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 tahun 2007. Di Indonesia, imbas krisis mulai terasa terutama menjelang akhir 2008. 

Transmisi dampak krisis global ke perekonomian Indonesia pada dasarnya melewati dua 

jalur, yaitu jalur finansial (financial channel) dan jalur perdagangan (trade channel) atau jalur 

makroekonomi. Beberapa dampak krisis global ke perekonomian indonesia diantaranya 

yaitu, terjadinya deleveraging, capital outflow, lemahnya ekspor pada sektor tradable, 

penurunan penyerapan tenaga kerja, termasuk turunya kinerja Bank Umum Konvensional, 

Outlook Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia (2009). 

Salah satu pemicu krisis ini adalah kegagalan tata kelola perusahaan bank dan 

lembaga keuangan. Kegagalan tersebut disebabkan sejumlah dewan kurang memiliki 

pengalaman dalam industri keuangan dan kurang memperhatikan manajemen risiko 

(Financial Stability Board, 2013). Menurut (Alijoyo, Kameyama, Satiadhi, & Bouma, 2006) 

lemahnya praktik Corporate Governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan 

keputusan dalam perusahaan, tindakan perusahaan, dan tidak efisienya dewan komisaris 

dalam proses pengawasan. Bank Indonesia dalam Outlook Perekonomian Indonesia (2009) 

menyatakan, belajar dari krisis keuangan global yang terjadi, perbankan di Indonesia perlu 

memperkuat penerapan Good Corporate Governance dan menejemen resiko. 

Sampai dengan tahun 2014 menurut Asian Corporate Governance Association dalam 

Corporate Governance Watch 2014, Indonesia menempati posisi terakhir dalam rules, 

practices, and corporate governance culture dibawah negara Filipina. Hal ini menunjukan 

bahwa penerapan Good Corporate Governance di Indonesia masih rendah. 

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu 

terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen 

dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam 

rangka meningkatkan kinerja perusahaan (FCGI, 2001). Dalam hal ini Good Corporate 

Governance dapat meminimalisir masalah keagenan yang timbul dari perilaku manajemen 

yang mementingkan dirinya sendiri (Nuswandari, 2009). Hughes and Mester (1994) yang 

pertama kali menyatakan bahwa manajer tidak memaksimalkan pendapatan bagi 

pemegang saham. 

Para investor cenderung menghindari bank yang tidak menerapkan tata kelola yang 

baik (Windah, 2013) Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium 

yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance 

secara konsisten, premium adalah selisih harga pasar diatas nilai nominal. Luhukay (2002); 
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Rafick (2002) dalam (Nazaruddin, 2008). Para investor jelas tidak ingin mendapatkan 

kerugian akibat perusahaan yang tidak dikelola dengan baik. Apabila investor enggan untuk 

menginvestasikan uangnya, maka perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaanya 

karena tidak memiliki modal. Hal ini akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan (Lukas 

& Basuki, 2014).  

Para investor juga yakin bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan 

dengan baik telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri, sehingga meningkatkan kinerja (Windah, 2013). Beasley, Defond, Jiambalvo, & 

Subramanyam (1996) dalam (Nazaruddin, 2008) juga menyatakan bahwa perusahaan yang 

menerapkan sistem Corporate Governance akan cenderung meningkat kinerjanya. 

(Attar, Islahuddin, & Shabri, 2014) menyatakan kinerja keuangan merupakan prestasi 

kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dan tertuang pada 

laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu penilaian kinerja keuangan 

perusahaan dapat dilihat dari besarnya laba (Nugroho, 2011). Berdasarkan Surat Edaran 

Bank Indonesia (SEBI) No.13/30/DPNP/2011, untuk mengukur tingkat kemampuan bank 

dalam memperoleh keuntungan digunakan rasio profitabilitas. 

Menurut Kasmir (2014: 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Ditambahkan oleh Kasmir (2014) 

rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan, dengan 

terlihatnya laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.  

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Prasnanugraha, 

2007). ROA menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

mengoptimalkan aset yang dimiliki. ROA merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap rata-rata total assets. Semakin tinggi ROA pada Bank, maka akan semakin baik 

posisi Bank tersebut jika dipandang dari segi penggunaan asetnya (Almila & Utomo, 2006). 

Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. 

Pengukuran Dewan Direksi dan Dewan Komisaris menggunakan Jumlah Dewan Direksi 

dan Jumlah Dewan Komisaris (Board Size). Board Size menjadi pertimbangan ekstensif 

pada beberapa penelitian sebagai bagian dari coporate governance yang menunjukan 

hubungan signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan. 
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Penelitian ini merupakan modifikasi penelitian (Ongore, K’obonyo, Ogutu, & 

Bosire, 2015) yang berjudul “Board Composition and Financial Performance: Empirical 

Analysis of Companies Listed at the Nairobi Securities Exchange”. Penelitian ini 

menggunakan Bank Umum Konvensional di Indonesia sebagai objek yang diteliti 

sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di Narobi 

Securities Exchange. Penelitian sebelumnya hanya pada tahun 2011 sedangkan penelitian 

ini menggunakan periode tahun 2008 – 2014. Metode yang dilakukan menggunakan analisis 

regresi sederhana karena periode penelitian hanya pada tahun 2011 (Cross-section), 

sedangkan peneliti menggunakan analisis regresi data panel. Peneliti tidak menggunakan 

variabel gender diversity karena menurut Asean Development Bank dalam program Woman 

on Board di Indonesia hanya 6% tenaga kerja wanita yang menduduki jabatan sebagai 

direksi. 

I. Landasan Teori 

1.1. Teori Agensi 

Menurut (Thomas S. Kaihatu, 2006) agency theory merupakan salah satu teori yang 

terkait dengan corporate governance hal ini didukung dengan pernyataan (Abdullah & 

Valentine, 2009) yang mengatakan agency theory merupakan teori fundamental dalam 

corporate governance. 

Teori keagenan ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa 

manjemen perusahaan (agent) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi 

kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang 

saham (Thomas S. Kaihatu, 2006). Teori keagenan memandang bahwa manajemen tidak 

dapat diperacaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada 

umumnya maupun shareholders pada khususnya.  

Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika pemegang saham (principal) 

mempekerjakan orang lain (agent) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian 

mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap (agent) tersebut (Jensen & 

Meckling, 1976). Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahaan antara 

kepemilikan (principal) dan pengendalian (agent). Principal memiliki harapan bahwa 

manajer akan menghasilkan returns dari uang yang mereka investasikan.  

Untuk mengurangi konflik atau masalah keagenan dan menghindari timbulnya biaya 

keagenan, diperlukan suatu mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. 
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Salah satu mekanisme yang dipakai adalah Good Corporate Governance. Mengurangnya 

konfilik dengan tata kelola perusahaan yang baik diharap menjadikan agen dapat bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu meningkatkan kinerja perusahaan (Tertius & 

Christiawan, 2014). 

1.2. Kinerja Keuangan 

Menurut (Wibisono, 2004) Kinerja perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

kinerja keuangan dan kinerja pasar. (Attar et al., 2014) menyatakan kinerja keuangan 

merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu 

dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu penilaian 

kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari besarnya laba (Nugroho, 2011). 

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.13/30/DPNP/2011, untuk mengukur 

tingkat kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan digunakan rasio profitabilitas. 

1.3. Profitabilitas 

Rose dan Hudgins (2013: 171) mengartikan profitabilitas sebagai indikator terbaik 

dalam kinerja perusahaan. Gibson (2011: 301) menyatakan profitabilitas sebagai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Dilanjutkan oleh Gibson (2011) 

meningkatnya profit dapat menyebabkan nilai pasar naik yang mengantarkan pada 

peningkatan modal perusahaan. 

1.4. Return on Asset (ROA) 

ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan pendapatan dengan 

membandingkan pendapatan dengan aktiva yang dipakai perusahaan untuk menghasilkan 

pendapatan. Semakin tinggi nilai ROA sebuah perusahaan maka semakin baik pula 

kemampuan perusahaan dalam mengelola aktivanya 

1.5. Good Corporate Governance 

Good corporate governance sebagaimana dimuat dalam pedoman good corporate  

governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang mengandung 

lima prinsip utama yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

tanggung jawab (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 
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1.6. Corporate Governance Bagi Perbankan 

Kewajiban menerapkan GCG di sektor perbankan telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia (BI) pada bulan Februari 2006. BI mengeluarkan petunjuk pelaksanaan GCG bagi 

perbankan, yaitu PBI No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi Bank Umum. BI selaku otoritas perbankan menyadari bahwa semakin kompleksnya 

risiko yang dihadapi oleh bank, menuntut diimplementasikannya praktek GCG dengan 

kualitas yang semakin tinggi pula. Dengan peraturan tersebut BI ingin mencapai tujuan 

untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi stakeholder dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

umum pada industri perbankan. Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG merupakan salah 

satu upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan visi 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API). 

1.7. Corporate Governance Bagi Kinerja Keuangan 

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik membantu 

terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen 

dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan para pemegang saham) dalam 

rangka meningkatkan kinerja perusahaan (FCGI, 2001). Penerapan tata kelola perusahaan 

yang baik dapat meminimalkan masalah keagenan (Nuswandari, 2009). 

Para investor cenderung menghindari bank yang tidak menerapkan tata kelola yang 

baik (Windah, 2013) Secara empiris terbukti bahwa investor bersedia memberi premium 

yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip corporate governance 

secara konsisten, premium adalah selisih harga pasar diatas nilai nominal. Luhukay (2002); 

Rafick (2002) dalam (Nazaruddin, 2008). Para investor jelas tidak ingin mendapatkan 

kerugian akibat perusahaan yang tidak dikelola dengan baik. Apabila investor enggan untuk 

menginvestasikan uangnya, maka perusahaan tidak dapat menjalankan perusahaanya 

karena tidak memiliki modal. Hal ini akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan (Lukas 

& Basuki, 2014).  

Para investor juga yakin bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola perusahaan 

dengan baik telah berupaya meminimalkan risiko keputusan yang menguntungkan diri 

sendiri, sehingga meningkatkan kinerja (Windah, 2013). Beasley, Defond, Jiambalvo, & 

Subramanyam (1996) juga menyatakan bahwa perusahaan yang menerapkan sistem 

Corporate Governance akan cenderung meningkat kinerjanya (Nazaruddin, 2008). Hal ini 

Pengaruh Dewan..., Ridwan Salim, Ma.-IBS, 2016



7 
  Indonesia Banking School 
 
 

didukung oleh penelitian yang dilakukan (Ahmed & Hamdan, 2015) dimana Corporate 

Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA. 

1.8. Keterkaitan Antar Variabel 

(R. B. Adams et al., 2010), (Dalton et al., 1999) dan (Dimitropoulos & Tsagkanos, 

2012) jajaran dewan direksi yang besar menyediakan keahlian yang lebih banyak, 

pengawasan manajer yang lebih baik, akses kepada kontrak yang lebih luas, sumber daya, 

informasi kolektif yang lebih luas dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian (Dimitropoulos & Tsagkanos, 2012) yang menyatakan 

semakin besar dewan direksi meningkatkan laba perusahaan pada level yang lebih tinggi. 

Disisi lain, (Yermack, 1996), (Eisenberg et al., 1998), dan (Jensen, 1993) mengatakan 

bahwa jumlah dewan direksi yang kecil terkait dengan laba perusahaan yang besar, hal 

tersebut konsisten dengan pemikiran bahwa keuntungan yang berasal dari pengawasan 

oleh dewan direksi yang besar sebanding dengan pengambilan keputusan yang buruk. 

Jumlah dewan direksi yang besar menimbulkan masalah komunikasi dan koordinasi dalam 

mengatur jadwal meeting, mencapai kesepakatan, dan pengambilan keputusan. 

(Firstenberg & Malkiel, 1995) berpendapat bahwa jajaran dewan direksi yang kecil 

cenderung lebih mudah dalam mencapai persetujuan, meningkatkan pengambilan 

keputusan dan meningkatkan kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian 

(Pudjiastuti & Mardiyah, 2007) dimana dewan komisaris kecil meningkatkan kinerja 

perusahaan. Dalam penelitian ini juga disebutkan hasil konsisten ketika menggunakan 

ukuran perusaaan sebagai variabel kontrol. 

H01: Tidak terdapat pengaruh antara Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan pada 

Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

Ha1: Terdapat pengaruh antara Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan pada Bank 

Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

(Hossain, 2010) menyatakan terdapat hubungan antara jumlah dewan komisaris 

dengan kinerja keuangan perusahaan. Dengan besarnya jumlah dewan komisaris semakin 

luas koneksi kepada pihak luar untuk mendapatkan pendanaan yang bermanfaat bagi 

manajemen dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, menurut 

(Ongore et al., 2015) semakin besar jumlah non-executive director atau dewan komisaris 

dapat mengurangi masalah keagenan, yaitu dengan cara mengawasi prilaku opportunistic 

manajer. Hal ini sejalan dengan penelitian (Mamduh M Hanafi, Muazaroh, 2013) semakin 
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besar jumlah dewan komisaris meningkatkan profitabilitas bank dan peneliti juga 

menyebutkan semakin besar dewan komisaris semakin baik dalam melakukan 

pengendalian resiko.   

Disisi lain menurut (Lukas & Basuki, 2014) jumlah dewan komisaris yang besar tidak 

seefektif jumlah dewan komisaris yang kecil hal itu dikarenakan terlalu besarnya jumlah 

dewan komisaris menyulitkan dewan komisaris itu sendiri untuk menjalankan fungsinya. 

Jumlah dewan komisaris yang besar juga menambah biaya perusahaan untuk memberi 

kompensasi bagi para dewan, hal tersebut dapat mengurangi  laba perusahaan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian (Pudjiastuti & Mardiyah, 2007) dimana dewan komisaris yang 

kecil meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini juga disebutkan hasil konsisten 

ketika menggunakan ukuran perusaaan sebagai variabel kontrol. 

H02: Tidak terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan 

pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

Ha2: Terdapat pengaruh antara Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan pada 

Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

Komisaris independen diharapkan dapat melindungi kepentingan investor terkait 

dengan pengambilan keputusan. Kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi dapat 

ditingkatkan melalui komposisi komisaris independen yang lebih banyak (Romadhon & 

Isnalita, 2015). Komisaris yang independen akan mengurangi masalah keagenan yang 

berasal dari proses pengawasan pada prilaku manajer yang mencari keuntungan untuk 

dirinya sendiri. Menurut (R. Adams & Mehran, 2003) besarnya proporsi komisaris 

independen meningkatkan kinerja keuangan perusahaan hal tersebut dikarnakan komisaris 

independen memberikan pengawasan yang efektif bagi manajer. Hal ini sejalan dengan 

dengan penelitian (Dimitropoulos & Tsagkanos, 2012) yang menyatakan meningkatnya 

jumlah komisaris independen membawa laba perusahaan pada level yang lebih tinggi. 

Disisi lain, komisaris independen yang besar tidak menjamin peningkatan kinerja 

dikarenakan rendahnya pengetahuan bisnis perusahaan yang dimiliki komisaris independen 

yang berasal dari luar perusahaan (Nicholson & Kiel, 2007). Hal ini sejalan dengan 

penelitian (Tertius & Christiawan, 2014) yang menunjukan pengaruh signifikan negatif 

antara proporsi komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Dalam penelitian juga 

disebutkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka ROA perusahaan 

akan turun. 
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H03: Tidak terdapat pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Kinerja 

Keuangan pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

Ha3: Terdapat pengaruh antara Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan 

pada Bank Umum Konvensional di Indonesia tahun 2008-2014. 

II. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh Dewan Direksi, Dewan 

Komisaris, dan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan desain kausal, yaitu menganalisis hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lainya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainya. 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. 

Sumber data diperoleh dari website masing-masing objek penelitian. Objek yang digunakan 

adalah Bank Umum Konvensional periode 2008-2014. Dalam penelitian ini tidak semua 

populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

“purposive sampling”. 

2.1. Operasionalisasi variabel 

Variabel dependen yang digunakan diukur dengan rasio Return on Asset (ROA), yaitu 

membagi laba sebelum pajak yang didapat dalam laporan laba rugi bank dengan rata-rata 

total aset yang didapat dari rata-rata total aset 12 bulan terakhir, Lampiran Surat Edaran 

Bank Indonesia No. 13/24/DPNP 25 Oktober 2011. Menurut Gibson (2011:303), dalam 

mengukur rasio ini digunakan rumus: 

Return on Asset (ROA)  =   𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝑇𝑎𝑥

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  x 100% 

Variabel independen yang digunakan dilambangkan dengan notasi ssebagai berikut: 

DD =  Dewan Direksi, Ukuran Dewan Direksi diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam masing-masing 

perusahaan sampel. 

DK = Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam masing-masing 

perusahaan sampel. 

KI = Dewan Komisaris Independen, diukur dengan menggunakan indikator 

proporsi komisaris independen dengan jumlah dewan komesaris yang ada 

dalam masing–masing perusahaan sampel. 
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Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan 

leverage. Menurut (Hossain, 2010) ukuran perusahaan dan leverage sangat berkaitan 

dengan kinerja keuangan hal ini didukung oleh beberapa penelitian antara lain (Ahmed & 

Hamdan, 2015), dan (Dimitropoulos & Tsagkanos, 2012). Variabel kontrol yang digunakan 

dilambangkan dengan notasi ssebagai berikut: 

UP = Ukuran Perusahaan, diukur dengan logaritma natural jumlah aset  yang  

ada  dalam masing-masing perusahaan sampel 

 LEV = Leverage, diukur dengan membagi total debt dengan total asset.  

Leverage =   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
   

2.2. Model Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Teknik yang 

digunakan adalah metode regresi berganda, dengan tujuan mengetahui hubungan antara 

suatu variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Untuk mengestimasi 

model tersebut diterapkan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square – OLS) 

(Winarno, 2011). Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

ROAit =  β0 + β1DDit + β2DKit + β3KIit + β4UPit + β5LEVit + eit 

ROA = Kinerja Perusahaan  

β0 = Konstanta 

β1 =  Koefisien DD 

β2 = Koefisien  DK 

β3 = Koefisien  KI 

β4 = Koefisien UP 

β5 = Koefisien LEV 

DD = Dewan Direksi 

DK = Dewan Komisaris 

KI = Komisaris Independen 

UP = Ukuran Perusahaan 

LEV = Leverage 

e = Estimasi error 

i = Cross section identifiers 

t = Time series Indentifier 
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III. Analisis dan Pembahasan 

3.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 ROA DD DK KI UP LEV 

 Mean  1.671152  5.516129  4.105991  0.571604  29.45871  0.854275 

 Median  1.470000  5.000000  4.000000  0.600000  28.96828  0.878742 

 Maximum  5.420000  12.00000  9.000000  1.000000  33.94534  0.939832 

 Minimum  0.070000  2.000000  2.000000  0.000000  26.11020  0.016032 

 Std. Dev.  1.119507  2.574981  1.684024  0.148701  1.896580  0.096122 

 Observations  217  217  217  217  217  217 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis  

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, pendapatan terbanyak dari perusahaan sampel 

sebesar 5,42 yaitu Bank Mestika Dharma pada tahun 2013 dan paling sedikit sebesar 0,07 

yaitu Bank QNB Kesawan, Tbk pada tahun 2012.Dewan direksi terbanyak dari perusahaan 

sampel sebanyak 12 orang dan paling sedikit memiliki 2 orang dewan direksi. Dewan 

komisaris terbanyak dari perusahaan sampel sebanyak 9 orang dan paling sedikit memiliki 

2 orang dewan direksi. Komisaris independen terbanyak dari perusahaan sampel sebanyak 

3 orang dan paling sedikit memiliki 1 orang komisaris independen. Ukuran perusahaan 

terbesar dari perusahaan sampel sebesar 33,94533679 yaitu Bank Central Asia pada tahun 

2014 dan paling kecil sebesar 26.11020287 yaitu Bank Bisnis Internasional pada tahun 

2008. Leverage terbesar dari perusahaan sampel sebesar 0,939832429 yaitu Bank Artha 

Graha Internasional Tbk dan paling kecil sebesar 0,016031935 yaitu Bank Mestika Dharma.  

Standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata, yang menunjukan bahwa data di 

dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  
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3.2. Uji Normalitas 

Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 
Sumber: Eviews 7 

Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 

0.879259 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data telah 

terdistribusi normal yang berarti menerima H0 dan menolak Ha. 

3.3.  Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 DD DK KI 

DD 1 0.7570931353210201 -0.07814702186214486 

DK 0.7570931353210201 1 -0.2088976815452332 

KI -0.07814702186214486 -0.2088976815452332 1 

 Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Hasil yang didapat dari correlation matrix di atas menunjukkan tidak adanya korelasi 

antar variabel independen karena nilai koefisien antar variabel kurang dari 0.85, artinya tidak 

terdapat unsur multikoleniaritas di dalam penelitian ini. 
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Jarque-Bera  0.257351
Probability  0.879259
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3.4.  Uji Heterosideksitas 

Tabel 4.3 

Uji Heteroskedstisitas Uji Park Hasil Regresi Persamaan 

Dependent Variable: LOG(RESID2) 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C -0.011066 -0.002715 0.9978 

DD -0.076725 -0.601827 0.5479 

DK 0.253969 1.869392 0.0630 

KI 0.587025 0.585252 0.5590 

UP -0.146908 -0.907202 0.3653 

LEV -0.133998 -0.084272 0.9329 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Hasil Uji Park pada tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa probabilitas koefisien 

seluruh variabel diatas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 dari uji 

heteroskedastisitas ini diterima. Dengan demikian, penelitian ini tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 

3.5. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Aturan Keputusan Durbin Watson  

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak  0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif Tak ada keputusan dL ≤ d ≤ dU 

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4-dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negatif Tak ada keputusan 4-dU ≤ d ≤ 4-dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Terima dU < d < 4-dU 

Sumber: Gujarati (2006), Data diolah penulis.  

Hasil regresi Uji Durbin Watson dengan menggunakan eviews ditunjuksn pada tabel 

4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Durbin-Watson 

DW-stat 1.850834 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Hasil statistik pengambilan keputusan Durbin Watson ditunjukan pada tabel 4.5 

berikut ini: 

Gambar 4.2 

Hasil Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

Autokorelasi 

Positif 

1.090          

Daerah 

Diragukan 

1.825   

Tidak ada 

Autokorelasi 

1.850834    

Daerah 

Diragukan 

2.175            

Autokorelasi 

Negatif 

2.910 

Sumber: Gujarati (2006), Data diolah penulis 

Hasil menunjukan 1.825 < 1.850834 < 2.175, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 

dari uji autokorelasi ini diterima, tidak terdapat masalah autokorelasi dalam penelitian ini. 

3.6.  Uji Chow 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Chow 

Persamaan 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 36.468045 (30,181) 0.0000 

Cross-section Chi-square 423.635397 30 0.0000 

 Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui probabilitas chi-square hasil regresi 

persamaan dengan fixed effect sebesar 0.0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan bahwa 

hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect dan 

dilanjutkan ke uji Hausman. 
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3.7.  Uji Hausman 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Hausman 

Persamaan 

Test Summary Statistic d.f. Prob 

Cross-section random 18.939195 5 0.0020 

 Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, diketahui probabilitas Cross-section random hasil 

regresi persamaan dengan random effect sebesar 0.0020. Nilai tersebut lebih kecil dari 

tingkat signifikansi 0.05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan 

bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

3.8.  Hasil Analisis Regresi Data Panel 

Tabel 4.8 

Hasil Regresi Persamaan 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. 

C 1.995069 1.386425 0.1673 

DD 0.111957 3.446253 0.0007 

DK 0.102551 1.997641 0.0473 

KI 0.725266 2.123896 0.0350 

UP -0.013952 -0.275962 0.7829 

LEV -1.599159 -4.080420 0.0001 

R-squared 0.910801 

Adj R-squared 0.893553 

F-statistic 52.80516 

Prob(F-statistic) 0.000000 

DW-Stat 1.850834 

Sumber: Eviews 7, data diolah oleh penulis 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data panel 

sebagai berikut: 

ROA = 1.99506888012 + 0.111956728882*DD + 0.102550535196*DK + 

0.725266202097*KI - 0.0139517202622*UP - 1.59915919572*LEV  
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Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu: 

1. Apabila jumlah dewan direksi (DD), dewan komisaris (DK), proporsi komisaris 

independen (KI), ukuran perusahaan (UP), dan leverage (LEV) diasumsikan 

konstan, maka Return on Asset (ROA) sebesar 1.99506888012. 

2. Koefisien regresi untuk DD sebesar 0.111956728882. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya ROA akan mengalami penambahan sebesar 0.111956728882 untuk 

setiap penambahan satu orang DD dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

3. Koefisien regresi untuk DK sebesar 0.102550535196. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya ROA akan mengalami penambahan sebesar 0.102550535196 untuk 

setiap penambahan satu orang DK dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

4. Koefisien regresi untuk KI sebesar 0.725266202097. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya ROA akan mengalami penambahan sebesar 0.725266202097 untuk 

setiap penambahan satu orang KI dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

5. Koefisien regresi untuk UP sebesar -0.0139517202622. Hal ini menunjukkan 

bahwa besarnya ROA akan mengalami pengurangan sebesar 0.0139517202622 

setiap penambahan satu nilai UP dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

6. Koefisien regresi untuk LEV sebesar -1.59915919572. Hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya ROA akan mengalami pengurangan sebesar 1.59915919572 untuk 

setiap penambahan satu nilai LEV dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi 

variabel lain adalah konstan. 

3.9. Uji t (Parsial) 

Berdasarkan tabel 4.8 Hasil Persamaan Regresi hasil pengujian hipotesis didapat 

sebagai berikut: 

1. Nilai probabilitas ukuran dewan direksi (DD) sebesar 0.0007 atau lebih kecil dari 

nilai signifikansi 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 
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2. Nilai probabilitas ukuran dewan komisaris (DK) sebesar 0.0473 atau lebih kecil 

dari nilai signifikansi 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan 

komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, 

sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

3. Nilai probabilitas komisaris independen (KI) sebesar 0.0350 atau lebih kecil dari 

nilai signifikansi 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga bisa 

dinyatakan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.  

4. Nilai probabilitas ukuran perusahaan (UP) sebesar 0.7829 atau lebih besar dari 

nilai signifikansi 5%, ha l tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga bisa dinyatakan 

bahwa H0 diterima dan Ha ditolak. 

5. Nilai probabilitas leverage (LEV) sebesar 0.0001 atau lebih kecil dari nilai 

signifikansi 5%, hal tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga bisa dinyatakan bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima. 

3.10. Analisis Hasil 

Pengaruh Dewan Direksi dengan Kinerja Keuangan 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Dimitropoulos & Tsagkanos, 2012) 

yang menyatakan semakin besar dewan direksi meningkatkan laba perusahaan pada level 

yang lebih tinggi, dan penelitian yang dilakukan (Pudjiastuti & Mardiyah, 2007) juga 

menyatakan hasil dimana dewan komisaris yang kecil meningkatkan kinerja perusahaan. 

Dalam penelitiannya juga disebutkan hasil konsisten ketika menggunakan ukuran 

perusaaan sebagai variabel kontrol. Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Lukas & Basuki, 

2014) dimana board size berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Disisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Bayrakdaroglu, Ersoy, & 

Citak, 2012) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. Hal ini dimungkinkan karena dewan direksi tidak melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya dan tidak berhasil memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Mamduh M Hanafi, Muazaroh, 

2013) semakin besar jumlah dewan komisaris meningkatkan profitabilitas bank dan 
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peneliti juga menyebutkan semakin besar dewan komisaris semakin baik dalam 

melakukan pengendalian resiko, dan penelitian (Pudjiastuti & Mardiyah, 2007) dimana 

dewan komisaris yang kecil meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini juga 

disebutkan hasil konsisten ketika menggunakan ukuran perusaaan sebagai variabel kontrol. 

Hasil ini juga didukung oleh penelitian (Hossain, 2010) yang menyatakan terdapat pengaruh 

signifikan antara dewan komisaris dengan kinerja keuangan.  

Disisi lain, penelitian ini bertentangan dengan penelitian (Tertius & Christiawan, 2014) 

yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Hal ini dimungkinkan karena dewan komisaris tidak melakukan fungsi pengawasan dengan 

baik. 

Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan 

Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian (Dimitropoulos & Tsagkanos, 

2012) yang menyatakan meningkatnya jumlah komisaris independen membawa laba 

perusahaan pada level yang lebih tinggi, dan (Tertius & Christiawan, 2014) yang 

menunjukan pengaruh signifikan negatif antara proporsi komisaris independen dengan 

kinerja perusahaan. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa semakin kecil proporsi 

komisaris independen maka ROA perusahaan akan naik.  

Disisi lain, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ongore et al., 2015) yang 

menemukan hasil tidak signifikan antara proporsi komisaris independen terhadap 

kinerja keuangan. Hal ini dimungkinkan karena komisaris independen tidak berhasil 

menggunakan independensinya dalam fungsi pengawasan. 

3.11. Implikasi Manajerial 

Penelitian ini berimplikasi bagi perusaha untuk mempertimbangkan jumlah dewan 

direksi, dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen guna meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 

IV. Kesimpulan dan Saran 

4.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance yaitu 

dewan direksi, dewan komisaris, dan komisaris independen  terhadap kinerja keuangan 

pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2008-2014. Penelitian ini 

menggunakan 31 bank swasta nasional. Berdasarkan analisis penelitian, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa corporate governance yaitu dewan direksi, dewan komisaris, dan 
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komisaris independen masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2008-2014. 

4.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Bagi para investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan, dapat 

mempertimbangkan perusahaan yang menerapkan GCG secara baik konsisten, 

karena penerapan GCG pada perusahaan mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. 

2. Bagi para akademisi, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan objek 

penelitian seluruh Bank-bank yang ada di Indonesia, sehingga dapat memberikan 

hasil yang dapat digeneralisasi. 

3. Bagi Perbankan, Hendaknya manajemen perusahaan menjadi lebih termotivasi 

untuk menerapkan GCG secara konsisten agar membantu meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. 
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