata kelola risiko dalam penelitiannya. Mereka menemukan hubungan positif 

antara risk committee size dengan ROA dan hubungan negatif dengan Tobin’s q. 

Hal ini menunjukkan bahwa bank dengan jumlah komite risiko yang lebih besar 

tampil lebih baik dalam hal profitabilitas, namun penilaian pasar yang diharapkan 

(Tobin’s Q) lebih besar dari bank dengan risk committee size yang lebih kecil. 

Mereka juga menemukan hubungan positif antara risk committee meeting dengan 

kinerja yang diukur dengan Tobin’s q yang berarti nilai perusahaan akan 

meningkat dengan jumlah pertemuan komite risiko yang tinggi.  

Peneliti akan mengambil hipotesis dengan hubungan positif antara risk 

committee size danrisk committe meeting dengan kinerja perbankan. Sesuai 

dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajer cenderung menghindari 

risiko atau risk averse, maka perilaku ini dapat diturunkan dengan menerapkan 

tata kelola pada bank berupa pengawasan manajemen oleh komite risiko 
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(Nuswandari, 2009). Komite risiko juga akan memberikan nasihat mengenai risk 

appetite kepada manajemen dan memberikan laporan kepada pemegang saham 

sehingga dapat menurunkan adverse selection. Selain itu komite risiko akan 

mengelola risiko yang ada pada bank sehingga risiko tersebut tidak memberikan 

sinyal negatif pada pihak eksternal. 

H3 : Risk committee size(jumlah komite risiko) berpengaruh positif terhadap 

kinerja perbankan yang terdaftar di BEI dan Bursa Malaysia. 

H4 : Risk committee meeting(jumlah pertemuan komite risiko) berpengaruh 

positif terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di BEI dan Bursa 

Malaysia. 

 

2.9 Rerangka Pemikiran 

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara standard 

board dan tata kelola risiko terhadap kinerja perbankan. Seluruh komponen yang 

berkaitan dengan standard board dan tata kelola risiko dijadikan sebagai variabel 

independen. Bagian-bagian standar board yang dibahas pada penelitian ini terdiri 

atas board size (jumlah komisaris)dan board meeting (jumlah pertemuan 

komisaris). Sedangkan tata kelola risikoyang dibahas pada penelitian ini terdiri 

atas risk committee size(jumlah komite risiko) dan risk committee meeting(jumlah 

pertemuan komite risiko). Adapun rerangka pemikiran yang diajukan adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Board Size           +        (H1) 

Board Meeting           +        (H2) 

Risk Committee Size           +       (H3) 

Risk Committee Meeting          +       (H4) 

 

Variabel Kontrol : 

-Bank Size 

-Capital Adequacy Ratio 

 

Kinerja Perbankan 

-ROA 

-Tobin’s Q 

Tata Kelola Risiko 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



 

 33 Indonesia Banking School 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data perbankan negara 

Indonesia dan Malaysia dari tahun 2010 sampai 2014. Data tersebut digunakan 

agar penelitian up-to-date dan mengikuti perkembangan zaman setelah krisis 

2008. Penentuan sample pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga 

layak dijadikan sampel (Supriyadi, 2014). Peneliti menggunakan beberapa kriteria 

tertentu untuk menentukan sampel yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu :  

1. Bank yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. 

2. Bank yang mempublikasikan laporan tahunan (annual report) untuk 

periode 31 Desember 2010-2014pada Bursa Efek Indonesia(BEI) dan 

Bursa Malaysia. 

3. Bank yang mengungkapkan informasi mengenai struktur kepemilikan dan 

rasio keuangan dalam laporan tahunannya. 

Berdasarkan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya maka data yang 

digunakan memiliki hasil sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 Ringkasan Sampel Data yang Digunakan 

Kriteria Bank 
Tahun 
Bank 

Bank yang mempublikasikan laporan tahunan untuk periode 2012-2014. 37 185 

Bank yang mengungkapkan informasi mengenai struktur kepemilikan dan 
rasio keuangan dalam laporan tahunannya. 

37 185 

Data outlier 10 50 
Total sampel yang digunakan 27 135 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

berupa laporan tahunan perbankan yang ada di Indonesia dan Malaysia. Laporan 

tahunanmerupakan rekaman historikal yang menunjukan kondisikeuangan dan 

kinerja perusahaan. Laporan tahunandiperoleh dari website Bursa Efek Indonesia 

dan Bursa Malaysia. Datasekunder lainnya diperoleh dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, artikel, buku teks danreferensi lainnya yang dapat mendukung 

penelitian ini. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi dan pustaka yang diperoleh dari Perpustakaan, website Bank 

Indonesia, website resmi perbankan, website resmi ASEAN, dan website resmi 

Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Data kepustakaan yang dikumpulkan 

berupa konsep-konsep dan teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini dan 

diambil dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. 
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3.4 Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable 

kinerja perbankan. Peneliti memilih dua alat pengukuran kinerja perbankan, 

yaitu : 

3.4.1.1 Return On Assets (ROA) 

Menurut Bank Indonesia, Return On Asset (ROA) merupakan 

perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam 

satu periode. Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat 

profitabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Return on Asset (ROA) 

dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan 

didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya. Menurut Bank Indonesia rumus perhitungan return on asset 

yaitu: 

ROA =                   

                     
 x 100% 

Pada penelitian ini, nilai return on asset pada bank menggunakan nilai 

yang sudah tertera di laporan keuangan. 

3.4.1.2 Tobin’s Q 

Tobin’s Q adalah perbandingan antara nilai pasar perusahaan 

dengan nilai buku total aktiva (Prasinta, 2012). Pemilihan rasio Tobin’s q 
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dilakukan karena peneliti ingin melihat apakah variabel tata kelola 

perusahaan dan risiko mempengaruhi nilai perusahaan yang dilihat dari 

sisi pasar. Semakin besar nilai Tobin’s q maka menunjukkan kinerja yang 

lebih baik pada bank. Menurut Chung dan Pruitt (1994) rumus perhitungan 

Tobin’s q yaitu: 

Tobin’s Q =                                          

                      
 

3.4.2 Variabel Independen 

Penelitian ini menggunakan variabel tata kelola risiko sebagai variabel 

independen. Terdapat empat variabel independen, yaitu board size (jumlah 

komisaris), board meeting (jumlah pertemuan komisaris), risk committee 

size(jumlah komite risiko), dan risk committee meeting (jumlah pertemuan komite 

risiko). 

3.4.2.1 Board size (Jumlah komisaris) 

Penelitian ini mengoperasionalisasi variabel board size atau jumlah 

anggota dewan komisaris termasuk anggota komisaris independen. 

Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka akan meningkatkan fungsi 

pengawasan pada bank sehingga akan meningkatkan kinerja(Battaglia dan 

Gallo, 2015).  

3.4.2.2 Board meeting (Jumlah pertemuan komisaris) 

Variabel board meeting digunakan pada penelitian ini dengan cara 

melihat berapa kali pertemuan yang dilakukan oleh para anggota komisaris 
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dalam satu tahun. Jumlah pertemuan anggota komisaris setiap bank 

berbeda-beda. Semakin sering komisaris melakukan pertemuan, maka 

waktu untuk berdikusi mengenai pengawasan terhadap perbankan akan 

meningkat yang akhirnya menurunkan tingkat asimetris informasi 

(Battaglia dan Gallo, 2015). 

3.4.2.3 Risk committee size(Jumlah komite risiko) 

 Jumlah komite risikodigunakan dalam penelitian ini untuk 

mengukur tata kelola risiko. Operasionalisasi variabel ini dilakukan 

dengan melihat jumlah anggota komite risiko. Semakin banyak jumlah 

anggota komite risiko, maka fungsi pengawasan manajemen akan semakin 

kuat (Battaglia dan Gallo, 2015). Sehingga perilaku risk averse pada 

manajemen akan semakin berkurang. 

 3.4.2.4 Risk committee meeting(Jumlah pertemuan komite risiko) 

 Tata kelola risiko juga diukur dengan menggunakan risk committee 

meeting atau pertemuan komite risiko. Variabel ini dilihat melalui jumlah 

pertemuan yang dilakukan oleh anggota komite risiko dalam satu tahun. 

Semakin sering anggota komite risiko melakukan pertemuan, maka 

semakin banyak informasi yang diberikan komite risiko kepada pemegang 

saham mengenai manajemen yang akhirnya akan menurunkan adverse 

selection pada kedua pihak. 
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3.4.3 Variabel Kontrol 

3.4.3.1 Ln Size 

Bank size atau ukuran bank dalam penelitian ini digunakan sebagai 

variabel kontrol. Ukuran bank yang diukur dengan total asset akan 

ditransformasikan dalam logaritma natural karena total asset nilainya 

relatif besar.Variabel ini digunakan untuk mengontrol variabek 

independen lainnya melalui pengaruh ukuran bank terhadap kinerja 

perbankan.Ukuran perusahaan merupakan fungsi peluang untuk 

berinvestasi dalam suatu perusahaan (Smith dan Watts 1992, dalam Astrini 

2015).Bank yang memiliki ukuran yang besar biasanya akan memiliki 

masalah keagenan yang lebih besar pula sehingga diperlukan fungsi 

pengawasan yang lebih banyak. 

 3.4.3.2 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (Dendawijaya, 

dalam Putri, 2008). Nilai CAR mencerminkan kesehatan bank tersebut. 

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk 

menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. 

Variabel ini digunakan untuk mengontrol variabel independen lainnya 

melalui pengaruh nilai CAR terhadap kinerja perbankan. Menurut Bank 

Indonesia rumus perhitungan CAR yaitu: 
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CAR =           

                                       
 x 100% 

 

Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel Definisi Ukuran Sumber Data 
Dependen 

Return on 
Asset ROA 

Perbandingan antara 
laba sebelum pajak 

dengan rata-rata total 
asset dalam satu periode 

                  

                    
      

Laporan 
Keuangan 

Tobin’s Q TQ 
Rasio dari nilai pasar 
perusahaan dengan 

biaya penggantian aset 

                                         

                     
 

Laporan 
Keuangan 

Independen 

Board Size BS Jumlah anggota 
komisaris pada bank10 ∑anggota komisaris Laporan Tahunan 

Board 
Meeting BM Jumlah pertemuan 

komisaris pertahun ∑ pertemuan komisaris Laporan Tahunan 

Risk 
Committee 

Size 
RCS Jumlah anggota komite 

risiko pada bank ∑anggota komite risiko Laporan Tahunan 

Risk 
Committee 

Meeting 
RCM Jumlah pertemuan 

komite risiko pertahun ∑pertemuan komite risiko Laporan Tahunan 

Kontrol 

Bank Size lnSIZE Ukuran bank Ln(total aset) Laporan 
Keuangan 

Capital 
Adequacy 

Ratio 
CAR Rasio kecukupan modal           

    
      

Laporan 
Keuangan 

Sumber: Bank Indonesia, Chung dan Pruitt(1994) 

3.5 Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. 

Teknik yang digunakan adalah model regresi berganda, dengan tujuan mengetahui 

hubungan antara suatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen.  

 

 

                                                           
10Bank di Indonesia menggunakan jumlah anggota komisaris sebagai board size dan bank di Malaysia 
menggunakan jumlah anggota board sebagai board size. 
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Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

Model persamaan 1 

ROAit=  α0 + α1BSit + α2INDit + α3BMit + α4RCSit + α5RCMit +α6lnSIZEit + 

α7CARit + eit 

Model persamaan 2 

TQit=  β0 + β 1BSit + β 2INDit + β 3BMit + β 4RCSit + β 5RCMit +β6lnSIZEit 

+ β 7CARit  + µit 

 

Keterangan : 

ROA  = Return On Asset 

TQ  = Tobin’s Q 

α0, β0  = konstanta 

α1–α7, β1-β7 = koefisien regresi 

BS  = Board size atau jumlah komisaris 

BM  = Board meeting atau jumlah pertemuan komisaris 

RCS  = Risk committee size atau ukuran komite risiko 

RCM  = Risk committee meeting atau jumlah pertemuan komite risiko 

lnSIZE  = Bank size atau ukuran perusahaan 

CAR  = Capital adequacy ratio 

e, µ  = error 

i  = cross section identifiers 

t  = time series identifiers 
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3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atau gambaran 

atas variabel-variabel penelitian. Deskripsi yang diberikan dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif 

menyajikan ukuran-ukuran numerik yang merupakan bentuk penyederhanaan data 

ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang pada akhirnya mengarah pada suatu 

penjelasan dan penafsiran. 

3.6.2 Analisis Regresi 

1. Metode Common Effect 

Metode common effect atau Ordinary Least Square (OLS) adalah 

teknik yang mengkombinasi data cross section dan time series (pool 

data).Dalam metode ini, hasil regresi dianggap berlaku pada semua objek 

pada semua waktu (Winarno, 2011). 

2. Metode Fixed Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode common 

effect yang menunjukkan ketidaksesuaian model dengan keadaan 

sesungguhnya. Metode ini merupakan model yang menunjukkan 

perbedaan konstan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang 

sama. Satu objek memiliki konstan dan koefisien regresi yang tetap untuk 

berbagai periode waktu (Winarno, 2011). 
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3. Metode Random Effect 

Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan metode fixed 

effect yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Metode ini menggunakan residual, yang diduga memiliki 

hubungan antarwaktu dan antarobjek (Winarno, 2011). 

Dalam Winarno (2011) terdapat langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat. Langkah-langkah 

tersebut adalah:  

 

3.6.2.1 Uji Chow 

 Uji Chow (Chow test) adalah alat untuk menguji test for equality of 

coefficients atau uji kesamaan koefisien dan tes ini ditemukan oleh 

Gregory Chow (Ghozali, 2013). Uji Chow (Chow test) atau likelihood 

ratio test adalah pengujian F statistik untuk memilih apakah model yang 

digunakan common effect atau fixed effect (Winarno, 2011). Uji Chow 

dalam penelitian ini menggunakan program Eviews.  

 

3.6.2.2 Uji Hausman 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji metode yang paling baik 

digunakan, apakah fixed effect atau random effect. Statistik uji Hausman 

ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom 

sebanyak k (jumlah variabel bebas). Jika nilai statistik Hausman lebih 

besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Fixed 
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Effect, sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai 

kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect (Gujarati, 

2003).  

 

3.6.3 Uji Multikolineritas 

Menurut Winarno (2011) multikolinearitas adalah kondisi adanya 

hubungan linear antarvariabel independen, karena melibatkan beberapa variabel 

independen. Suatu persamaan yang baik seharusnya tidak mengandung 

multikolinearitas. Syarat non-multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas 

tidak melebihi nilai 0.8 (Winarno, 2011). 

3.6.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi penyimpangan varian bersifat konstan atau tidak. Ini berarti pengujian 

dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis regresi. 

Persebaran titik dapat dilihat dengan scatterplot antara variable dependen dengan 

residual. 

Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan Uji Park dengan melihat probabilitas 

koefisien masing-masing variabel independen. Hipotesisyang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 

- Ha = terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model 
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3.6.5 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013) uji autokorelasi merupakan suatu alat analisis 

dalam uji penyimpangan asumsi klasik yang memiliki tujuan untuk menguji 

apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar anggota sampel yang 

diurutkan berdasarkan waktu. Terdapat konsekuensi dari penggunaan uji 

autokorelasi terhadap model regresi, yaitu varian sampel tidak dapat 

menggambarkan varian populasinya dan model regresi yang dihasilkan tidak 

dapat digunakan untuk menaksir nilai variable tertentu. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Autokorelasi dapat diidentifikasi salah satunya dengan melakukan Uji 

Durbin-Watson. Hipotesis yang akan diuji yaitu: 

- H0 = tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

- Ha = terdapat masalah autokorelasi di dalam model 

Syarat suatu persamaan tidak mengalami masalah otokorelasi yaitu nilai DW-Stat 

berada pada kisaran angka 1.54 – 2.46. 

 

3.6.6 Uji Hipotesis (Uji t) 

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

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Gujarati, 

2003). Jika tingkat signifikansi yang diperoleh (p-value) lebih kecil dari 0,05 

maka H0 dapat ditolak atau dengan α = 5% variabel independen berhubungan 
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secara statistis terhadap variabel dependennya. Dasar pengambilan keputusan 

dalam pengujian ini adalah jika probabilitas < 0,05 maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel independen pada penelitian berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perbankan. Begitu juga sebaliknya. 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini berisi uraian proses pengolahan data dan analisa atas hasil olahan 

data tersebut. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. Pemilihan sampel ditentukan dengan 

metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1 Seleksi Sampel 

Kriteria Bank Bank 
Year 

Bank yang mempublikasikan laporan tahunan untuk 
periode 2010-2014. 37 185 

Bank yang mengungkapkan informasi mengenai 
struktur kepemilikan dan rasio keuangan dalam laporan 
tahunannya. 

37 185 

Data outlier 10 50 
Total sampel yang digunakan 27 135 

 Sumber: hasil olahan data 

Dari 37 sampel bank yang digunakan, 27 bank merupakan sampel bank 

yang ada di Indonesia dan 10 bank merupakan sampel bank yang ada di Malaysia. 

Kemudian selama mengumpulkan data, terdapat 10 bank di Indonesia yang 

merupakan data outlier. Data outlier pada penelitian ini yaitu bank dengan data 

yang kurang lengkap pada setiap tahunnya dan bank yang merupakan anak 

perusahaan. 
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4.1.1 Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Indonesia dan Malaysia 

  ROA TQ BS BM RCS RCM LNSIZE CAR 

INDONESIA 
 Mean 0,0210 1,01 5,47 15,05 4,78 9,80 22,18 0,1676 
 Median 0,0179 0,99 5,00 11,00 5,00 6,00 22,48 0,1649 
 Maximum 0,0515 1,38 9,00 55,00 9,00 36,00 24,95 0,2929 
 Minimum 0,0066 0,83 2,00 3,00 3,00 3,00 19,51 0,1167 
 Std. Dev. 0,0112 0,11 1,99 13,59 1,70 8,21 1,59 0,0304 
 Skewness 1,1156 1,01 0,13 1,50 0,75 1,81 -0,04 1,0575 
 Kurtosis 3,5552 3,96 1,66 3,91 2,57 5,37 1,90 5,2695 

MALAYSIA 
 Mean 0,0133 1,04 10,65 11,94 5,15 8,82 24,52 0,1672 
 Median 0,0138 1,04 11,00 10,00 5,00 7,00 24,82 0,1465 
 Maximum 0,0250 1,39 14,00 21,00 10,00 25,00 25,93 0,4190 
 Minimum 0,0001 0,79 6,00 6,00 3,00 4,00 20,85 0,1046 
 Std. Dev. 0,0059 0,13 1,76 3,84 2,12 5,01 1,34 0,0731 
 Skewness -0,1500 1,01 -0,61 0,69 0,66 1,46 -1,75 2,3745 
 Kurtosis 2,9086 4,32 3,31 2,49 2,28 4,86 5,11 7,5115 

Sumber: hasil olahan data 
 

ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur return on 

assets. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa bank sampel di Indonesia 

memiliki nilai rata-rata ROA sebesar 2,1% dan sampel di Malaysia memiliki rata-

rata 1,33%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai ROA pada bank di 

Indonesia lebih besar dari bank di Malaysia. Di Indonesia nilai ROA tertinggi 

dimiliki oleh bank BRI sebesar 5,15% dan terendah sebesar 0,6% oleh bank Artha 

Graha. Sedangkan di Malaysia nilai ROA tertinggi sebesar 2,5% oleh Maybank 

dan nilai terendah sebesar 0,01% oleh K&N Kenanga Holdings.  
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TQ merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tobin’s Q atau 

nilai perusahaan dari sisi pasar. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata TQ 

bank sampel di Indonesia sebesar 1,01 dan di Malaysia sebesar 1,04. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai pasar saham pada bank di Indonesia dan 

Malaysia tidak jauh berbeda. Nilai TQ terendah di Indonesia sebesar 0,83 oleh 

Bank Bumi Arta dan tertinggi sebesar 1,38 oleh Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional. Sedangkan di Malaysia nilai TQ terendah sebesar 0,79oleh K&N 

Kenanga Holdings dan tertinggi sebesar 1,39 oleh Public Bank. 

BS merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur board size atau 

jumlah dewan komisaris. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata BS bank 

sampel di Indonesia sebesar 5,47.  Sedangkan di Malaysia rata-rata BS bank 

sebesar 10,65, artinya jumlah board pada bank di Malaysia lebih banyak 

dibandingkan di Indonesia. Hal ini mungkin karena di Malaysia struktur 

organisasinya menggunakan sistem one-tier atau tidak memisahkan fungsi 

pengawasan dan fungsi operasional, sehingga jumlah anggota komisaris lebih 

banyak. Nilai BS terendah di Indonesia sebesar 2 pada Bank Bumi Arta dan 

tertinggi sebesar 9 pada beberapa bank yaitu bank BRI, Danamon, Permata, dan 

NISP. Sedangkan nilai BS tertinggi di Malaysia sebesar 14 pada Maybank dan 

terendah sebesar 6 pada RHB Capital.  

BM merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur board meeting 

atau frekuensi pertemuan dewan komisaris . Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata BM bank sampel di Indonesia sebesar 15,05 sedangkan di Malaysia nilai 

rata-rata BS sebesar 11,94. Hal ini menunjukkan frekuensi pertemuan komisaris 
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pada bank di Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Nilai BM terendah di 

Indonesia sebesar 3 pada Bank Permata dan di Malaysia sebesar 6 pada bank 

CIMB, sedangkan nilai BM tertinggi di Indonesia sebesar 55pada Bank Jabar dan 

di Malaysia sebesar 21 pada Public Bank. 

RCS merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risk committee 

size atau jumlah komite risiko. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata RCS 

bank sampel di Indonesia sebesar 4,78dan di Malaysia sebesar 5,15. Hal ini 

menunjukkan jumlah komite risiko pada bank di Indonesia dan Malaysia tidak 

jauh berbeda. Nilai RCS terendah di Indonesia pada Bank Nusantara Parahyangan 

dan Bank Bumi Arta dan di Malaysia pada AMMB Holdings dan Hong Leong 

Bank yaitu sebesar 3. Nilai tertinggi di Indonesia sebesar 9 pada Bank Danamon 

dan di Malaysia sebesar 10 pada Bank CIMB. 

RCM merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur risk committee 

meeting atau frekuensi pertemuan komite risiko. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 

nilai rata-rata RCM bank sampel di Indonesia sebesar 9,8dan di Malaysia sebesar 

8,82. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan komite risiko pada bank di 

Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Nilai RCM terendah di Indonesia 

yaitu sebesar 3 pada Bank Capital dan di Malaysia sebesar 4 pada Maybank. 

Sedangkan nilai RCS tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 36 pada Bank Jabar dan 

di Malaysia sebesar 25 pada RHB Capital. 

Ln SIZE merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

ukuran perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata Ln SIZE bank 
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sampel di Indonesia sebesar 22,18dan di Malaysia sebesar 24,52. Hal ini 

menunjukkan total aset yang pada bank di Malaysia lebih besar dari bank di 

Indonesia. Nilai Ln SIZE terendah di Indonesia sebesar 19,51 pada Bank Bumi 

Arta dan di Malaysia sebesar 20,85 pada K&N Kenanga Holdings. Sedangkan 

nilai Ln SIZE tertinggi di Indonesia sebesar 24,95 pada Bank Mandiri dan di 

Malaysia sebesar 25,93 pada Maybank.  

CAR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur capital 

adequacy ratio. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui bahwa bank sampel 

memiliki nilai rata-rata capital adequacy ratiodi Indonesia sebesar 16,76% dan di 

Malaysia sebesar 16,72%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai CAR pada bank di 

Indonesia dan Malaysia tidak jauh berbeda. Rata-rata bank sampel di Indonesia 

memiliki nilai CAR terendah sebesar 11,67% pada Bank Windu Kentjana dan di 

Malaysia sebesar 10,4% pada RHB Capital.Hal ini menunjukkan bahwa sampel 

bank di Indonesia dan Malaysia pada penelitian ini sudah sesuai dengan PBI No. 

26 Tahun 2008yang mensyaratkan minimal CAR yang harus dimiliki oleh bank 

yaitu sebesar 8%. Nilai CAR tertinggi di Indonesia sebesar 29,3% pada Bank 

Capital dan di Malaysia sebesar 41,9% pada K&N Kenangan Holdings. 

Kemudian tabel berikut ini adalah tabel korelasi antar variabel penelitian 

dengan sampel bank di Indonesia dan sampel bank di Malaysia secara terpisah: 
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Tabel 4.3 Korelasi sampel bank di Indonesia 

  ROA  TQ  BS  BM  RCS  RCM  LNSIZE  CAR  
ROA  1         
TQ  0.5093* 1        
BS  0.4858* 0.2643* 1       
BM  0.2948* 0.0458 0.2438* 1      
RCS  0.4103* 0.2251* 0.7352* 0.0653 1     
RCM  0.3935* 0.0825 0.4428* 0.6917* 0.1459 1    

LNSIZE  0.6036* 0.3188* 0.7500* 0.3776* 0.6350* 0.4349* 1   
CAR  0.1931* 0.1822* -0,1452 -0,1354 -0,0697 -0,0368 -0,189* 1 

Sumber: hasil olahan data 

Secara umum, board size, board meeting, risk committee size, risk 

committee meeting, ukuran bank, dan capital adequacy ratio berhubungan positif 

terhadap return on assetdan Tobin’s Q. Kemudian tabel korelasi juga dapat 

menjelaskan ada atau tidaknya multikolineritas antar variabel independen. 

Variabel dikatakan multikolineritas jika nilainya lebih dari 0,8. Pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi yang sedikit dan 

signifikan. Sehingga variabel-variabel ini bisa dikatakan bebas dari 

mutikolineritas. 

Tabel 4.4 Korelasi sampel bank di Malaysia 

  ROA  TQ  BS  BM  RCS  RCM  LNSIZE  CAR  
ROA  1         
TQ  0.6227* 1        
BS  0.0535 -0,0926 1       
BM  0.5597* 0.5797* -0,4034* 1      
RCS  0.1688 0.4399* -0,3845* 0.2246 1     
RCM  0.1147 0.1343 -0,7001* 0.6651* 0.0653 1    

LNSIZE  0.7814* 0.5629* -0,1581 0.3911* 0.3830* 0.1394 1   
CAR  -0,607* -0,4106* 0,277 -0,2728 -0,3353* -0,1834 -0,8862* 1 

Sumber: hasil olahan data 
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Secara umum, board size, board meeting, risk committee size, risk 

committee meeting, ukuran bank, dan capital adequacy ratio berhubungan positif 

terhadap return on asset dan Tobin’s q. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa 

variabel-variabel tersebut memiliki nilai korelasi dibawah0,8 dan signifikan. 

Sehingga variabel-variabel ini bisa dikatakan bebas dari mutikolineritas. 

 

4.1.2 Penentuan Model Regresi 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, 

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji 

Hausman. 

4.1.2.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 di 

Indonesia dan Malaysia dengan fixed effect. Hasil dari uji Chow disajikan dalam 

tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow 

Effect Test Statistic d.f Prob. 
INDONESIA 
Persamaan 1 

Cross-section F 18,393369 -19,69 0.0000 
Cross-section Chi-square 171,238285 19 0.0000 

Persamaan 2 
Cross-section F 9,277471 -19,69 0.0000 
Cross-section Chi-square 120,484805 19 0.0000 

MALAYSIA 
Persamaan 1 

Cross-section F 2,238725 -6,21 0.0794 
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Cross-section Chi-square 16,812118 6 0.0100 
Persamaan 2 

Cross-section F 1,345244 -6,21 0.2817 
Cross-section Chi-square 11,05798 6 0.0866 

Sumber: hasil olahan data 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai probabilitas Chi-square hasil 

regresi persaman 1 dan persamaan 2 di Indonesia dengan fixed effect sebesar 

0.0000. Nilai probabilitas Chi-square hasil regresi persamaan 1 di Malaysia yaitu 

sebesar 0.0100. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga 

dapat dikatakan bahwa hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 di Indonesia 

dan persamaan 1 di Malaysia dalam penelitian ini menggunakan model fixed 

effect dan dapat dilanjutkan ke uji Hausman. 

Kemudian tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas Chi-square hasil 

regresi persamaan 2 di Malaysia dengan fixed effect sebesar 0.0866. Nilai tersebut 

lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi persamaan 2 di Malaysia dalam penelitian ini lebih baik menggunakan 

model common effect dan tidak perlu dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.1.2.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

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

regresi persamaan 1 dan 2 di Indonesia dan persamaan 1 di Malaysia dengan 

random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman 

INDONESIA 
Persamaan 1 

Effect Test Statistic d.f Prob. 
Cross-section random 11,486709 6 0.0744 

Persamaan 2 
Effect Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section random 6,24451 6 0.3964 
MALAYSIA 
Persamaan 1 

Effect Test Statistic d.f Prob. 
Cross-section random 13,432349 6 0.0367 

  Sumber: hasil olahan data 
 

 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square 

hasil uji hausman pada hasil regresi persamaan 1 dan 2 di Indonesia dengan 

random effect memiliki nilai masing-masing sebesar 0.0744 dan 0.3964 yang 

artinya lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan 1 dan 2 di Indonesialebih baik menggunakan model 

random effect. Sedangkan uji hausman pada hasil regresi persamaan 1 di Malaysia 

dengan random effect menunjukkan nilai probabilitas chi-square sebesar 0.0367 

atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil 

regresi persamaan 2 dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect.  

Pada penelitian ini, keempat model penelitian menggunakan model fixed 

effect dan tidak mengikuti hasil uji Chow dan uji Hausman. Hal ini disebabkan 

hasil regresi dengan menggunakan model fixed effect menunjukkan hasil yang 

lebih bagus. Kemudian menurut Gujarati (2003) model random effect lebih sesuai 

untuk penelitian dengan sampel acak. Penelitian ini memilih sampel dengan 
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metode purposive sampling atau tidak acak sehingga menggunakan model fixed 

effect sebagai hasil regresi. 

 

4.1.3 Hasil Regresi 

Berikut ini disajikan hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 

sampel bank di Indonesia dalam tabel 4.7dan 4.8 berikut: 

Tabel 4.7 Hasil Regresi Persamaan 1 sampel bank di Indonesia 

Persamaan 1 
Variabel 

Independen Hipotesis Coef. t-Stat Prob. 

C    -0.065475 -0.741466 0.4609 

BS (+) 0.000913 2,924160 0.0047*** 

BM (+) 0.000144 2,333413 0.0225** 

RCS (+) 0.001728 5,469510 0.0000*** 

RCM (+) 0.000116 1,754988 0.0837* 

lnSIZE   0.003272 0.812064 0.4195 

CAR   -0.015636 -0.919024 0.3613 

R-squared 0.914454 Adjusted 
R-squared 0.883459 

F-statistic 29,50329 DW-stat 1,957030 

Prob. 0.000000   
    

Keterangan : 
Variabel Dependen : ROA (return on asset) 
Variabel Independen : BS (board size), BM (board meeting), 
RCS (risk committee size), RCM (risk committee meeting) 
Variabel Kontrol : ln SIZE (ln total aset), CAR (capital 
adequacy ratio) 
***Signifikan pada 1% 
**Signifikan pada 5% 
*Signifikan pada 10% 
Sumber : hasil olahan data 
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Tabel 4.8 Hasil Regresi Persamaan 2 sampel bank di Indonesia 

Persamaan 2 
Variabel 

Independen Hipotesis Coef. t-Stat Prob. 

C    -4,495257 -5,007986 0.0000 

BS (+) 0.011458 1,449685 0.1538 

BM (+) 0.002854 1,544264 0.1292 

RCS (+) 0.003109 0,561440 0.5772 

RCM (+) -0.002249 -3,256050 0.0021** 

lnSIZE   0.240488 6,508762 0.0000*** 

CAR   0.416417 1,864485 0.0685* 

R-squared 0.860338 Adjusted 
R-squared 0.783078 

F-statistic 11,135630 DW-stat 2,315871 

Prob. 0.000000   
    

Keterangan : 
Variabel Dependen : TQ (tobin's q) 
Variabel Independen : BS (board size), BM (board meeting), 
RCS (risk committee size), RCM (risk committee meeting) 
Variabel Kontrol : ln SIZE (ln total aset), CAR (capital 
adequacy ratio) 
***Signifikan pada 1% 
**Signifikan pada 5% 
*Signifikan pada 10% 
Sumber : hasil olahan data 

   

Setelah regresi pada persamaan 1 dan 2 dengan sampel bank di Indonesia 

dilakukan, dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Persamaan 1 : 

ROA = -0.065475 + 0.000913*BS + 0.000144*BM + 0.001728*RCS + 

0.000116*RCM + 0.003272*LNSIZE - 0.015636*CAR 
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Persamaan 2 : 

TQ = -4.495257 + 0.011458*BS + 0.002854*BM + 0.003109*RCS - 

0.002249*RCM + 0.240488*LNSIZE + 0.416417*CAR 

Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas board 

size (jumlah komisaris) sebesar 0.0047 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, 

dan koefisien regresi dari variabel board size (jumlah komisaris) menunjukkan 

nilai 0.000913. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi board size (jumlah 

komisaris) bank berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank di 

Indonesia. Sedangkan pada persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas board size 

(jumlah komisaris) sebesar 0.1538 atau lebih besar dari nilai signifikansi 10%, 

dan koefisien regresi dari variabel board size (jumlah komisaris) menunjukkan 

nilai 0.011458. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi board size (jumlah 

komisaris) bank berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TQ pada bank di 

Indonesia. 

Pada hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas board meeting 

(frekuensi pertemuan komisaris) sebesar 0.0225 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5%, dan koefisien regresi dari variabel board meeting (jumlah 

pertemuan komisaris) menunjukkan nilai 0.000144. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kondisi board meeting (jumlah pertemuan komisaris) bank berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada bank di Indonesia. Sedangkan pada 

persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas board meeting (jumlah pertemuan 

komisaris) sebesar 0.1292atau lebih besar dari nilai signifikansi 10%, dan 

koefisien regresi dari variabel board meeting (jumlah pertemuan 
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komisaris)menunjukkan nilai 0.002854. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi 

board meeting (jumlah pertemuan komisaris) bank berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap TQ pada bank di Indonesia. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee size (jumlah komite risiko) sebesar 0.0000 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel risk committee size (jumlah 

komite risiko) menunjukkan nilai 0.001728. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi risk committee size (jumlah komite risiko) bank berpengaruh positif 

signifikan terhadap ROA pada bank di Indonesia. Sedangkan padapersamaan 2, 

ditemukan nilai probabilitas risk committee size (jumlah komite risiko) sebesar 

0.5772 atau lebih besar dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari 

variabel risk committee size (jumlah komite risiko) menunjukkan nilai 0.003109. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee size (jumlah komite 

risiko) bank berpengaruh positif tidak signifikan terhadap TQ pada bank di 

Indonesia. 

Pada hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) sebesar 0.0837 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel risk committee 

meeting(jumlah pertemuan komite risiko) menunjukkan nilai 0.000116. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee meeting (jumlah pertemuan 

komite risiko) bank berpengaruh positif signifikan terhadap ROA pada bank di 

Indonesia. Kemudian pada persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) sebesar 0.0021 atau 
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lebihkecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) menunjukkan nilai -

0.002249. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee meeting 

(jumlah pertemuan komite risiko) bank berpengaruh negatif signifikan terhadap 

TQ pada bank di Indonesia. 

Pada persamaan 1, koefisien regresi ukuran bank (ln SIZE) sebesar 

0.003272 dengan nilai probabilitas 0,4195 menunjukkan bahwa return on asset 

(ROA)pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami peningkatan sebesar 

0.003272 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai ukuran bank (ln SIZE). Begitu juga 

pada persamaan 2, koefisien regresi pada ukuran bank (ln SIZE) sebesar 0.240488 

dengan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa nilai Tobin’s Q (TQ) pada 

bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami peningkatan sebesar 0.240488 

untuk setiap kenaikan 1 pada nilai ukuran bank (ln SIZE). 

Koefisien regresi capital adequacy ratio (CAR) sebesar -0.015636 dengan 

nilai probabilitas 0,3613 pada persamaan 1 menunjukkan bahwa return on asset 

(ROA)pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami penurunan sebesar 

0.015636 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai capital adequacy ratio (CAR). 

Sedangkan pada persamaan 2, koefisien regresi pada capital adequacy ratio 

(CAR) sebesar 0.416417 dengan nilai probabilitas 0,0685 menunjukkan bahwa 

nilai Tobin’s Q (TQ) pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.416417 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai capital 

adequacy ratio (CAR) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
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Kemudian disajikan hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 

sampel bank di Malaysiadalam tabel 4.9 dan 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.9 Hasil Regresi Persamaan 1 sampel bank di Malaysia 

Persamaan 1 
Variabel 

Independen Hipotesis Coef. t-Stat Prob. 

C    0.425511 6,279865 0.0000 

BS (+) 0.000314 1,527927 0.1505 

BM (+) 0.000483 3,046696 0.0094*** 

RCS (+) -0.000358 -0,743973 0.4701 

RCM (+) 0.000165 1,855324 0.0864* 

lnSIZE   -0.016947 -6,157803 0.0000*** 

CAR   -0.006563 -0,194239 0.8490 

R-squared 0.954566 Adjusted 
R-squared 0.909131 

F-statistic 21,00979 DW-stat 1,758701 

Prob. 0.000001   
    

Keterangan : 
Variabel Dependen : ROA (return on asset) 
Variabel Independen : BS (board size), BM (board meeting), RCS 
(risk committee size), RCM (risk committee meeting) Variabel 
Kontrol : ln SIZE (ln total aset), CAR (capital adequacy ratio) 

***Signifikan pada 1% 
**Signifikan pada 5% 
*Signifikan pada 10% 
Sumber : hasil olahan data 

   

Tabel 4.10 Hasil Regresi Persamaan 2 sampel bank di Malaysia 

Persamaan 2 
Variabel 

Independen Hipotesis Coef. t-Stat Prob. 

C    -1,913232 -1,163507 0.2577 

BS (+) -0.008275 -0,576522 0.5704 

BM (+) 0.016763 1,521017 0.1432 
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Persamaan 2 
RCS (+) 0.036898 3,017995 0.0065*** 

RCM (+) 0.000745 0,156873 0.8768 

lnSIZE   0.108818 1,527154 0.1416 

CAR   -0.163656 -0,436883 0.6667 

R-squared 0.703500 Adjusted 
R-squared 0.534071 

F-statistic 4,15219 DW-stat 1,852031 

Prob. 0.002168   
    

Keterangan : 
Variabel Dependen : TQ (tobin's q) 
Variabel Independen : BS (board size), BM (board meeting), 
RCS (risk committee size), RCM (risk committee meeting) 
Variabel Kontrol : ln SIZE (ln total aset), CAR (capital 
adequacy ratio) 
***Signifikan pada 1% 
**Signifikan pada 5% 
*Signifikan pada 10% 
Sumber : hasil olahan data 

   

Setelah regresi pada persamaan 1 dan 2 dengan sampel bank di Malaysia 

dilakukan, dapat disimpulkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Persamaan 1 : 

ROA =  0.425511 + 0.000314*BS + 0.000483*BM - 0.000358*RCS + 

0.000165*RCM - 0.016947*LNSIZE - 0.006563*CAR  

Persamaan 2 : 

TQ =  -1.9132 - 0.008275*BS + 0.016763*BM + 0.036898*RCS + 

0.000745*RCM + 0.108818*LNSIZE - 0.163656*CAR 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



62 
 

Indonesia Banking School 

Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas board 

size (jumlah komisaris) sebesar 0.1505 atau lebih besar dari nilai signifikansi 

10%, dan koefisien regresi dari variabel board size (jumlah komisaris) 

menunjukkan nilai 0.000314. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi board size 

(jumlah komisaris) bank berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA pada 

bank di Malaysia. Kemudian pada persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas 

board size (jumlah komisaris) sebesar 0.5704 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel board size (jumlah 

komisaris) menunjukkan nilai -0.008275. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi board size (jumlah komisaris) bank berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap TQ pada bank di Malaysia. 

Pada hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas board meeting 

(jumlah pertemuan komisaris) sebesar 0.0094 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari variabel board meeting (jumlah 

pertemuan komisaris) menunjukkan nilai 0.000483. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kondisi board meeting (jumlah pertemuan komisaris) bank berpengaruh 

positif signifikan terhadap ROA pada bank di Malaysia. Sedangkan pada 

persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas board meeting (jumlah pertemuan 

komisaris) sebesar 0.1432 atau lebih besar dari nilai signifikansi 10%, dan 

koefisien regresi dari variabel board meeting (jumlah pertemuan komisaris) 

menunjukkan nilai 0.016763. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi board 

meeting (jumlah pertemuan komisaris) bank berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap TQ pada bank di Malaysia. 
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Berdasarkan hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee size (jumlah komite risiko) sebesar 0.4701 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel risk committee size (jumlah 

komite risiko) menunjukkan nilai -0.000358. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

kondisi risk committee size (jumlah komite risiko) bank berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap ROA pada bank di Malaysia.Sedangkan pada persamaan 2, 

ditemukan nilai probabilitas risk committee size (jumlah komite risiko) sebesar 

0.0065 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 1%, dan koefisien regresi dari 

variabel risk committee size (jumlah komite risiko) menunjukkan nilai 0.036898. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee size (jumlah komite 

risiko) bank berpengaruh positif signifikan terhadap TQ pada bank di Malaysia. 

Pada hasil regresi persamaan 1, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) sebesar 0.0864 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel risk committee 

meeting (jumlah pertemuan komite risiko) menunjukkan nilai 0.000165. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee meeting (jumlah pertemuan 

komite risiko) bank berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA pada bank 

di Malaysia.Sedangkan pada persamaan 2, ditemukan nilai probabilitas risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) sebesar 0.8768 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari variabel risk 

committee meeting (jumlah pertemuan komite risiko) menunjukkan nilai 

0.000745. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi risk committee 
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meeting(jumlah pertemuan komite risiko) bank berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap TQ pada bank di Malaysia. 

Pada persamaan 1, koefisien regresi ukuran bank (ln SIZE) sebesar -

0.016947 dengan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa return on asset 

(ROA)pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami penurunan sebesar 

0.016947untuk setiap kenaikan 1 pada nilai ukuran bank (ln SIZE). Sedangkan 

pada persamaan 2, koefisien regresi pada ukuran bank (ln SIZE) sebesar 

0.108818dengan nilai probabilitas 0,1416 menunjukkan bahwa nilai Tobin’s Q 

(TQ) pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami peningkatan sebesar 

0.108818untuk setiap kenaikan 1 pada nilai ukuran bank (ln SIZE). 

Koefisien regresi capital adequacy ratio (CAR) pada persamaan 1 sebesar 

-0.006563dengan nilai probabilitas 0,8490 menunjukkan bahwa return on asset 

(ROA)pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami penurunan sebesar 

0.006563untuk setiap kenaikan 1 pada nilai capital adequacy ratio (CAR). Begitu 

juga pada persamaan 2, koefisien regresi pada capital adequacy ratio (CAR) 

sebesar -0.163656dengan nilai probabilitas 0,6667 menunjukkan bahwa nilai 

Tobin’s Q (TQ) pada bank sampel periode 2010-2014 akan mengalami penurunan 

sebesar 0.163656untuk setiap kenaikan 1 pada nilai capital adequacy ratio 

(CAR). 

 
4.1.4 Uji Multikolineritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan 

antara variabel independen dalam masing-masing persamaan. Variabel dikatakan 
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non-multikolineritas jika nilai korelasinya dibawah 0,8. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel independen dalam persamaan telah memenuhi 

persyaratan non-multikolinearitas. Hasil pengujian multikolinearitas variabel 

independen dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 4.4 korelasi yang tersedia pada subab 

sebelumnya.  

4.1.5 Uji Heteroskedastisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil regresi persamaan 1 dan persamaan 2. Uji Park 

pada hasil regresi persamaan 1 dan 2 dengan sampel bank di Indonesia dan 

Malaysia menunjukkan bahwa ditemukan adanya heteroskedastisitas. Hal ini 

harus dihilangkan dengan menerapkan uji white-heteroskedastisity. Hasil 

pengujian Park pada hasil regresi persamaan 1 dan 2 dengan sampel bank di 

Indonesia dan Malaysia dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas 
  Persamaan 1 Persamaan 2 

INDONESIA 
Variabel t-statistic prob. t-statistic prob 

BS -0,924004 0.3580 -1,110169 0.2709 

BM -1,288323 0.2010 -1,339018 0.1851 

RCS -2,709105 0.0081 1,029242 0.3071 

RCM 0,910743 0.3649 3,494452 0.0008 

lnSIZE 2,125701 0.0363 -1,075702 0.2859 

CAR 1,173012 0.2440 -1,604314 0.1133 

MALAYSIA 
Variabel t-statistic prob. t-statistic prob 

BS 1,649154 0.1147 0,992604 0.3297 

BM -0,426843 0.6741 3,291447 0.0028 

RCS 2,074361 0.0512 0,155377 0.8777 

RCM 1,275499 0.2167 -0,552678 0.5850 

lnSIZE 2,465907 0.0228 -2,734437 0.0109 
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  Persamaan 1 Persamaan 2 
CAR 4,198999 0.0004 -2,638895 0.0136 

Sumber: hasil olahan data 
 
 
 
 
4.1.6 Uji Autokorelasi 
 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji 

autokorelasi apabila nilai DW-stat berada diantara nilai 1,54-2,46. Hasil pengujian 

autokorelasi pada hasil regresi persamaan 2 dengan sampel bank Indonesia dan 

persamaan 1 dengan sampel bank di Malaysia menunjukkan adanya masalah 

autokorelasi, sehingga diperbaiki dengan menggunakan AR(1) pada regresi. Uji 

autokorelasi hasil regresi disajikan dalam tabel berikut ini: 

 
Tabel 4.12 Uji Autokorelasi 

INDONESIA 
Durbin-Watson Statistic 

DW-stat persamaan 1  1,957030 
DW-stat persamaan 2 2,315871 

MALAYSIA 
Durbin-Watson Statistic 

DW-stat persamaan 1  1,758701 
DW-stat persamaan 2 1,852031 
Sumber: hasil olahan data 

 

4.2 Analisis Persamaan Regresi 

Dari hasil regresi pada model pertama dengan sampel bank di Indonesia 

menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 dan nilai adjusted R-

squared sebesar 0,8834 yang artinya variabel independen pada model ini mampu 

menjelaskan return on asset (ROA) sebesar 88,34% secara signifikan. Kemudian 
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dari hasil regresi pada model kedua dengan sampel bank di Indonesia 

menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0000 dan nilai adjusted R-

squared sebesar 0,7830 yang artinya variabel independen pada model ini mampu 

menjelaskan return on asset (ROA) sebesar 78,3% secara signifikan.  

Selanjutnya dari hasil regresi pada model pertama dengan sampel bank di 

Malaysia menunjukkan nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,0001 dan nilai 

adjusted R-squared sebesar 0,9091 yang artinya variabel independen pada model 

ini mampu menjelaskan return on asset (ROA) sebesar 90,91% secara signifikan. 

Hasil regresi pada model kedua dengan sampel bank di Malaysia menunjukkan 

nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,002168 dan nilai adjusted R-squared sebesar 

0,5340 yang artinya variabel independen pada model ini mampu menjelaskan 

return on asset (ROA) sebesar 53,4% secara signifikan.  

 

4.2.1 Pengaruh board size atau jumlah dewan komisaris terhadap kinerja 

perbankan. 

Hasil regresi persamaan 1 dengan sampel Indonesia menunjukkan 

bahwa pada periode 2010-2014, board size atau jumlah dewan komisaris 

mempengaruhi kinerja perbankan yang diukur dengan return on asset 

secara positif signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Thanh Binh 

dan Minh Tam (2014). Jumlah komisaris yang besar dapat menghasilkan 

keputusan yang lebih baik karena keputusan ini dibuat berdasarkan variasi 

kompetensi dan pengalaman yang dimiliki komisaris. Sedangkan pada 

hasil regresi persamaan 1 dengan sampel Malaysia menunjukkan bahwa 
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board size tidak mempengaruhi nilai ROA pada bank. Hasil ini sesuai 

dengan penelitian Battaglia dan Gallo (2015). Hal ini mungkin karena 

manajemen pada bank di Malaysia sudah menunjukkan kinerja yang baik 

dengan jumlah board yang secukupnya sehingga banyaknya jumlah board 

tidak memberikan pengaruh pada nilai ROA.  

Hasil regresi pada persamaan 2 dengan sampel Indonesia dan 

sampel Malaysia keduanya menunjukkan bahwa board size tidak 

mempengaruhi nilai Tobin’s q. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Battaglia dan Gallo (2015). Hal ini diduga dari perspektif pasar, 

jumlah komisaris tidak dipandang sebagai sarana untuk memberikan 

masukan dan mengontol perilaku direksi dan manajemen.  

 

4.2.2 Pengaruh board meeting atau jumlah pertemuan dewan komisaris 

terhadap kinerja perbankan. 

Hasil regresi persamaan 1 dengan sampel bank di Indonesia dan 

sampel bank di Malaysia menunjukkan bahwa pada periode 2010-2014, 

board meeting atau jumlah pertemuan komisaris mempengaruhi kinerja 

perbankan yang diukur dengan return on asset secara positif signifikan. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Battaglia dan Gallo (2015). Pada 

bank di Indonesia dan Malaysia, dengan sering melakukan pertemuan 

maka para komisaris akan membuat keputusan yang lebih efektif sehingga 

dapat meningkatkan tingkat profitabilitas pada bank.  
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Kemudian hasil regresi persamaan 2 dengan sampel Indonesia dan 

Malaysia menunjukkan bahwa pada periode 2010-2014, board meeting 

atau jumlah pertemuan komisaris tidak mempengaruhi nilai Tobin’s qpada 

bank sampel. Hal ini mungkin karena investor menganggap banyaknya 

rapat yang dilakukan oleh komisaris tidak menjamin adanya perubahan 

dalam kinerja perbankan yang selanjutnya berpengaruh pada nilai 

perusahaan. 

 

4.2.3 Pengaruh risk committee size atau jumlah komite risiko terhadap 

kinerja perbankan. 

Hasil regresi persamaan 1 dengan sampel bank di Indonesia 

membuktikan bahwa risk committee size mempengaruhi return on asset 

secara positif signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian Battaglia dan 

Gallo (2015). Hal ini diduga dengan adanya jumlah komite risiko pada 

bank di Indonesia dapat meningkatkan pengawasan khusus risiko sehingga 

dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko pada bank. Berbeda dengan 

Indonesia, hasil regresi persamaan 1 pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa 

risk committee size tidak mempengaruhi return on asset pada sampel bank 

di Malaysia. Hal ini mungkin karena manajemen pada bank di Malaysia 

telah menunjukkan kinerja yang baik sehingga kehadiran komite risiko 

tidak memberikan pengaruh pada tingkat profitabilitas.  

Hasil regresi persamaan 2 pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa risk 

committee size tidak memberikan pengaruh pada kinerja perbankan di 
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Indonesia yang diukur dengan Tobin’s q. Sedangkan hasil regresi 

persamaan 2 pada tabel 4.10 membuktikan bahwa risk committee size 

mempengaruhi Tobin’s q secara positif signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan adanya komite risiko, harga pasar saham di Malaysia lebih 

bereaksi dibandingkan harga pasar saham di Indonesia. Para investor di 

Malaysia menganggap kehadiran komite risiko dapat menurunkan tingkat 

risiko pada bank sehingga harga pasar saham meningkat.  

 

4.2.4 Pengaruh risk committe meeting atau jumlah pertemuan komite risiko 

terhadap kinerja perbankan. 

Hasil regresi persamaan 1 dengan sampel bank di Indonesia dan 

Malaysia membuktikan bahwa risk committee meeting mempengaruhi 

return on asset secara positif signifikan. Hasil ini bertentangan dengan 

penelitian Battaglia dan Gallo (2015). Pada bank di Indonesia dan 

Malaysia, dengan semakin banyaknya pertemuan yang dilakukan oleh 

komite risiko maka akan memberikan kuputusan yang lebih efektif 

sehingga dapat meningkatkan profit pada bank. 

Hasil regresi persamaan 2 dengan sampel bank di Indonesia 

menmbuktikan bahwa risk committee meetingmemberikan pengaruh pada 

nilai Tobin’s q secara negatif signifikan. Hal ini diduga pertemuan yang 

banyak dilakukan komite risiko memberikan kesan yang negatif pada 

reaksi pasar. Investor mungkin memiliki pengetahuan mengenai penyebab 

pertemuan yang sering dilakukan oleh para komite risiko. Sedangkan hasil 
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regresi persamaan 2 dengan sampel bank di Malaysia menunjukkan bahwa 

risk committee meeting tidak mempengaruhi Tobin’s q. Hal ini mungkin 

karena investor menganggap banyaknya rapat yang dilakukan oleh komite 

risiko tidak menjamin minimalisasi risiko pada perbankan sehingga tidak 

mempengaruhi kinerja perbankan. 

 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan penjabaran diatas, hasil penelitian ini menemukan bahwa 

kinerja perbankan di Indonesia yang diukur dengan return on asset tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel tata kelola perusahaan, tetapi juga variabel tata kelola 

risiko, yaitu risk committee size dan risk committee meeting. Penelitian ini 

membuktikan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah komite risiko dan jumlah 

pertemuan komite risiko maka akan semakin meningkatkan tingkat profitabilitas 

pada bank di Indonesia. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu 

Battaglia dan Gallo (2015) dan mendukung rekomendasi FSB (2013) mengenai 

peningkatan kerangka kerja tata kelola risiko. Pengawasan khusus risiko perlu 

dilakukan untuk mencegah risiko-risiko yang dapat terjadi pada kegiatan di bank. 

Jika risiko tersebut dapat dihindari maka akan melancarkan kegiatan operasional 

pada bank tersebut. 

Hasil penelitian ini mengimplikasi bahwa dengan meningkatkan 

pengawasan dan kerangka kerja tata kelola risiko maka akan meningkatkan 

kinerja perbankan. Regulator dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk 

mempertimbangkan kebijakan peraturan mengenai tata kelola risiko di Indonesia. 
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Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan bukti kepada para akademisi bahwa 

pada kasus di Indonesia periode 2010 sampai 2014, tata kelola risiko berpengaruh 

signifikan positif terhadap return on asset sehingga dapat dijadikan pertimbangan 

untuk membuat penelitian berikutnya. 

Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perbankan di 

Indonesia yang diukur dengan Tobin’s q hanya dipengaruhi oleh variabel tata 

kelola risiko, yaitu jumlah pertemuan komite risiko. Hasil penelitian ini 

menunjukkan hubungan negatif antara nilai Tobin’s q dengan jumlah pertemuan 

komite risiko. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pertemuan yang 

dilakukan oleh komisaris, maka akan menurunkan nilai harga pasar saham bank di 

Indonesia. Pertemuan antar komite risiko yang terlalu sering pada bank di 

Indonesia justru memberikan hasil yang kurang efektif sehingga menurunkan 

harga saham bank. 

Hasil penelitian dengan sampel bank di Malaysia menunjukkan kinerja 

perbankan yang diukur dengan return on asset hanya dipengaruhi oleh variabel 

jumlah pertemuan komisaris dan jumlah pertemuan komite risiko. Hasilnya 

menunjukkan jumlah pertemuan komisaris dan komite risiko mempengaruhi return 

on asset secara positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pertemuan 

yang dilakukan oleh komisaris dan komite risiko akan meningkatkan tingkat 

profitabilitaspada bank di Malaysia. Jumlah pertemuan yang sering dilakukan akan 

menghasilkan keputusan yang efektif sehingga dapat meningkatkan profit pada bank 

di Malaysia. Jumlah anggota dari board dan komite risiko tidak mempengaruhi nilai 

return on asset pada bank di Malaysia. 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



73 
 

Indonesia Banking School 

Kemudian hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel jumlah komite 

risiko mempengaruhi kinerja perbankan Malaysia yang diukur dengan Tobin’s q 

secara positif. Hal ini mendukung rekomendasi yang dikeluarkan oleh FSB (2013) 

mengenai peningkatan pengawasan dan kerangka kerja tata kelola risiko. Semakin 

banyak jumlah komite risiko pada bank di Malaysia maka semakin tinggi tingkat 

pengawasan yang dilakukan komite risiko dalam mencegah terjadinya risiko 

perbankan sehingga akan meningkatkan harga pasar saham bank. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel tata kelola perusahaan 

dan variabel tata kelola risiko terhadap kinerja perbankan di Indonesia dan 

Malaysia. Variabel tata kelola perusahaan diukur dengan board size atau jumlah 

komisaris dan board meeting atau jumlah pertemuan komisaris. Variabel tata 

kelola risiko diukur dengan risk committee size atau jumlah komite risiko dan risk 

committee meeting atau jumlah pertemuan komite risiko. Kemudian kinerja 

perbankan dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yang dilihat dari sisi 

yang berbeda. Variabel pertama yaitu dilihat dari sisi profitabilitas bank berupa 

return on asset (ROA) dan variabel kedua yaitu nilai pasar perusahaan yang 

diukur dengan Tobin’s Q. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tata kelola perusahaan 

mempengaruhi kinerja perbankan yang diukur dengan return on asset di 

Indonesia. Dengan semakin banyaknya jumlah komisaris maka akan memberikan 

keputusan yang lebih efektif. Hal ini bisa disebabkan karena para komisaris 

memiliki pengalaman yang beragam dan kompetensi yang berbeda-beda. 

Keputusan yang efektif akan meningkatkan kegiatan operasional bank yang 

akhirnya akan meningkatkan profitabilitas bank tersebut. Kemudian semakin 

banyak pertemuan yang dilakukan komisaris maka akan semakin meningkatkan 

tingkat profitabilitas bank. Pertemuan yang semakin sering dilakukan akan 
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memberikan hasil atau keputusan yang lebih efektif karena waktu yang lebih lama 

dalam berdiskusi akan memberikan hasil yang lebih matang dan terstruktur. 

Kemudian hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel tata kelola 

risiko mempengaruhi kinerja perbankan yang diukur dengan return on asset. 

Semakin banyaknya jumlah komite risiko pada bank di Indonesia dapat 

meningkatkan pengawasan khusus risiko sehingga dapat menurunkan tingkat 

terjadinya risiko pada bank. Selain itu, semakin banyak pertemuan yang dilakukan 

oleh komite risiko maka akan memberikan kuputusan yang lebih efektif sehingga 

dapat meningkatkan profitabilitas pada bank. Hasil penelitian ini mendukung 

rekomendasi yang dikeluarkan FSB (2013) untuk meningkatkan pengawasan tata 

kelola risiko pada perbankan. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan 

bahwa semakin banyaknya pertemuan yang dilakukan komite risiko dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini diduga pertemuan yang banyak dilakukan 

komite risiko memberikan kesan yang negatif pada reaksi pasar. Investor mungkin 

memiliki pengetahuan mengenai penyebab pertemuan yang sering dilakukan oleh 

para komite risiko. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas perbankan 

di Malaysia yang diukur dengan return on asset hanya dipengaruhi oleh jumlah 

pertemuan yang dilakukan oleh board dan komite risiko. Semakin banyak 

pertemuan yang dilakukan oleh board atau komite risiko maka akan 

meningkatkan profitabilitas pada perbankan di Malaysia. Dengan banyaknya 

waktu yang dimiliki board atau komite risiko dalam berdiskusi, maka akan 

memberikan hasil atau keputusan yang lebih efektif. Kemudian hasil penelitian 
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membuktikan bahwa jumlah komite risiko pada perbankan di Malaysia 

mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin banyak jumlah komite risiko pada bank di 

Malaysia maka semakin tinggi tingkat pengawasan yang dilakukan komite risiko 

dalam mencegah terjadinya risiko perbankan sehingga akan meningkatkan harga 

pasar saham bank. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel yang terbatas yaitu perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia, sehingga hasil 

dari penelitian ini tidak dapat digeneralisir. 

2. Periode pengamatan pada penelitian ini hanya 5 tahun sehingga hasil 

penelitian tidak dapat melihat kecenderungan kinerja perbankan secara 

jangka panjang. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan 2 proksi kinerja perbankan yaitu return 

on asset (ROA) dan Tobin’s Q. Pada kenyataannya, terdapat berbagai 

macam pengukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

perbankan selain ROA dan Tobin’s Q yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

4. Karakteristik tata kelola pada penelitian ini masih sebatas pada dewan 

komisaris dan komite risiko. 
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5.3 Saran 

Beberapa saran dapat diberikan oleh peneliti untuk penelitian selanjutnya. 

Dengan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakan sampel penelitian selain hanya perbankan di Indonesia 

dan Malaysia, seperti perbankan se-Asia Tenggara atau yang lainnya sehingga 

hasil penelitian dapat dibandingkan dengan berbagai negara dan dapat 

digeneralisir. 

Selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

periode waktu yang lebih lama sehingga penelitian tersebut dapat memprediksi 

kinerja perbankan secara jangka panjang. Penelitian selanjutnya juga diharapkan 

tidak hanya menggunakan proksi ROA dan Tobin’s Q tetapi juga menambahkan 

variabel lainnya seperti ROE, BOPO, P/E, dan lain sebagainya. Sehingga 

penelitian selanjutnya mendapatkan hasil yang lebih lengkap. 

Kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi tata 

kelola yang lebih lengkap dan spesifik, seperti tingkat pengalaman kerja komisaris 

dan komite risiko. Sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat menjelaskan secara 

spesifik faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. 
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LAMPIRAN A 

Daftar Sampel Penelitian 

No. Kode Nama Bank Negara Sumber Data 
1 BACA Bank Capital Indonesia Indonesia www.idx.co.id 
2 BBKP Bank Bukopin Indonesia www.idx.co.id 
3 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Indonesia www.idx.co.id 
4 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Indonesia www.idx.co.id 
5 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Indonesia www.idx.co.id 
6 BDMN Bank Danamon Indonesia Indonesia www.idx.co.id 
7 BEKS Bank Pundi Indonesia Indonesia www.idx.co.id 
8 BJBR Bank Jabar Banten Indonesia www.idx.co.id 
9 BKSW Bank QNB Indonesia Indonesia www.idx.co.id 
10 BMRI Bank Mandiri (Persero) Indonesia www.idx.co.id 
11 BNBA Bank Bumi Arta Indonesia www.idx.co.id 
12 BNLI Bank Permata Indonesia www.idx.co.id 
13 BSIM Bank Sinar Mas Indonesia www.idx.co.id 
14 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Indonesia www.idx.co.id 
15 BVIC Bank Victoria International Indonesia www.idx.co.id 
16 INPC Bank Artha Graha International Indonesia www.idx.co.id 
17 MCOR Bank Windu Kentjana International  Indonesia www.idx.co.id 
18 MEGA Bank Mega Indonesia www.idx.co.id 
19 NISP Bank NISP OCBC  Indonesia www.idx.co.id 
20 PNBN Bank Pan Indonesia Indonesia www.idx.co.id 
21 AMBANK AMMB Holdings BHD Malaysia www.bursamalaysia.com 
22 CIMB CIMB Group Holdings Berhad Malaysia www.bursamalaysia.com 
23 HLBANK Hong Leong Bank BHD Malaysia www.bursamalaysia.com 
24 KNNK K&N Kenanga Holdings Berhad Malaysia www.bursamalaysia.com 
25 MAYBANK Malayan Banking BHD Malaysia www.bursamalaysia.com 
26 RHBCAP RHB Capital BHD Malaysia www.bursamalaysia.com 
27 PBBANK Public Bank BHD Malaysia www.bursamalaysia.com 

Sumber: Website Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia 
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LAMPIRAN B 

Data Ouput Hasil Penelitian 

 

1. Statistik deskriptif sampel perbankan di Indonesia 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 02/16/16   
Time: 17:39         

Sample: 2010 2014       
         
          ROA TQ BS BM RCS RCM LNSIZE CAR 
         
          Mean  0.021038  1.014659  5.473684  15.05263  4.778947  9.800000  22.18079  0.167644 

 Median  0.017900  0.994900  5.000000  11.00000  5.000000  6.000000  22.48482  0.164900 
 Maximum  0.051500  1.379700  9.000000  55.00000  9.000000  36.00000  24.95350  0.292900 
 Minimum  0.006600  0.834540  2.000000  3.000000  3.000000  3.000000  19.50608  0.116700 
 Std. Dev.  0.011157  0.108238  1.988489  13.59315  1.702182  8.214673  1.593423  0.030362 
 Skewness  1.115612  1.007094  0.128838  1.496174  0.751681  1.810717 -0.043738  1.057510 
 Kurtosis  3.555204  3.960253  1.664393  3.914876  2.565766  5.372956  1.898766  5.269528 

         
 Jarque-Bera  20.92617  19.70870  7.323873  38.75664  9.692597  74.20173  4.830625  38.09527 
 Probability  0.000029  0.000053  0.025683  0.000000  0.007857  0.000000  0.089339  0.000000 

         
 Sum  1.998600  96.39263  520.0000  1430.000  454.0000  931.0000  2107.175  15.92620 
 Sum Sq. Dev.  0.011702  1.101264  371.6842  17368.74  272.3579  6343.200  238.6658  0.086654 

         
 Observations  95  95  95  95  95  95  95  95 
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2. Statistik deskriptif sampel perbankan di Malaysia 
 
 

Date: 02/16/16   
Time: 17:43         

Sample: 2010 2014       
         
          ROA TQ BS BM RCS RCM LNSIZE CAR 
         
          Mean  0.013290  1.035973  10.64706  11.94118  5.147059  8.823529  24.51814  0.167168 

 Median  0.013750  1.036704  11.00000  10.00000  5.000000  7.000000  24.81768  0.146500 
 Maximum  0.025000  1.385700  14.00000  21.00000  10.00000  25.00000  25.93244  0.419000 
 Minimum  0.000100  0.788691  6.000000  6.000000  3.000000  4.000000  20.84592  0.104600 
 Std. Dev.  0.005927  0.131567  1.756069  3.837148  2.119639  5.005879  1.344847  0.073112 
 Skewness -0.149961  1.008420 -0.606358  0.689114  0.657214  1.455035 -1.751999  2.374495 
 Kurtosis  2.908600  4.317339  3.305103  2.487728  2.279900  4.861513  5.109024  7.511486 

         
 Jarque-Bera  0.139269  8.220957  2.215339  3.062740  3.182206  16.90614  23.69515  60.78408 
 Probability  0.932735  0.016400  0.330328  0.216239  0.203701  0.000213  0.000007  0.000000 

         
 Sum  0.451858  35.22307  362.0000  406.0000  175.0000  300.0000  833.6166  5.683700 
 Sum Sq. Dev.  0.001159  0.571229  101.7647  485.8824  148.2647  826.9412  59.68421  0.176399 

         
 Observations  34  34  34  34  34  34  34  34 
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3. Korelasi sampel perbankan di Indonesia 
 

Covariance Analysis: Ordinary      
Date: 02/16/16   Time: 17:46       
Sample: 2010 2014       
Included observations: 95       
Balanced sample (listwise missing value deletion)     
         
         Correlation        
Probability ROA  TQ  BS  BM  RCS  RCM  LNSIZE  CAR  

ROA  1.000000        
 -----         
         

TQ  0.509321 1.000000       
 0.0000 -----        
         

BS  0.485873 0.264346 1.000000      
 0.0000 0.0096 -----       
         

BM  0.294879 0.045840 0.243872 1.000000     
 0.0037 0.6591 0.0172 -----      
         

RCS  0.410307 0.225146 0.735294 0.065337 1.000000    
 0.0000 0.0283 0.0000 0.5293 -----     
         

RCM  0.393561 0.082501 0.442861 0.691764 0.145923 1.000000   
 0.0001 0.4267 0.0000 0.0000 0.1582 -----    
         

LNSIZE  0.603613 0.318837 0.750024 0.377698 0.635049 0.434953 1.000000  
 0.0000 0.0016 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 -----   
         

CAR  0.193113 0.182224 -0.145226 -0.135414 -0.069795 -0.036833 -0.189029 1.000000 
 0.0608 0.0772 0.1603 0.1907 0.5015 0.7231 0.0666 -----  
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4. Korelasi sampel perbankan di Malaysia 
 

Covariance Analysis: Ordinary      
Date: 02/16/16   Time: 19:06       
Sample: 2010 2014       
Included observations: 34       
Balanced sample (listwise missing value deletion)     
         
         Correlation        
Probability ROA  TQ  BS  BM  RCS  RCM  LNSIZE  CAR  

ROA  1.000000        
 -----         
         

TQ  0.622784 1.000000       
 0.0001 -----        
         

BS  0.053593 -0.092680 1.000000      
 0.7634 0.6021 -----       
         

BM  0.559794 0.579710 -0.403419 1.000000     
 0.0006 0.0003 0.0180 -----      
         

RCS  0.168881 0.439934 -0.384547 0.224642 1.000000    
 0.3397 0.0092 0.0247 0.2015 -----     
         

RCM  0.114760 0.134382 -0.700183 0.665191 0.065350 1.000000   
 0.5181 0.4486 0.0000 0.0000 0.7135 -----    
         

LNSIZE  0.781430 0.562944 -0.158165 0.391117 0.383085 0.139479 1.000000  
 0.0000 0.0005 0.3716 0.0222 0.0253 0.4314 -----   
         

CAR  -0.607010 -0.410635 0.277046 -0.272822 -0.335396 -0.183428 -0.886205 1.000000 
 0.0001 0.0159 0.1127 0.1185 0.0525 0.2991 0.0000 -----  
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5. Persamaan 1 dengan sampel Indonesia 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/16/16   Time: 17:01   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 95  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.065475 0.088305 -0.741466 0.4609 

BS 0.000913 0.000312 2.924160 0.0047 
BM 0.000144 6.17E-05 2.333413 0.0225 

RCS 0.001728 0.000316 5.469510 0.0000 
RCM 0.000116 6.64E-05 1.754988 0.0837 

LNSIZE 0.003272 0.004029 0.812064 0.4195 
CAR -0.015636 0.017014 -0.919024 0.3613 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.914454     Mean dependent var 0.021038 

Adjusted R-squared 0.883459     S.D. dependent var 0.011157 
S.E. of regression 0.003809     Akaike info criterion -8.075345 
Sum squared resid 0.001001     Schwarz criterion -7.376389 
Log likelihood 409.5789     Hannan-Quinn criter. -7.792914 
F-statistic 29.50329     Durbin-Watson stat 1.957030 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

6. Persamaan 2 dengan sampel Indonesia 

Dependent Variable: TQ   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/16/16   Time: 17:08   
Sample (adjusted): 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 74  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Convergence achieved after 9 iterations  
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -4.495257 0.897618 -5.007986 0.0000 

BS 0.011458 0.007904 1.449685 0.1538 
BM 0.002854 0.001848 1.544264 0.1292 

RCS 0.003109 0.005537 0.561440 0.5772 
RCM -0.002249 0.000691 -3.256050 0.0021 

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



89 
 

Indonesia Banking School 

LNSIZE 0.240488 0.036948 6.508762 0.0000 
CAR 0.416417 0.223342 1.864485 0.0685 
AR(1) 0.273508 0.225755 1.211528 0.2317 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.860338     Mean dependent var 1.016719 

Adjusted R-squared 0.783078     S.D. dependent var 0.103224 
S.E. of regression 0.048076     Akaike info criterion -2.956237 
Sum squared resid 0.108633     Schwarz criterion -2.115564 
Log likelihood 136.3808     Hannan-Quinn criter. -2.620882 
F-statistic 11.13563     Durbin-Watson stat 2.315871 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .27   
     
     

 

7. Persamaan 1 dengan sampel Malaysia 

Dependent Variable: ROA   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/16/16   Time: 17:10   
Sample (adjusted): 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 7   
Total panel (unbalanced) observations: 27  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
Convergence achieved after 9 iterations  
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.425511 0.067758 6.279865 0.0000 

BS 0.000314 0.000206 1.527927 0.1505 
BM 0.000483 0.000159 3.046696 0.0094 

RCS -0.000358 0.000482 -0.743973 0.4701 
RCM 0.000165 8.89E-05 1.855324 0.0864 

LNSIZE -0.016947 0.002752 -6.157803 0.0000 
CAR -0.006563 0.033788 -0.194239 0.8490 
AR(1) 0.592903 0.022217 26.68743 0.0000 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.954566     Mean dependent var 0.013541 

Adjusted R-squared 0.909131     S.D. dependent var 0.006170 
S.E. of regression 0.001860     Akaike info criterion -9.430427 
Sum squared resid 4.50E-05     Schwarz criterion -8.758512 
Log likelihood 141.3108     Hannan-Quinn criter. -9.230631 
F-statistic 21.00979     Durbin-Watson stat 1.758701 
Prob(F-statistic) 0.000001    
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Inverted AR Roots       .59   
     
      

8. Persamaan 2 dengan sampel Malaysia 

Dependent Variable: TQ   
Method: Panel Least Squares   
Date: 02/16/16   Time: 17:11   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 7   
Total panel (unbalanced) observations: 34  
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.913232 1.644367 -1.163507 0.2577 

BS -0.008275 0.014354 -0.576522 0.5704 
BM 0.016763 0.011021 1.521017 0.1432 

RCS 0.036898 0.012226 3.017995 0.0065 
RCM 0.000745 0.004748 0.156873 0.8768 

LNSIZE 0.108818 0.071255 1.527154 0.1416 
CAR -0.163656 0.374599 -0.436883 0.6667 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.703500     Mean dependent var 1.035973 

Adjusted R-squared 0.534071     S.D. dependent var 0.131567 
S.E. of regression 0.089807     Akaike info criterion -1.699451 
Sum squared resid 0.169369     Schwarz criterion -1.115842 
Log likelihood 41.89066     Hannan-Quinn criter. -1.500423 
F-statistic 4.152191     Durbin-Watson stat 1.852031 
Prob(F-statistic) 0.002168    

     
      

9. Uji Heterokedastisitas 
a. Persamaan 1 sampel Indonesia 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/28/16   Time: 15:29   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 95  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -22.49213 5.241706 -4.290994 0.0000 

BS -0.221945 0.240199 -0.924004 0.3580 
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BM -0.034443 0.026735 -1.288323 0.2010 
RCS -0.638450 0.235668 -2.709105 0.0081 
RCM 0.043540 0.047808 0.910743 0.3649 

LNSIZE 0.550722 0.259078 2.125701 0.0363 
CAR 9.996484 8.522066 1.173012 0.2440 

     
     R-squared 0.174062     Mean dependent var -12.95855 

Adjusted R-squared 0.117748     S.D. dependent var 2.579329 
S.E. of regression 2.422719     Akaike info criterion 4.678486 
Sum squared resid 516.5219     Schwarz criterion 4.866667 
Log likelihood -215.2281     Hannan-Quinn criter. 4.754525 
F-statistic 3.090918     Durbin-Watson stat 1.817297 
Prob(F-statistic) 0.008568    

     
      

b. Persamaan 2 sampel Indonesia 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/28/16   Time: 15:31   
Sample (adjusted): 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 20   
Total panel (unbalanced) observations: 74  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.468139 3.032218 0.484180 0.6298 

BS -0.155937 0.140463 -1.110169 0.2709 
BM -0.020481 0.015296 -1.339018 0.1851 

RCS 0.137385 0.133481 1.029242 0.3071 
RCM 0.102757 0.029406 3.494452 0.0008 

LNSIZE -0.158498 0.147344 -1.075702 0.2859 
CAR -9.415165 5.868655 -1.604314 0.1133 

     
     R-squared 0.191163     Mean dependent var -3.111566 

Adjusted R-squared 0.118730     S.D. dependent var 1.340297 
S.E. of regression 1.258217     Akaike info criterion 3.387086 
Sum squared resid 106.0684     Schwarz criterion 3.605038 
Log likelihood -118.3222     Hannan-Quinn criter. 3.474029 
F-statistic 2.639163     Durbin-Watson stat 0.643416 
Prob(F-statistic) 0.023362    

     
      

c. Persamaan 1 sampel Malaysia 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/28/16   Time: 15:34   
Sample (adjusted): 2011 2014   
Periods included: 4   
Cross-sections included: 7   
Total panel (unbalanced) observations: 27  

     

Tata Kelola Risiko..., Mouldy Meirine, Ak.-IBS, 2016



92 
 

Indonesia Banking School 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -69.22064 16.64521 -4.158593 0.0005 

BS 0.608434 0.368937 1.649154 0.1147 
BM -0.054367 0.127370 -0.426843 0.6741 

RCS 0.468036 0.225629 2.074361 0.0512 
RCM 0.167434 0.131270 1.275499 0.2167 

LNSIZE 1.605230 0.650969 2.465907 0.0228 
CAR 53.60868 12.76701 4.198999 0.0004 

     
     R-squared 0.650272     Mean dependent var -11.16754 

Adjusted R-squared 0.545354     S.D. dependent var 2.470918 
S.E. of regression 1.666077     Akaike info criterion 4.077234 
Sum squared resid 55.51623     Schwarz criterion 4.413192 
Log likelihood -48.04266     Hannan-Quinn criter. 4.177132 
F-statistic 6.197896     Durbin-Watson stat 1.795246 
Prob(F-statistic) 0.000842    

     
      

d. Persamaan 2 sampel Malaysia 

Dependent Variable: LOG(RES2)   
Method: Panel Least Squares   
Date: 03/28/16   Time: 15:36   
Sample: 2010 2014   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 7   
Total panel (unbalanced) observations: 34  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 41.01984 20.02827 2.048097 0.0504 

BS 0.400203 0.403185 0.992604 0.3297 
BM 0.561095 0.170471 3.291447 0.0028 

RCS 0.038367 0.246925 0.155377 0.8777 
RCM -0.087932 0.159102 -0.552678 0.5850 

LNSIZE -2.153593 0.787582 -2.734437 0.0109 
CAR -35.94955 13.62296 -2.638895 0.0136 

     
     R-squared 0.383795     Mean dependent var -7.409115 

Adjusted R-squared 0.246860     S.D. dependent var 2.720283 
S.E. of regression 2.360761     Akaike info criterion 4.737086 
Sum squared resid 150.4761     Schwarz criterion 5.051336 
Log likelihood -73.53046     Hannan-Quinn criter. 4.844254 
F-statistic 2.802762     Durbin-Watson stat 2.410665 
Prob(F-statistic) 0.029862    
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