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ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the influence of good corporate
governance such as dewan komisaris, komisaris independen, komite audit and dewan
direksi toward nilai perusahaan (tobins’Q) at banking institution on Indonesia Stock
Exchange in the period of 2012-2013. Procedure election of sample is sampling
purposive. The sample of this research consist of 29 banking companies. Data analysis
with multiple regression and hypothesis test used t test and F test at level of significance
5%. Examination of classic assumption to eliminate disturbances of multicolinearity,
heteroskedastisity, and autocorrelation which emerge at regression equation.
Significance test indicated that common effect is the most appropriate method to
analyse. The result of this research shows dewan komisaris has a positive and significant
influence toward nilai perusahaan and komisaris independen has a negative and
significant influence toward nilai perusahaan. This result is expected can be made as
reference, either by company management and also by investors in determining
investment strategy.

Keyword : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi,
and Nilai Perusahaan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu sentral dalam pengelolaan
perusahaan pada saat sekarang ini. Dengan terjadinya bermacam peristiwa yang
menimpa banyak perusahaan besar di Amerika Serikat, telah menyadarkan banyak pihak
di seluruh dunia mengenai pentingnya pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang baik
dan benar. Untuk itu, berbagai cara ditempuh oleh banyak pihak untuk mendapatkan
kesepakatan mengenai parameter-parameter apa yang digunakan untuk mengukur
pelaksanaan konsep GCG ini di dalam perusahaan. Tak terkecuali juga di Negara kita,
proses penyadaran terhadap pentingnya GCG dan proses pencapaian kesepakatan
mengenai konsep GCG itu sendiri juga terus berkembang. Perkembangan ini terjadi
semenjak krisis ekonomi dan semakin terpicu dengan merebaknya mega skandal
perusahaan-perusahaan besar di AS.
Tuanakotta (2012) mengemukakan, kata-kata kuci GCG marak dengan istilah
asing: Corporate Responsibility, Shareholders Accountability, Stakeholders, Sustainable
Growth, The Best Practices dan lain-lain. Keluar dari krisis memakan waktu, biaya, dan
pikiran. Suasana ekonomi dan politik ketika GCG dicanangkan:


Presiden RI Soeharto, mengundurkan diri. Reformasi didengungdengungkan.



BLBI dikucurkan untuk menyelamatkan perbankan.
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BPPN menghimpun dan mengelola asset yang dialihkan korporasi.



Due Diligence atas perbankan Indonesia, yang antara lain mendorong
penggabungan empat bank Negara menjadi bank Mandiri.



Profesi hokum dan akuntansi menyiapkan diri dalam kebangkitan kembali
undang-undang kepailitan dan profesi kurator.

Dalam kondisi seperti itu sulit meyakinkan korporasi Indonesia merangkul
gagasan-gagasan GCG. Namun, ada tiga hal positif dari gerakan GCG (Tunakotta 2012),
antara lain:


Komite GCG menekankan publikasi gagasan GCG dalam bahasa
Indonesia, mengundang pembicara dari dalam dan luar negeri untuk
menyebarkan gagasan GCG



BUMN merupakan komponen penting dari korporasi Indonesia dan
merupakan “calon” pelaksana GCG yang paling siap.



Gagasan GCG diserap oleh korporasi Indonesia (di luar BUMN) yang
“lolos” dari krisis, dan mereka bersama BUMN menjadi pelopor GCG
di Indonesia. Di antara mereka, adalah perusahaan-perusahaan terbuka
(Tbk).

Boediono (2005) mengemukakan di Indonesia tahun 2001 terdeteksi adanya
skandal keuangan di perusahaan publik oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk.
Lemahnya penerapan GCG di Indonesia dikarenakan kurang baiknya pembuatan
keputusan dan tindakan dalam perusahaan dan (Alijoyo, dkk 2004) skandal tindak
manipulasi juga terjadi di Negara adidaya (Amerika Serikat-AS) dengan adanya kasus
Enron. Enron merupakan 10 besar perusahaan dengan pertumbuhan financial yang
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berkembang dengan cepat di AS pada tahun 2000. Skandal keuangan Enron mulai
terdeteksi ketika awal tahun 2002 dengan perhitungan atas total revenue (total
pendapatan) (Arifin, 2005). Contoh lainya kasus buruknya penerapan Good Corporate
Governance dalam industri perbankan Indonesia dapat kita lihat pada kasus Bank
Century yang sekarang berganti nama menjadi Bank Mutiara, dimana bank tersebut
harus diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ditetapkan sebagai bank
gagal pada tahun 2008 akibat banyaknya kredit bermasalah yang dimiliki bank tersebut.
Good Corporate Governance menurut Tim Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) merupakan system pengendalian dan pengaturan perusahaan yang
dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan
(hard definition), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme
pengelolaan itu sendiri. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006
tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang
pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang menjadi dasar hukum
Good Corporate Governance dalam sektor perbankan, mendefinisikan Good Corporate
Governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan
(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility),
independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Sedangkan berdasarkan

keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1
Agustus 2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Corporate Governance adalah prinsipprinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha.
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Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan
industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria Current Adequacy Ratio
(CAR) minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam
penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau
tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba
supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI. Perbankan
di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut
(Rahmawati dan Baridwan,2006). Setiawati dan Na’im (2001) berargumen bahwa
laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat mengakibatkan distorsi
dalam alokasi dana. Selain itu, industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”.
Jika investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias akibat
tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara
bersama-sama yang dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu, perlu suatu mekanisme
untuk meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. Salah
satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah praktik Corporate Governance. Salah satu
alasan penyebab Corporate Governance muncul adalah karena terjadinya pemisahan
antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan
istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik
modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa
dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak
menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate Governance diperlukan
untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan
O’Hara 2003).
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Kepopuleran istilah Good Corporate Governance (GCG) pada dasawarsa terakhir
tidak dapat diabaikan dan menjadikan GCG ditempatkan pada posisi yang terhormat. Hal
ini dikarenakan GCG merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan dalam
menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan keuntungan dalam persaingan bisnis
global. Manfaat bagi perusahaan yang menerapkan Corporate Governance secara
ekonomis akan menjaga kelangsungan usahanya. Selain itu, dapat menghilangkan Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Menciptakan serta mempercepat iklim berusaha yang
lebih sehat, dan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor (Daniri,2005).
Di sinilah kaitan antara penerapan Corporate Governance dan kinerja perusahaan.
Pelaksanaan Corporate Governance yang baik akan membuat investor memberikan
respon positif terhadap kinerja perusahaan.
Nilai perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran bagi para
pemegang saham, sehingga para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya
kepada perusahaan tersebut (Tendi Haruman, 2008). Nilai perusahaan dipengaruhi oleh
banyak faktor, salah satunya adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik atau Good
Corporate Governance. Corporate Governance merupakan suatu system yang mengatur
dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan
nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Shleifer dan Vishny, 1997). FCGI
(Forum for Corporate Governance in Indonesia) dalam (Susanti, 2010) menjelaskan
bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah “untuk menciptakan nilai tambah bagi
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).”
Good Corporate Governance (GCG) dikatakan dapat menciptakan nilai tambah
karena dengan menerapkan GCG, diharapkan perusahaan akan memiliki kinerja yang
baik sehingga dapat menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai perusahaan yang
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memberikan keuntungan bagi para pemegang saham atau pemilik perusahaan. Secara
lebih rinci, terminology Corporate Governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan
peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris, pengurus perusahaan, dan
para pemegang saham (Susanti, 2010).
Dalam proses memaksimalkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan
antara agent dan principal (pemilik perusahaan) yang sering disebut Agency Problem.
Seringkali bahkan menjadi hal yang sangat biasa terjadi didalam perusahaan bahwa
agent dan principal memiliki tujuan dan kepentingan yang saling bertentangan. Agen
atau pihak manajemen lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan tidak sesuai
tujuan perusahaan yaitu mensejahterahkan pemilik perusahaan dan meningkatkan nilai
perusahaan. Perlakuan manajer ini akan mengakibatkan penambahan biaya perusahaan
yang tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Menurut Amanti (2009)
implementasi dari GCG diharapkan bermanfaat untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
GCG diharapkan mampu mengusahakan keseimbangan antara berbagai kepentingan dan
dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. GCG merupakan sebuah sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added).
Dengan penekanan konsep bahwa perusahaan wajib melakukan pengungkapan
(disclosure) secara akurat tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder.
Untuk mendukung terlaksananya GCG penting adanya mekanisme perusahaan
yang akan menjalankan fungsinya sesuai ketentuan dan melaksanakan tugas serta
tanggung jawabnya untuk kepentingan perusahaan. Mekanisme perusahaan yang
membantu terwujudnya Corporate Governance tersebut terdiri dari dewan komisaris,
komisaris independen, komite audit, dan beberapa komite lainnya serta melihat beberapa
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besar ukuran perusahaan yang berperan dalam pelaksanaan GCG di dalam perusahaan.
Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member nasihat
kepada direksi. Dewan komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan
kepengurusan perusahaan dan bertugas untuk membentuk komite audit. Komite audit
adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota DEKOM (dewan komisaris)
yang terpilih yang memiliki tanggung jawab membantu menetapkan auditor independen
terhadap usulan manajemen.
Decho dkk (1996) dalam penelitiannya yang dikutip oleh Siregar dan Utama
(2005:477) mununjukan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih besar
kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih
besar kemungkinannya memiliki direksi utama yang merangkap menjadi komisaris
utama. Karena itu adanya komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan peran
dewan komisaris sehingga tercipta GCG di dalam perusahaan. Komite audit mempunyai
peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses
penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan
perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya GCG. Dengan berjalannya fungsi
komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga,
konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan
kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisi.
Utama (2004) menjelaskan bahwa tanggung jawab komite audit untuk
pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal
yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal serta memonitor
proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal
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harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem
pengawasan intern. Disamping itu, definisi baru tentang audit internal memperkuat
tanggung jawab komite audit dalam hal Corporate Control karena dalam definisi
tersebut dinyatakan, bahwa audit internal merupakan kegiatan yang mandiri dalam
memberikan kepastian (assurance), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah
untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu
pendekatan secara sistematik dan disiplin dalam menilai dan memperbaiki efektifitas
manajemen risiko, pengawasan dan proses pengelolaan perusahaan.
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan empat mekanisme dalam mengukur
GCG, yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi.
Sementara nilai perusahaan dihitung menggunakan tobin’s Q. Telah banyak dilakukan
penelitian hubungan antara GCG dengan nilai perusahaan. Dina Anggraini (2013)
meneliti pengaruh dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran
perusahaan (size) terhadap nilai perusahaan baik secara simultan maupun secara parsial
pada perusahaan textile, garment yang terdaftar di BEI 2009-2012. Hasilnya, secara
parsial dewan komisaris dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap nilai perusahaan sementara komite audit dan ukuran perusahaan
(size) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun secara
simultan, dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran
perusahaan (size) memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan textile, garment yang terdaftar di BEIperiode 2009-2012.
Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini di bahas oleh
Anas Ainur Rachmad (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Corporate Governance
Berbasis Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur”. Variable yang
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dipakai adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan
(Tobin’s Q). hasil penelitian membuktikan bahwa variabel dewan komisaris dan
kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja perusahaan
(Tobin’s Q). hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik pengawasan yang
dilakukan dewan komisaris dan para pemegang saham institusional maka akan
meningkatkan kualitas laba dan menurunkan tindak manipulasi yang dilakukan manajer.
Frysa Praditha Purwaningtyas (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh
Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2009) menunjukan
hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan
direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, dewan komisaris independen
dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). variabel yang
dipakai adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dewan komisaris,
dewan komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan nilai perusahaan
(diukur dengan Tobin’s Q).
Johan Wahyudi (2010) menguji pengaruh pengungkapan GCG, ukuran dewan
komisaris, dan cross-directorship dewan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini
menunjuka bahwa transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan, cross-directorship dewan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan.
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Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan
Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013”

1.2 Masalah Penelitian
1.2.1 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dalam hal ini penulis merumuskan masalah yang akan
dibahas sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013?
2. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013?
3. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013?
4. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013?
5. Bagaimana pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit,
dan dewan direksi secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2013?
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1.2.2 Pembatasan Masalah
Pembatasan penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi:
1. Laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 20122013 dalam kaitannya jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen,
komite audit dan dewan direksi.
2. Rasio keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di
BEI periode 2012-2013
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan
perbankan di BEI periode 2012-2013
2. Untuk

menganalisis

pengaruh

komisaris

independen

terhadap

nilai

perusahaan perbankan di BEI periode 2012-2013
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan
perbankan di BEI periode 2012-2013
4. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap nilai perusahaan
perbankan di BEI periode 2012-2013
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris, komisaris independen,
komite audit, dan dewan direksi secara bersama-sama terhadap nilai
perusahaan perbankan di BEI periode 2012-2013.
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1.4 Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat untuk berbagai pihak yaitu:
1. Bagi pihak investor
Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai
masukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya dilihat dari sudut
pandang GCG
2. Bagi penulis
Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
menambah wawasan penulis tentang GCG dan nilai perusahaan.
1.5 Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian yaitu
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis tertarik
melakukan penelitian ini. Bab ini juga membahas pembatasan masalah, tujuan penelitian,
dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang menjadi
referensi penulisan penelitian ini
BAB II : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan
topik penelitian. Selain teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini juga
akan berisikan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
Selain itu, akan disajikan kerangka pemikiran teoritis yang merupakan kerangka berfikir
penelitian. Pada bagian terakhir dari bab ini akan berisikan hipotesa penelitian.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan lebih dalam mengenai obyek penelitian yaitu metode
penelitian yang digunakan, data dan sumber data, waktu penelitian, tehnik pengumpulan
data, variabel yang digunakan serta metode pengujian hipotesa.
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari obyek yang diteliti,
dan hasil data yang telah diolah serta interpretasi dari hasil analisis penelitian tersebut.
BAB V : SIMPULAN DAN SARAN
Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, serta masukan-masukan
sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1 Sektor Perbankan
2.1.1.1 Pengertian Bank
Menurut Matondang (2009) pengertian perbankan adalah suatu badan usaha yang
tugas

utamanya

sebagai

perantara

keuangan

(financial

intermediatory)

yang

menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dan (Idle Fund Surplus Unit) kepada pihak
yang membutuhkan dana (Deficit Unit) pada aaturan yang ditentukan.
Pengertian bank menurut Howard D. Crosse dan Geoerge H. Hempel dalam
Ardiani adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumbersumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan
masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemilik bank.
Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan salah satu
lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat, dan memiliki peran penting bagi
pertumbuhan perekonomian suatu Negara.
2.1.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank
Fungsi dan tujuan bank menurut undang-undang Republik Indonesia No. 10
tahun 1998 adalah:
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a. Asas
Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan
demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
b. Fungsi
Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyaluran
dana masyarakat.
c. Tujuan
Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatkan pemeraataan, pertumbuhan ekonomi,
dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak.

2.1.2 Teori Good Corporate Governance
2.1.2.1 Stewardship Theory
Teori ini dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa
manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung
jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam
hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain,
stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak
dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Sam’ani 2008).
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2.1.2.2 Teori Keagenan (Agency Theory)
Perusahaan merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada
berbagai partisipan untuk berkontribusi dalam modal (principal), keahlian dan tenaga
kerja (agent) dalam rangka memaksimumkan keuntungan dalam jangka panjang.
Sedangkan Jensen dan Meckling (1976) dalam Suranta dan Midiastuty (2003)
mendefiniskan hubungan keagenan sebagai sebuah kontak dimana satu atau lebih
(principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk
kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan
kepada agent.
Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam
perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya antara agent dan principal memiliki
kepentingan yang berbeda yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan (agent
conflict). Pada dasarnya, konflik keagenan terjadi karena adanya pemisahan antara
kepemilikan dan pengendalian perusahaan.
Adanya konflik kepentingan antara investor dan manajer menyebabkan
munculnya agency cost yaitu biaya monitoring (monitoring cost) yang dikeluarkan oleh
principal seperti auditing, penganggaran, system pengendalian, dan kompensasi biaya
perikatan (bonding expenditure) yang dikeluarkan oleh agent dan kerugian residual
berkaitan dengan divergensi kepentingan antara principal dan agent.
Menurut Jensen dan Meckling (dalam Siti Muyassaroh, 2008), adanya masalah
keagenan memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:
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1. The Monitoring expenditure by the principle (monitoring cost), yaitu biaya
pengawasan yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi perilaku agent
dalam mengelola perusahaan.
2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu biaya yang
dikeluarkan oleh agent untuk menjamin bahwa agent tidak bertindak yang
merugikan principal.
3. The residual loss, yaitu penurunan tingkat utilitas principal maupun agent
karena adanya hubungan agensi.
Konflik kepentingan terjadi tidak hanya antara investor dan manajer, tetapi juga
antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Controlling
shareholders

biasanya

mengendalikan

keputusan

manajemen

dan

cenderung

mengabaikan kepentingan minority shareholders.
Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan
dan pemegang saham. Principal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan
perusahaan terhadap pihak manajemen. Manajer sebagai pihak yang diberi wewenang
atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, akan
cenderung

untuk

melaporkan

sesuatu

yang

memaksimalkan

utilitasnya

dan

mengorbankan kepentingan pemegang saham. Sebagai pengelola perusahaan, manajer
akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan
pemilik (pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan
perusahaan, namun informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan
kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga hal ini memacu terjadinya konflik keagenan.
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Investor sebagai pemilik, mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada
manajemen. Mereka tidak memiliki jaminan bahwa modal yang ditanamkan pasti
disalurkan untuk investasi atau proyek yang menguntungkan. Manajer memiliki hak
untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian, manajer memiliki hak diskresioner
dalam mengelola dana investor (Darmawati dkk, 2004). Selanjutnya manajer
kemungkinan dapat melakukan ekspropriasi dana investor.
2.1.3 Corporate Governance
Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan
dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah
keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan
manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang
ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak
menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance diperlukan
untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan
O’Hara, 2003).
Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep
117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (good corporate governance) pada Badan Usaha Milik Negara, corporate
governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
2.1.3.1 Good Corporate Governance
Good corporate governance sebagaimana dimuat dalam pedoman good
corporate governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional
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Kebijakan Corporate Governance pada 17 Oktober 2006 adalah suatu tata kelola yang
mengandung lima prinsip utama yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas
(accountability), tanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan
kewajaran (fairness).
2.1.3.1.1 Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Governance
Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Peraturan Bank Indonesia
No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum, di
antaranya: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness
(TARIF). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam good corporate governance dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Transparency (keterbukaan)
Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus
menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak
yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor
harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat
diperlukan
Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada
stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan
transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor
dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan
keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang
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menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan
tersebut memiliki dana dalam tingkat yang menghawatirkan. Kurangnya
informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai
dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (volatility of capital).
2. Accountability (akuntabilitas)
Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan
secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara
efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan
kepentingan peran).
Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasasan
diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian
setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.
Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan
pengawasan.
3. Responsibility (pertanggungjawaban)
Responsibility (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian atau kepatuhan
didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang
berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan
lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan
persaingan yang sehat.
4. Independency (kemandirian)
Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan
dikelola

secara

professional

tanpa

benturan
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pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Independency penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya
independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan
objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Fairness yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh asset
perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati). Sehingga muncul
perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).
Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan
setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan
perlu ditekankan pada kesetaran, terutama untuk pemegang saham minoritas.
Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem
dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dalam lingkup pasar
modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya badan pengawas pasar modal
(BAPEPAM) mendorong perusahaan publik untuk memperhatikan dan melaksanakan
prinsip-prinsip: transparency, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi
tentang performance perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi
financial maupun non-finansial. Accountability, dengan mendorong optimalisasi peran
dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara
professional. Responsibility, dengan mendorong optimalisasi peran stakeholders dalam
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rangka mendukung program-program perusahaan. Independency, dengan pengelolaan
perusahaan secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan
dari pihak manapun. Fairness, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan
adil kepada seluruh shareholders tanpa terkecuali.
2.1.3.1.2 Unsur-unsur Good Corporate Governance
Dalam penerapan good corporate governance pada perbankan dibutuhkan unsur
yang mendukung. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:
a. Corporate governance-internal perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari perusahaan adalah:
1) Pemegang saham;
2) Direksi;
3) Dewan komisaris;
4) Manajer;
5) Karyawan;
6) Sistem remunerasi berdasarkan kerja;
7) Komite audit.
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain
meliputi:
1) Keterbukaan dan kerahasiaan;
2) Transparansi;
3) Akuntabilitas;
4) Kesetaraan;
5) Aturan dari code of conduct
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b. Corporate governance-eksternal perusahaan
Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:
1) Kecukupan undang-undang dari perangkat hukum;
2) Investor;
3) Institusi penyedia informasi;
4) Akuntan publik;
5) Pemberi pinjaman;
6) Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.
Unsur-unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:
1) Aturan dari code of conduct;
2) Kesetaraan;
3) Akuntabilitas;
4) Jaminan hukum.
2.1.3.1.3 Penerapan Good Corporate Governance
Keberhasilan penerapan good corporate governance juga memiliki prasyarat
tersendiri. Terdapat dua faktor yang memegang peranan, antara lain:
1. Faktor Eksternal
Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar
perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan good
corporate governance, diantaranya:
a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
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b. Dukungan

pelaksanaan

good

corporate

governance

dari

sektor

publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan
good corporate governance dan clean governance yang sebenarnya.
c. Terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat
(best practices) dapat menjadi standar pelaksanaan good corporate
governance yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam
brenchmark (acuan)
d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan good
corporate governance di masyarakat. Ini penting karena melalui sistem
ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat
untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi good corporate governance
secara sukarela.
e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan
implementasi good corporate governance terutama di Indonesia adalah
adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik
dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas
pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa
perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating
perusahaan dalam implementasi good corporate governance.
2. Faktor internal
Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan good
corporate governance yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor
yang dimaksud antara lain:
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a. Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung
penerapan good corporate governance dalam mekanisme serta sistem
kerja manajemen di perusahaan.
b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu
pada penerapan nilai-nilai good corporate governance.
c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidahkaidah standar good corporate governance.
d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami
setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga
kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah
perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.3.1.4 Pilar Pendukung Good Corporate Governance
GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan
berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme check and balance di perusahaan.
Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara
dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat
sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Berdasarkan pedoman good corporate
governance perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan
Corporate Governance pada 17 Oktober 2006 prinsip dasar yang harus dilaksanakan
oleh masing-masing pilar adalah:
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1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law
enforcement).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang
terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukan kepedulian dan
melakukan kontrol sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.

2.1.4

Nilai Perusahaan (Tobin’s Q)
Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukan cerminan dari ekuitas dan

nilai buku perusahaan, baik berupa nilai para ekuitas, nilai buku dari total utang dan nilai
buku dari total ekuitas. Menurut Sukamulja (2004) dalam Purwaningtyas (2011) salah
satu rasio yang dinilai bisa memberikan informasi paling baik adalah Tobin’s Q. karena
rasio ini bisa menjelaskan berbagai fenomena dalam kegiatan perusahaan, seperti
misalnya terjadinya perbedaan cross-sectional dalam pengambilan keputusan investasi
serta hubungan antara kepemilikan saham manajemen dan nilai perusahaan
(Onwioduokit, 2002).
Tobin’s Q memasukan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak
hanya unsur saham biasa. Brealey dan Myers (2000) dalam Sukamulja (2004)
menyebutkan bahwa perusahaan dengan Tobin’s Q yang tinggi biasanya memiliki brand
image perusahaan yang sangat kuat. Perusahaan sebagai entitas ekonomi tidak hanya
menggunakan ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya, namun juga dari sumber
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lain seperti hutang, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu,
penilaian yang dibutuhkan perusahaan tidak hanya dari investor saja, namun juga dari
kreditur. Semakin besar pinjaman yang diberikan oleh kreditur, menunjukan bahwa
semakin tinggi kepercayaan yang diberikan, hal ini menunjukan perusahaan memiliki
nilai perusahaan yang besar.
2.1.5

Penelitian Terdahulu
Telah banyak dilakukan penelitian hubungan antara GCG dengan nilai

perusahaan. Dina Anggraini (2013) meneliti pengaruh dewan komisaris, dewan
komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan (size) terhadap nilai perusahaan
baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan textile, garment yang
terdaftar di BEI 2009-2012. Hasilnya, secara parsial dewan komisaris dan dewan
komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan
sementara komite audit dan ukuran perusahaan (size) tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Namun secara simultan, dewan komisaris, dewan komisaris
independen, komite audit, ukuran perusahaan (size) memiliki pengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan textile, garment yang terdaftar di BEI periode
2009-2012.
Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini di bahas oleh
Anas Ainur Rachmad (2012) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Corporate Governance
Berbasis Karakteristik Manajerial Pada Kinerja Perusahaan Manufaktur”. Variable yang
dipakai adalah dewan komisaris, kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan
(Tobin’s Q). hasil penelitian membuktikan bahwa variabel dewan komisaris dan
kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja perusahaan
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(Tobin’s Q). hasil penelitian menunjukan bahwa semakin baik pengawasan yang
dilakukan dewan komisaris dan para pemegang saham institusional maka akan
meningkatkan kualitas laba dan menurunkan tindak manipulasi yang dilakukan manajer.
Frysa Praditha Purwaningtyas (2011) dengan judul “Analisis Pengaruh
Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2007-2009) menunjukan
hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan ukuran dewan
direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi, dewan komisaris independen
dan komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). variabel yang
dipakai adalah kepemilikan manajemen, kepemilikan institusional, dewan komisaris,
dewan komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, dan nilai perusahaan
(diukur dengan Tobin’s Q).
Johan Wahyudi (2010) menguji pengaruh pengungkapan GCG, ukuran dewan
komisaris, dan cross-directorship dewan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa transparansi GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai
perusahaan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
nilai perusahaan, cross-directorship dewan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan
terhadap nilai perusahaan. Adapun tabel penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu
No

Nama peneliti dan Tahun

Judul Penelitian

1

Dina Anggraini (2013)

Pengaruh Good
Corporate
Governance

Variabel
Penelitian
Dewan
Komisaris,
Dewan Komisaris
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Hasil Penelitian
Dewan Komisaris
dan Dewan
Komisaris
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2

Anas Ainur Rachmad
(2012)

3

Frysa Praditha
Purwaningtyas (2011)

4

Johan Wahyudi (2010)

Terhadap Nilai
Perusahaan Pada
Perusahaan
Textile, Garment
yang Terdaftar di
Bursa Efek
Indonesia (BEI)
Periode 20092012

Independen,
Komite Audit,
Ukuran
Perusahaan (size),
Nilai Perusahaan

Pengaruh
Penerapan
Corporate
Governance
Berbasis
Karakteristik
Manajerial Pada
Kinerja
Perusahaan
Manufaktur
Analisis Pengaruh
Mekanisme Good
Corporate
Governance
Terhadap Nilai
Perusahaan (Studi
Empiris Pada
Perusahaan
Manufaktur Yang
Terdaftar Di BEI
Tahun 20072009)

dewan komisaris,
kepemilikan
institusional dan
kinerja
perusahaan
(Tobin’s Q)

pengaruh
pengungkapan
GCG, ukuran
dewan komisaris,
dan crossdirectorship
dewan terhadap
nilai perusahaan

transparansi
GCG, ukuran
dewan komisaris,
cross-directorship
dewan, nilai
perusahaan

kepemilikan
manajemen,
kepemilikan
institusional,
dewan komisaris,
dewan komisaris
independen,
komite audit,
ukuran dewan
direksi, dan nilai
perusahaan
(diukur dengan
Tobin’s Q)
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Independen
memiliki
pengaruh
signifikan
terhadap nilai
perusahaan
sementara Komite
Audit dan Ukuran
Perusahaan (size)
tidak memiliki
pengaruh
terhadap nilai
perusahaan
dewan komisaris
dan kepemilikan
institusional
berpengaruh
positif dan
signifikan pada
kinerja
perusahaan
(Tobin’s Q)
kepemilikan
institusional,
kepemilikan
manajemen dan
ukuran dewan
direksi
berpengaruh
terhadap nilai
perusahaan.
dewan komisaris
independen dan
komite audit tidak
berpengaruh
terhadap nilai
perusahaan
(Tobin’s Q)
GCG
berpengaruh
positif dan
signifikan
terhadap nilai
perusahaan,
ukuran dewan
komisaris
berpengaruh
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negatif dan tidak
signifikan
terhadap nilai
perusahaan,
cross-directorship
dewan
mempunyai
pengaruh negatif
dan signifikan
terhadap nilai
perusahaan.

Sumber: Data diolah penulis
2.2

Rerangka Pemikiran
Dalam penelitian ini penulis menggunakan mekanisme Good Corporate

Governance dalam kaitan nya dewan komisaris (DK), komisaris independen (KI),
komite audit (KA), dan dewan direksi (DD) untuk menganalisis pengaruhnya terhadap
nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q baik secara individu maupun bersamasama perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Berikut adalah rerangka pemikiran sesuai dengan penelitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian ini:
Gambar 2.1
Rerangka Pemikiran
Dewan Komisaris

(X1)
Komisaris
Independen (X2)
Nilai Perusahaan
Komite Audit

(Y)

(X3)
Dewan Direksi

(X4)

Sumber: Data diolah penulis
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2.3 Keterkaitan Antar Variabel
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan
Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh
persepektif fungsi service dan control yang dapat diberikan oleh dewan. Karena kedua
fungsi tersebut lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris untuk kondisi struktur
corporate governance di Indonesia, maka dalam hipotesis penelitian ini dibatasi hanya
pada jumlah anggota dewan komisaris saja.
Fungsi service menyatakan bahwa dewan komisaris dapat memberikan konsultasi
dan nasehat manajemen (dan direksi). Penelitian Lorsch dan MacIver (1989) dalam
Young dkk (2001) dalam Johan Wawhyudi (2010) yang berbasis wawancara
menemukan bahwa peranan pemberian saran (advisory) mendominasi aktivitas anggota
dewan. Dengan menekankan pada fungsi ini, Dalton dan Daily (1999) dalam Young dkk
(2005) dalam Johan Wahyudi (2010) menyatakan bahwa peranan keahlian atau
konseling yang diberikan oleh anggota dewan tersebut merupakan suatu jasa yang
berkualitas bagi manajemen dan perusahaan yang tidak dapat diberikan oleh pasar.
Anggota dewan komisaris yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu juga dapat
memberikan nasehat yang bernilai dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan
perusahaan (Fama dan Jensen, 1983 dalam Young dkk 2001 dalam Johan Wahyudi
2010).
Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris diambil dari teori agensi.
Dari persepektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama
untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga dapat membantu
menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer.
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2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan Pedoman Bapepam tentang Good Corporate Governance, komposisi
atau jumlah Komisaris Independen tidak ditentukan dalam jumlah tertentu namun
demikian jumlah atau komposisi komisaris independen harus dapat menjamin agar
mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adapun kriteria yang ditetapkan yaitu salah satu dari Komisaris Independen
harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan. Meskipun Pedoman Good
Corporate Governance tidak menentukan jumlah Komisaris Independen, dalam Peraturan
Bapepam-LK, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki sekurang-kurangnya satu
orang komisaris independen sedangkan Bursa Efek Indonesia mewajibkan sekurangkurangnya 30% dari Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
Kriteria Komisaris Independen secara rinci diatur dalam peraturan Bapepam-LK yaitu :
a. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik
b. Tidak mempunyai saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak
langsung
c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang saham
Utama Emiten atau Perusahaan Publik
d. Tidak mempunyai hubungan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik baik
langsung maupun tidak langsung.
Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris
independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin
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banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi pengawasan
dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.
Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan dalam
pelaksanaan GCG. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya
tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi
tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2004). Semakin meningkatnya tekanan pada
perusahaan, maka kebutuhan akan dukungan dari luar akan semakin meningkat. Daily
dan Dalton (1994) dalam Anggraini (2013) juga menyatakan, bahwa apabila ada
resistensi dari presiden direktur untuk menerapkan strategi supaya mampu mengatasi
kinerja perusahaan yang turun terus menerus, maka adanya komisaris yang berasal dari
luar akan mendorong pengambilan keputusan untuk melakukan pembenahan dan
perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi
dewan komisaris dari dalam (insider board), maka keterlibatan direksi dalam
pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah.
2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan
Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris
perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan
independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT.
Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan
komite audit disebut bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan
komisaris Perusahaan Tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan
komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat
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melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi
direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat.”
Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi
pertanggungjawaban

manajemen

perusahaan

dapat

dipercaya,

sehingga

akan

meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite
audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan
investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut.
2.3.4 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan
Dalam Pedoman Bapepam tentang Good Corporate Governance tidak dinyatakan
secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota
direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan
efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan
menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka
pendek maupun jangka panjang. Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah
sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Struktur corporate governance di Indonesia sesuai dengan UU. No. 1 Tahun
1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah
badan tertinggi yang terdiri atas pemegang saham yang memiliki hak memilih anggota
dewan komisaris dan dewan direksi (Wulandari, 2006) dalam Purwaningtyas (2011).
Dewan direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dalam dua hal
yaitu untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam
maupun di luar pengadilan.
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2.4 Pengembangan Hipotesis
Dalam penelitian ini, hipotesis yang akan diuji adalah yang berkaitan dengan ada
tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ho merupakan
hipotesis yang menunjukan tidak adanya pengaruh dan Ha merupakan hipotesis yang
menunjukan adanya pengaruh atas penelitian yang dilakukan. Adapun perumusan
hipotesis atas pengujian yang dilakukan disini adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1
H01:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan komisaris terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha1:

Terdapat pengaruh antara dewan komisaris terhadap nilai perusahaan perbankan
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Hipotesis 2
H02:

Tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha2:

Terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Hipotesis 3
H03:

Tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha3:

Terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
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Hipotesis 4
H04:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan direksi terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha4:

Terdapat pengaruh antara dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Hipotesis 5
Ho5:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen, komite
audit, dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2013.

Ha5:

Terdapat pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen, komite audit,
dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2013.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian
Obyek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan perbankan di Bursa Efek
Indonesia (BEI) periode 2012-2013. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan tempat
beraktivitasnya pasar modal di Indonesia yang terletak di Sudirman Central Business
Distric (SCBD) Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder meliputi data penelitian yang telah dipublikasikan dalam berbagai literature
yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini
antara lain laporan tahunan perusahaan perbankan, laporan keuangan tahunan perusahaan
perbankan, dan laporan-laporan yang memuat berbagai informasi mengenai masalah
yang diteliti.
3.2.1 Data Yang Dihimpun
Data yang dihimpun sebagai berikut:
1. Daftar perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode
2012-2013
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2. Daftar perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode
2012-2013 yang memberikan riwayat hidup masing-masing anggota
komisaris, direksi, dan komite audit.
3.2.2 Metode Pengambilan Sampel
Populasi menurut Uma Sekaran (2010) adalah wilayah generalisasi berupa
subyek atau obyek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan
sampel menurut Uma Sekaran (2010) adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan
kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi
sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan
pada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia periode 2012-2013 sedangkan sampel penelitiannya adalah perusahaan
yang termasuk industri perbankan periode 2012-2013.
Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu
metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu (Sekaran 2010). kriteria yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan yang tidak pernah
delisting di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2013.
2. Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2013
yang memberikan riwayat hidup masing-masing anggota komisaris,direksi,
dan komite audit.
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3.2.3 Teknik Pengumpulan Data
Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi empiris terhadap perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Data dalam
penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif yang kemudian diolah
dengan menggunakan statistik deskriptif oleh peneliti. Menurut Sekaran (2010) data
sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang ada melalui
beberapa media perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). Pada umumnya data
sekunder ini berupa catatan, berupa bukti, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip
(data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data yang
digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan ataupun laporan keuangan
perusahaan perbankan di Indonesia periode 2012-2013 yang didapatkan melalui berbagai
sumber yaitu:
1. Laporan keuangan perusahaan yang diteliti
2. Situs resmi BEI
3.3 Operasional Variabel
Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan
Variabel Independen dan Variabel Dependen
1. Variabel Independen
Elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme corporate
governance, yang didasarkan pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian dari
Anggraini (2013), diantaranya:
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a. X1 = Dewan Komisaris. Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan
menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris yang ada dalam
masing-masing perusahaan sampel
b. X2 =

Komisaris

Independen,

diukur

dengan

jumlah

komisaris

independen yang ada dalam masing–masing perusahaan sampel
c. X3 =

Komite Audit, diukur dengan jumlah komite audit yang ada

dalam masing-masing perusahaan sampel
d. X4 =

Ukuran dewan direksi, diukur dengan jumlah anggota dewan

direksi yang ada dalam masing-masing perusahaan sampel
2. Variabel Dependen
Nilai Perusahaan, peneliti menggunakan rumus Tobin’s Q untuk mengukur
nilai perusahaan. Nilai Tobin’s Q yang diberi symbol Q dihitung dengan
menggunakan rasio Tobin’s Q dengan rumus berdasarkan penelitian yang
diteliti oleh Ria (2011), sebagai berikut:

Y=

Q=

(EMV + D) / (EBV + D)

Notasi:
Q

=

Nilai Perusahaan

EMV

=

Nilai Pasar Ekuitas (Equity Market Value)

D

=

Nilai Buku dari total hutang

EBV

=

Nilai Buku dari total aktiva (Equity Book Value)

EMV diperoleh dengan mengalikan harga saham penutupan (Close Prices)
dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun.
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3.4 Teknik Analisis Data
Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data panel karena
penelitian ini menggunakan data cross section dan data time series. Menurut Nachrowi
dan Usman (2006), data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu
waktu terhadap banyak individu, sedangkan data time series merupakan data yang
dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data yang dikumpulkan
secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu disebut dengan data panel.
Dalam menganalisa penulis menggunakan software EViews yang sering digunakan
untuk penelitian analisa statistika dan ekonometrika.
3.4.1 Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Sunyoto (2009) merupakan bentuk pengujian data
variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan,
apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Data
yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi
normal atau mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap
variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal
(Winarno, 2011). Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji JarqueBera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji tersebut adalah sebagai berikut:
H0 : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai profitabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5 %, maka menerima Ho yang
artinya residual data berdistribusi normal (Winarmo, 2011)
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang
diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik. Apabila dalam suatu model
telah memenuhi asumsi klasik, maka dapat dikatakan model tersebut sebagai model yang
ideal atau menghasilkan estimator linier tidak bias yang terbaik (Best Linier Unbias
Estimator/BLUE). Suatu model dikatakan BLUE apabila memenuhi persyaratan non
multikolineritas, non heteroskedastisitas dan non autokorelasi (Widarjono, 2007).
3.4.2.1 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t – 1
(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu
sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari
satu observasi lainnya (Ghozali, 2009). Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi
adalah dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji
LM ini sebagai berikut:
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya autokorelasi juga bias dilihat dari nilai profitabilitas dari Obs*R-square
lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono,
2007).
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3.4.2.2 Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya
multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel
independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka
diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi
relative rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinearitas.
Adanya

multikolinearitas

masih

menghasilkan

estimator

yang

BLUE,

tetapi

menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2007)
3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau
tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan
melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dahulu disusun
hipotesis, yaitu:
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
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Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).
3.4.3 Permodelan Data Panel
Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa
teknik yang bisa digunakan yaitu Ordinary Least Square (common effect), Fixed effect
dan random effect (Nachrowi dan Usman, 2006). Metode Ordinary Least Square
merupakan teknik yang mengkombinasikan data cross section dan time series (pool data).
Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan
individu maka kita bisa menggunakan metode ini untuk mengestimasi model data panel.
Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa
koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model common Effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) tanpa
variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan apakah
sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar
perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F
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hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05,
maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima,
maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka
selanjutnya melakukan uji Hausman.
3. Estimasi dengan Random Effect
4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model random effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah
penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada
ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) di dalam metode Fixed Effect dan
Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, di
lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, uji
hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman
bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut.Apabila Chi Square hitung lebih
kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya menggunakan model random
effect.Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Hausman saja.
3.4.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dengan
menentukan nilai Y (sebagai variabel dependen) dan untuk menaksir nilai-nilai yang
berhubungan dengan X (sebagai variabel independen). Analisis regresi, selain mengukur
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan hubungan antara
variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2009). Analisis data dimulai
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dengan menghitung besarnya masing-masing variabel terikat dan bebas dan dilanjutkan
dengan meregresikan variabel terikat dengan model regresi berganda.
Untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel
dependen dalam penelitian ini terbentuklah rumus sebagai berikut:
Q

=

b0 + b1DK1 + b2KI2 + b3KA3 + b4DD4 + e

Dimana:
Q

=

Nilai Perusahaan yang diukur dengan Tobin’s Q

b0

=

Konstanta

b1

=

Koefisien untuk dewan komisaris

b2

=

Koefisien untuk komisaris independen

b3

=

Koefisien untuk komite audit

b4

=

Koefisien untuk dewan direksi

DK1

=

Dewan komisaris

KI2

=

Komisaris independen

KA3

=

Komite Audit

DD4

=

Dewan direksi

e

=

Variabel pengganggu
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3.4.4 Teknik Pengujian Hipotesis
3.4.4.1 Uji t (Uji Parsial)
Uji t-test digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial. Untuk menentukan nilai t-tabel, tingkat signifikansi
yang digunakan adalah 5%. Bentuk pengujiannya adalah:
1. Jika berpengaruh positif maka:
Ho: b1,b2,b3,b4 ≤ 0

secara

parsial

variabel

independen

tidak

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
Ha: b1,b2,b3,b4 ≥ 0

secara parsial variabel independen mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen
2. Jika berpengaruh negatif maka:
Ho: b1,b2,b3,b4 ≥ 0

secara

parsial

variabel

independen

tidak

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen
Ha: b1,b2,b3,b4 ≤ 0

secara parsial variabel independen mempunyai

pengaruh terhadap variabel dependen
Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan profitabilitas (signifikansi)
masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. kriteria pengujiannya
sebagai berikut:
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
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3.4.4.2 Uji F (Simultan)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (dewan komisaris,
komisaris independen, komite audit, dan dewan komisaris) secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Nilai Perusahaan). Pengujian
ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing
koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut:
Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha
Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho diterima
3.4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (goodness of fit) merupakan suatu ukuran yang penting
dalam regresi, karena menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang
terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa dekatkah
garis regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya (Nachrowi dan Usman, 2006).
Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1.Nilai R2 mencerminkan seberapa besar
variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X. Jika
Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara
bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode penelitian pada tahun 2012 sampai
dengan 2013. Dari total keseluruhan bank yang ada dan setelah memenuhi kriteria
pemilihan sampel yang ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh 29 bank yang menjadi
sampel dalam penelitian ini. Bank-bank yang termasuk dalam sampel penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:
Tabel 4.1
Sampel Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2013
No Kode

Nama Perusahaan

1

AGRO

Bank Agro Niaga Tbk

2

BABP

Bank ICB Bumi Putra Tbk

3

BACA

Bank Capital Indonesia Tbk

4

BAEK

Bank Ekonomi Raharja Tbk

5

BBCA

Bank Central Asia Tbk

6

BBKP

Bank Bukopin Tbk

7

BBNI

Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk

8

BBRI

Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk
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9

BBTN

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

10 BEKS

Bank Pundi Indonesia Tbk

11 BJBR

Bank Jabar Banten Tbk

12 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Tbk)
13 BKSW

Bank Kesawan Tbk

14 BMRI

Bank Mandiri (Persero) Tbk

15 BNBA

Bank Bumi Arta Tbk

16 BNGA

Bank CIMB Niaga Tbk

17

BNII

Bank Internasional Indonesia Tbk

18

BNLI

Bank Permata Tbk

19 BSIM

Bank Sinar Mas Tbk

20 BSWD

Bank Swadesi Tbk

21 BTPN

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk

22 BVIC

Bank Victoria International Tbk

23

INPC

Bank Artha Graha International Tbk

24 MAYA

Bank Mayapada International Tbk

25 MCOR

Bank Windu Kentjana International Tbk

26 MEGA

Bank Mega Tbk

27

NISP

Bank NISP OCBC Tbk

28 PNBN

Bank Pan Indonesia Tbk

29 SDRA

Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk

Sumber: idx.co.id
Berdasarkan metode purposive sampling yang digunakan dalam penelitian ini,
dari jumlah populasi sebanyak 32 bank yang terdaftar, telah ditetapkan sebanyak 29
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perusahaan perbankan yang akan digunakan sebagai sample dalam penelitian ini karena
terdapat 3 perusahaan yang delesting selama periode 2012-2013. Proses seleksi sampel
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Rincian Pemilihan Sampel Perusahaan
Kriteria Sampel

Jumlah

Sektor Perbankan yang terdaftar dan aktif di BEI 2012-2013 (32 bank x 2 tahun)

64

Sektor perbankan yang delisting atau tidak aktif, atau belum terdaftar di BEI pada

(6)

awal periode penelitian (3 bank x 2 tahun)
Emiten yang tidak melaporkan laporan keuangan secara lengkap dengan tahun buku

0

2012-2013
Kriteria Sampel

Jumlah

Outliers

(5)

Total seluruh sampel penelitian (observasi)

53

Sumber: idx.co.id, Olahan penulis
Berdasarkan dengan uji normalitas atas residual data berdasarkan model
penelitian terhadap seluruh observasi yang menunjukan bahwa residual data tidak
terdistribusi dengan normal, maka penulis melakukan outliers. Outliers adalah data yang
memiliki karakteristik unik, seperti memiliki penyimpangan yang berbeda jauh bila
dibandingkan dengan observasi lainnya (Winarno, 2009). Dari tabel 4.2 di atas dapat
dilihat outliers dalam penelitian berjumlah 5 yaitu Bank Capital Indonesia Tbk pada
tahun 2012, Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk pada tahun 2013, Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk pada tahun 2013, Bank Sinar Mas Tbk pada tahun 2012 dan Bank
Himpunan Saudara 1906 Tbk pada tahun 2012, sehingga banyaknya observasi berjumlah
53.
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4.2 Analisis Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif
Pembahasan pertama yang akan dilakukan pada hasil penelitian ini adalah
mengenai hasil analisa statistic deskriptif dari semua variabel yaitu Nilai Perusahaan
(Tobin’s Q), Dewan Komisaris (DK), Komisaris Independen (KI), Komite Audit (KA),
dan Dewan Direksi (DD). Analisa statistik deskriptif menjelaskan tentang nilai minimum,
nilai maksimum, dan mean atas lima variabel penelitian pada data yang sudah diolah
peneliti.
Tabel 4.3
Analisa Statistik Deskriptif

TOBIN_S_Q

DK

KI

KA

DD

Mean

0.479087

5.245283

3.113208

3.962264

7.264151

Maximum

0.521700

9.000000

6.000000

8.000000

12.00000

Minimum

0.448800

2.000000

2.000000

3.000000

3.000000

Std. Dev.

0.015475

1.838746

1.031436

1.315035

2.588071

Sumber: Data diolah penulis

a. Nilai Perusahaan (Tobin’s Q)
Nilai rata-rata tobin’s Q dari seluruh perusahaan adalah sebesar 0.479087. Nilai
maksimum tobin;s Q diperoleh sebesar 0.521700 yang dihasilkan oleh Bank Rakyat
Indonesia (Persero)Tbk pada tahun 2012. Untuk nilai minimum tobin’s Q diperoleh
sebesar 0.4488 yang dihasilkan oleh Bank Kesawan Tbk pada tahun 2012.
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b. Dewan Komisaris (DK)
Nilai rata-rata DK dari seluruh perusahaan adalah sebesar 5.245283. Nilai
maksimum DK diperoleh sebesar 9 yang dihasilkan oleh Bank Permata Tbk dan Bank
NISP OCBC Tbk pada tahun 2012. Untuk nilai minimum DK diperoleh sebesar 2 yang
dihasilkan oleh Bank ICB Bumi Putra Tbk pada tahun 2013.
c. Komisaris Independen (KI)
Nilai rata-rata KI dari seluruh perusahaan adalah sebesar 3.113208. Nilai
maksimum KI diperoleh sebesar 6 yang dihasilkan oleh Bank Negara Indonesia
(Persero)Tbk dan Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk pada tahun 2012. Nilai minimum
KI diperoleh sebesar 2 yang dihasilkan oleh Bank Agro Niaga Tbk pada tahun 2012 dan
2013, Bank ICB Bumi Putra Tbk pada tahun 2013, Bank Capital Indonesia Tbk pada
tahun 2013, Bank Pundi Indonesia Tbk pada tahun 2013, Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur (Tbk) pada tahun 2012 dan 2013, Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2012 dan
2013, Bank Windu Kentjana International Tbk pada tahun 2012 dan 2013, Bank Mega
Tbk pada tahun 2012 dan 2013, Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan 2013
dan Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk pada tahun 2013.
d. Komite Audit (KA)
Nilai rata-rata KA dari seluruh perusahaan adalah sebesar 3.962264. Nilai
maksimum KA diperoleh sebesar 8 yang dihasilkan oleh Bank Rakyat Indonesia
(Persero)Tbk pada tahun 2012 dan 2013. Untuk nilai minimum KA adalah sebesar 3
karena ketentuan dari Bank Indonesia yaitu Komite Audit pada perusahaan tbk harus
berjumlah minimal 3 orang.
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e. Dewan Direksi (DD)
Nilai rata-rata DD dari seluruh perusahaan adalah sebesar 7.264151. Nilai
maksimum DD diperoleh sebesar 12 yang dihasilkan oleh Bank CIMB Niaga Tbk pada
tahun 2012 dan 2013. Untuk nilai minimum DD diperoleh sebesar 3 yang dihasilkan oleh
Bank Bumi Arta Tbk pada tahun 2012 dan 2013.
4.2.2 Uji Normalitas
Uji normalitas menurut Sunyoto (2009) merupakan bentuk pengujian data
variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan,
apakah persamaan tersebut berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Data
yang baik dan layak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki distribusi
normal atau mendekati normal. Para peneliti menggunakan pedoman bahwa jika setiap
variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah terdistribusi dengan normal
(Winarno, 2011). Uji Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji JarqueBera test atau J-B test. Adapun hipotesis dari uji tersebut adalah sebagai berikut:
Ho : Data terdistribusi normal
Ha : Data tidak terdistribusi normal
Jika nilai profitabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5 %, maka menerima
H0 yang artinya residual data berdistribusi normal (Winarmo, 2011). Dari hasil
pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa residual data terdistribusi
normal dan memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada
gambar 4.1 di bawah ini.
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Metode fixed effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan
menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini
didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar
waktu (time invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa
koefisien regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu (Widarjono, 2007).
Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Melakukan estimasi dengan fixed effect
2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis:
Ho : Menggunakan model common Effect
H1 : Menggunakan model fixed effect
Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS)
tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil keputusan
apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda
antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji F statistik. Apabila F
hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross section F lebih besar dari 0,05,
maka terima Ho yang artinya menggunakan model common effect. Jika Ho diterima,
maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya menolak Ho maka
selanjutnya melakukan uji Hausman.
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Tabel 4.4
Hasil Uji Chow
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: UJICHOW
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
1.184361
46.393207

d.f.

Prob.

(26,22)
26

0.3460
0.0082

Sumber: Data diolah peneliti
Berdasarkan uji Chow pada tabel 4.4, nilai Probability F lebih besar dari 0.05
(0.3460>0.05) dan nilai F hitung sebesar 1.184361 sedangkan F tabel dengan signifikansi
0.05, df1 = 26, df2 = 22, menggunakan excel (=FINV(0.05,26,22) adalah sebesar
2.011572. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh hasil bahwa
nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yang menyebabkan Ho diterima. Artinya model
yang terpilih adalah common effect dan tidak melanjutkan ke langkah selanjutnya.
4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik
Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukan hubungan yang valid atau
tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi yang
digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi syarat non
multikolinearitas, non heteroskedastisitas dan autokorelasi.
4.2.4.1 Uji Multikoleniaritas
Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui ada/tidaknya
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multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel
independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup tinggi diatas 0,85 maka
diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi
relative rendah dibawah 0,85 maka diduga model tidak ada masalah multikolinearitas.
Adanya

multikolinearitas

masih

menghasilkan

estimator

yang

BLUE,

tetapi

menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Widarjono, 2007).
Tabel 4.5
Hasil Uji Multikoleniaritas

DK
KI
KA
DD

DK
1.000000
0.816547
0.648104
0.705437

Sumber: Data diolah peneliti

KI
0.816547
1.000000
0.584511
0.579316

KA
0.648104
0.584511
1.000000
0.630185

DD
0.705437
0.579316
0.630185
1.000000

Dari hasil uji multikoleniaritas pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi antar
variabel independen kurang dari 0.85. dari hasil uji multikolinearitas pada tabel, tidak
ada satupun variabel independen yang memiliki nilai koefisien korelasi antar variabel
independen yang diatas 0.85 dengan nilai terendah 0.579316 dan nilai tertinggi sebesar
0.816547 maka data terbebas dari masalah multikoleniaritas. Dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi antar variabel DK, KI, KA, dan DD dalam
model regresi.
4.2.4.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
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homoskedastisitas. Kebalikannya jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau
tidaknya heteroskedastisitas, salah satunya dengan menggunakan uji White dengan
melihat probabilitas Chi Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dahulu disusun
hipotesis, yaitu:
Ho : Tidak ada heteroskedastisitas
Ha : Ada heteroskedastisitas
Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% maka
terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007).
Tabel 4.6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic

1.233999

Prob. F(4,48)

0.3090

Obs*R-squared

4.941966

Prob. Chi-Square(4)

0.2933

Scaled explained SS

4.613950

Prob. Chi-Square(4)

0.3292

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan uji White pada tabel 4.6 Yang telah diolah penulis, dapat
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui bahwa
nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.2933 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari
signifikansi

5%

(0.2933>0.05)

yang

artinya

Ho

diterima

heteroskedastisitas.
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4.2.4.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi linear yang
digunakan didalam penelitian memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada
periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya yaitu periode t – 1 (Nachrowi dan
Usman, 2006). Salah satu cara melakukan uji Autokorelasi adalah dengan menggunakan
uji Lagrange Multiplier (LM). Adapun hipotesis dari uji LM ini sebagai berikut:
Ho : Tidak ada autokorelasi
Ha : Ada autokorelasi
Ada tidaknya autokorelasi juga bias dilihat dari nilai profitabilitas dari Obs*R-square
lebih besar dari α = 5% maka terima Ho yang artinya tidak ada autokorelasi (Widarjono,
2007).
Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic

0.457032

Prob. F(2,46)

0.6360

Obs*R-squared

1.032641

Prob. Chi-Square(2)

0.5967

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan uji LM pada tabel 4.7 Yang telah diolah penulis, dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat diketahui bahwa nilai
probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0.5967 yang dimana nilai tersebut lebih besar
dari signifikansi 5% (0.5967>0.05) yang artinya Ho diterima atau tidak ada autokorelasi.
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4.2.5 Analisis Regresi Berganda
Analaisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh
antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan pengolahan data,
hasil analisis dapat ditunjukan pada tabel sebelumnya. Penelitian ini menggunakan
common effect sesuai dengan uji chow. Selanjutnya hasil regresi data panel dengan
metode common effect pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4.8
Hasil Regresi Metode Common Effect
Dependent Variable: TOBIN_S_Q
Method: Panel Least Squares
Date: 08/16/14 Time: 23:39
Sample: 2012 2013
Periods included: 2
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 53
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DK
KI
KA
DD

0.457012
-0.008479
0.016590
0.002637
0.000613

0.005740
0.001759
0.002700
0.001695
0.000918

79.62039
-4.821506
6.143935
1.555729
0.668036

0.0000
0.0000
0.0000
0.1263
0.5073

Sumber: Data diolah penulis
Berdasarkan tabel 4.8 maka bentuk persamaan regresi data panel yang terbentuk
adalah sebagai berikut:
Tobin’s Q = 0.457012 – 0.008479DK + 0.016590KI + 0.002637KA + 0.000613DD
Adapun interpretasinya sebagai berikut:

PENGARUH GOOD...,ARYO SUBUR PRABOWO, Ak.-IBS, 2014

62

a. Koefisien konstanta sebesar 0.457012 artinya jika variabel dewan komisaris (DK),
komisaris independen (KI), komite audit (KA), dan dewan direksi (DD) bernilai
konstan, maka rata-rata nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan perbankan di
BEI tahun 2012-2013 adalah sebesar 0.457012.
b. Koefisien regresi untuk dewan komisaris (DK) sebesar -0.008479 berarti variabel
DK berpengaruh negatif terhadap tobins’ Q perbankan di BEI tahun 2012-2013.
Jika DK mengalami kenaikan 1 satuan (poin), maka tobin’s Q perbankan di BEI
mengalami penurunan sebesar 0.008479 dengan asumsi variabel lainnya konstan.
c. Koefisien regresi untuk komisaris independen (KI) sebesar 0.016590 berarti
variabel KI berpengaruh positif terhadap tobin’s Q perusahaan perbankan di BEI
tahun 2012-2013. Jika KI mengalami kenaikan 1 satuan (poin), maka tobin’s Q
perbankan di BEI mengalami kenaikan sebesar 0.016590 dengan asumsi variabel
lainnya konstan.
d. Koefisien regresi untuk komite audit (KA) sebesar 0.002637 berarti variabel KA
berpengaruh positif terhadap tobin’s Q perusahaan perbankan di BEI tahun 20122013. Jika KA mengalami kenaikan 1 satuan (poin), maka tobin’s Q perbankan di
BEI mengalami kenaikan sebesar 0.002637 dengan asumsi variabel lainnya
konstan.
e. Koefisien regresi untuk dewan komisaris (DD) sebesar 0.000613 berarti variabel
DD berpengaruh positif terhadap tobin’s Q perusahaan perbankan di BEI tahun
2012-2013. Jika DD mengalami kenaikan 1 satuan (poin), maka tobin’s Q
perbankan di BEI mengalami kenaikan sebesar 0.000613 dengan asumsi variabel
lainnya konstan.
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4.2.6 Tehnik Pengujian Hipotesis
4.2.6.1 Uji Parsial (Uji t)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen
yaitu dewan komisaris (DK), komisaris independen (KI), komite audit (KA), dan dewan
direksi (DD) terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) dengan membandingkan antara
probabilitas dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Criteria uji t (parsial) ini adalah
apabila probabilitasnya (signifikansi) ≤ 0.05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila
probabilitas (signifikansi) > 0.05 maka terima Ho.
Tabel 4.9
Hasil Uji t
Dependent Variable: TOBIN_S_Q
Method: Panel Least Squares
Date: 08/16/14 Time: 23:39
Sample: 2012 2013
Periods included: 2
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 53
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DK
KI
KA
DD

0.457012
-0.008479
0.016590
0.002637
0.000613

0.005740
0.001759
0.002700
0.001695
0.000918

79.62039
-4.821506
6.143935
1.555729
0.668036

0.0000
0.0000
0.0000
0.1263
0.5073

Sumber: Data diolah penulis
Hipotesis 1:
H01:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan komisaris terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
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Ha1:

Terdapat pengaruh antara dewan komisaris terhadap nilai perusahaan perbankan
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, variabel dewan komisaris (DK) memiliki

probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0000<0.05) yang
artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa dewan komisaris (DK) secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2013.
Hipotesis 2:
H02:

Tidak terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha2:

Terdapat pengaruh antara komisaris independen terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, variabel komisaris independen (KI)

memiliki probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%
(0.0000<0.05) yang artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa komisaris independen
(KI) secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Hipotesis 3:
H03:

Tidak terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan
di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha3:

Terdapat pengaruh antara komite audit terhadap nilai perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
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Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, komite audit (KA) memiliki probabilitas
sebesar 0.1263 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.1263<0.05) yang artinya Ho
diterima, mengindikasikan bahwa komite audit (KA) secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2013.
Hipotesis 4:
H04:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan direksi terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.

Ha4:

Terdapat pengaruh antara dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Dari hasil uji t (parsial) pada tabel 4.9, dewan direksi (DD) memiliki probabilitas

sebesar 0.5073 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.5073<0.05) yang artinya Ho
diterima, mengindikasikan bahwa dewan direksi (DD) secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2013.
4.2.6.2 Pengujian Simultan (Uji F)
Uji F atau disebut uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh dua
variabel independen secara simultan terhadap tanggung jawab social atau variabel
dependen dengan membandingkan antara probabilitas (F-statistic) dengan tingkat
signifikansi sebesar 5%.
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Tabel 4.10
Hasil Uji F

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.490700
0.448258
0.011495
0.006342
164.1126
11.56174
0.000001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.479087
0.015475
-6.004248
-5.818372
-5.932769
2.120103

Sumber: Data diolah penulis
Hipotesis 5
Ho5:

Tidak terdapat pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen, komite
audit, dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek
Indonesia periode 2012-2013.

Ha5:

Terdapat pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen, komite audit,
dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
periode 2012-2013.
Kriteria untuk uji F ini adalah apabila profitabilitas (signifikansi) ≤ 0.05 maka

tolak Ho dan sebaliknya. Dari hasil uji F (simultan) pada tabel 4.10 dapat diketahui nilai
dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.000001 dimana nilai probabilitas ini dibawah
tingkat signifikansi sebesar 5% (0.000001 ≤ 0.05). dapat disimpulkan bahwa dari uji F
(simultan) menolak Ho dan menerima Ha, artinya bahwa variabel dewan komisaris,
komisaris independen, komite audit, dan dewan komisaris secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel Nilai Perusahaan.
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4.2.6.3 Koefisien Determinasi (R²)
Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1.Nilai R2 mencerminkan seberapa
besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel Independen X.
Jika Nilai R2= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali.
Sementara bila R2= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X.
Berhubung penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka
digunakan alternatif lain yaitu nilai adjusted R2. Adjusted R2 disesuaikan dengan jumlah
variabel independen.
Tabel 4.11
Hasil Koefisien Determinasi

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.490700
0.448258
0.011495
0.006342
164.1126
11.56174
0.000001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.479087
0.015475
-6.004248
-5.818372
-5.932769
2.120103

Sumber: Data diolah penulis
Dari hasil koefisien determinasi pada tabel 4.10, menunjukan bahwa nilai
Adjusted R2 sebesar 0.448258 atau 44.8258%. hal ini menunjukan bahwa dewan
komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi menjelaskan variasi
nilai perusahaan sebesar 44,8258%. Sisanya yaitu 55.1742% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak digunakan dalam model penelitian ini seperti kepemilikan institusional,
ukuran perusahaan (size) dan lain-lain.
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4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
4.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan
Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh
persepektif fungsi service dan control yang dapat diberikan oleh dewan. Karena kedua
fungsi tersebut lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris untuk kondisi struktur
corporate governance di Indonesia, maka dalam hipotesis penelitian ini dibatasi hanya
pada jumlah anggota dewan komisaris saja.
Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, variabel dewan komisaris memiliki nilai
probabilitasnya 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0000<0.05) yang
artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa dewan komisaris secara parsial memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Anggraini (2013) dan Rachmad (2012) yang
menemukan bahwa secara parsial maupun simultan dewan komisaris memiliki pengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin
baik fungsi control yang dilakukan dewan komisaris maka akan meningkatkan kualitas
laba

dan

menurunkan

tindak

manipulasi

yang

dilakukan

manajer

sehingga

mempengaruhi peningkatan pada nilai perusahaan.
4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Nilai Perusahaan
Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan dalam
pelaksanaan GCG. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya
tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi
tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti, 2004). Dalam hubungannya dengan nilai
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perusahaan, fungsi controlling dewan komisaris mensyaratkan adanya komisaris
independen di dalamnya. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi
penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan
kepentingan yang merugikan pemegang saham minoritas.
Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, variabel komisaris independen memiliki
nilai probabilitasnya 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0.0000<0.05) yang
artinya Ho ditolak, mengindikasikan bahwa komisaris independen secara parsial
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang telah
dilakukan oleh Anggraini (2013) namun bertentangan dengan penilitian terdahulu yang
dilakukan oleh Purwaningtyas (2011). Semakin meningkatnya tekanan pada perusahaan,
maka kebutuhan akan dukungan dari luar akan semakin meningkat. Daily dan Dalton
(1994) juga menyatakan, bahwa apabila ada resistensi dari presiden direktur untuk
menerapkan strategi supaya mampu mengatasi kinerja perusahaan yang turun terus
menerus, maka adanya komisaris yang berasal dari luar akan mendorong pengambilan
keputusan untuk melakukan pembenahan dan perubahan yang nantinya akan
mempengaruhi nilai perusahaan.
4.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Nilai Perusahaan
Jika kualitas dan karakteristik komite audit dapat tercapai, maka transparansi
pertanggungjawaban

manajemen

perusahaan

dapat

dipercaya,

sehingga

akan

meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite
audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan
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investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut sehingga nilai
perusahaan akan berpengaruh sejalan dengan kualitas dan karakteristik komite audit.
Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, variabel komite audit memiliki nilai
probabilitasnya 0.1263 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.1263>0.05) yang
artinya Ho diterima, mengindikasikan bahwa komite audit secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) perusahaan perbankan di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya yang telah dilakukan oleh Anggraini (2013) dan Purwaningtyas (2011)
menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
Tidak berpengaruhnya komite audit cenderung disebabkan karena peraturan dari
Bapepam yang mewajibkan jumlah komite audit pada perusahaan tbk minimal 3 orang
anggota sehingga investor menganggap hal ini sebagai hal yang biasa sejalan dengan
nilai perusahaan dari perusahaan tbk itu sendiri.
4.3.4 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Nilai Perusahaan
Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan
diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.
Direksi harus memastikan, bahwa perusahaan telah sepenuhnya menjalankan seluruh
ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku agar nilai perusahaan di mata investor baik.
Berdasarkan uji hipotesis secara parsial, variabel dewan direksi memiliki nilai
probabilitasnya 0.5073 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% (0.5073>0.05) yang
artinya Ho diterima, mengindikasikan bahwa dewan direksi secara parsial tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan (tobin’s Q) perusahaan perbankan di

PENGARUH GOOD...,ARYO SUBUR PRABOWO, Ak.-IBS, 2014

71

Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtyas (2011) dimana menemukan bahwa dewan
direksi berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dalam Pedoman Bapepam
tentang Good Corporate Governance tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau
komposisi dari direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan
dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam
pengambilan keputusan sehingga bukan jumlah dewan direksi yang mempengaruhi nilai
perusahaan namun dapat dikatakan bahwa nilai perusahaan lah yang mempengaruhi
jumlah dewan direksi.
4.4 Implikasi Manajerial
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh dewan komisaris,
komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap nilai perusahaan
perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013, terdapat beberapa hal yang bias
dijadikan pertimbangan dan bias dimanfaatkan bagi pihak investor, pihak mnajerial, dan
pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari Good Corporate
Governance terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
Penelitian ini menggunakan perusahaan yang termasuk dalam industri perbankan
tahun 2012-2013 sebagai objek dari penelitian ini, dan didapatkan 29 perusahaan yang
memenuhi kriteria dimana perusahaan tersebut selalu aktif diperdagangkan dan
mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunannya selama periode penelitian.
Secara umum penelitian ini mengacu pada kondisi dua tahun terakhir dengan melihat
Good Corporate Governance dalam kaitannya jumlah dewan komisaris, komisaris
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independen, komite audit, dan dewan direksi untuk dapat mengetahui hubungannya
dengan nilai perusahaan.
Berdasarkan penelitian ini, yaitu ditemukan bukti empiris bahwa dewan
komisaris memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap nilai perusahaan terlihat
bahwa dalam fungsi service and control yang diberikan dewan komisaris kepada jajaran
direksi memberikan pandangan terhadap investor untuk menilai perusahaan yang akan
diinvestasikan sehingga mempengaruhi nilai daripada perusahaan tersebut.
Dalam hal independensi, penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen
memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hilangnya
independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas
dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, semakin bertambahnya jumlah komisaris
independen pada bank, semakin tinggi pula fungsi Good Corporate Governance dalam
kaitannya dengan independensi sehingga pengambilan keputusan dapat terjadi tanpa
adanya benturan kepentingan.
Penelitian komite audit tidak memiliki hubungan signifikan terhadap nilai
perusahaan. Tanggung jawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang
saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya
terhadap perusahaan tersebut sehingga nilai perusahaan akan berpengaruh sejalan dengan
kualitas dan karakteristik komite audit.
Dalam penelitian dewan direksi, Dalam Pedoman Bapepam tentang Good
Corporate Governance tidak dinyatakan secara kuantitatif jumlah atau komposisi dari
direksi, namun demikian jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas
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perusahaan oleh karena itu dalam penelitian ini, dewan direksi tidak berpengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya,
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel dewan komisaris secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
2. Variabel komisaris independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan
negatif terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
3. Variabel komite audit secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
4. Variabel dewan direksi secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan positif
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
5. Varibel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi
secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
1. Bagi investor, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan juga
sebagai masukan bagi para investor untuk menanamkan modalnya dilihat dari
sudut pandang GCG dalam kaitannya dewan komisaris, komisaris independen,
komite audit dan dewan direksi. Semakin bertambah kompleksitas dari
perusahaan itu sendiri maka semakin banyak jumlah dari variabel di atas. Untuk
melihat perusahaan baik & sehat, perlu dilihat juga kelengkapan organisasinya,
proses manajemen dan performa dari perusahaan itu sendiri.
2. Bagi perusahaan perbankan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan bahan
masukan untuk terus mempertahankan dan miningkatkan penerapan Good
Corporate

Governance

agar

dapat

membantu

perusahaan

perbankan

mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga
perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan dilihat dari performa bank
itu sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan variabel lain dari GCG
diantaranya sistem renumerasi, proses pengambilan keputusan, internal auditor,
kepemilikan institutional, kepemilikan manajemen, ukuran perusahaan (size),
dan lain-lain. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menambah rentang waktu
penelitian yang lebih panjang sehingga nantinya diharapkan hasil yang diperoleh
bisa menghasilkan analisis yang lebih baik dan akurat.
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LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
HASIL OLAHAN DATA
Kode
Saham
AGRO
AGRO
BABP
BABP
BACA
BAEK
BAEK
BBCA
BBCA
BBKP
BBKP
BBNI
BBRI
BBRI
BBTN
BEKS
BEKS
BJBR
BJBR

BJTM
BJTM
BKSW
BKSW
BMRI
BMRI
BNBA
BNBA
BNGA
BNGA
BNII
BNII
BNLI
BNLI

Tahun
2012
2013
2012
2013
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2012
2013
2012
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013

Tobin's Q
0.4785
0.4576
0.5095
0.5138
0.467
0.472
0.4728
0.5015
0.4975
0.4976
0.506
0.4994
0.5217
0.4933
0.4942
0.4804
0.4801
0.4889
0.4843
0.4676
0.4918
0.4488
0.4632
0.4968
0.4924
0.4636
0.4633
0.4698
0.4686
0.4785
0.4771
0.4756
0.4787

DK KI KA DD
4 2 3
5
5 2 3
5
4 4 3
5
2 2 3
4
3 2 3
4
4 3 3
6
3 2 3
6
5 4 3 10
5 4 3 10
5 4 4
7
6 4 4
7
8 6 4 10
8 6 8 11
8 4 8 11
6 3 4
6
4 3 3
5
3 2 3
6
6 4 6
6
6 4 6
6
4 2 3
5
4 2 3
5
6 3 3
6
6 3 3
7
7 4 6 11
8 4 6 11
3 2 3
3
3 2 3
3
8 4 6 12
8 4 6 12
7 4 5
9
6 3 4
8
9 5 4
9
8 4 4 10
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BSIM
BSWD
BSWD
BTPN
BTPN
BVIC
BVIC
INPC
INPC
MAYA
MAYA
MCOR
MCOR
MEGA
MEGA
NISP
NISP
PNBN
PNBN
SDRA

2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2013

0.4589
0.4603
0.4663
0.4692
0.4681
0.4752
0.4793
0.4831
0.4678
0.4719
0.4778
0.471
0.466
0.4747
0.4759
0.4703
0.4629
0.4715
0.4749
0.4946

3
5
5
6
6
4
4
5
5
6
5
4
3
3
4
9
8
4
4
3

2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
4
4
2
2
2

5
3
3
5
5
3
3
5
4
3
3
3
3
3
3
4
5
4
4
3
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6
6
5
10
10
5
6
6
6
6
6
4
5
8
9
9
11
11
11
4

LAMPIRAN 2
ANALISA STATISTIK DESKRIPTIF

TOBIN_S_Q

DK

KI

KA

DD

Mean

0.479087

5.245283

3.113208

3.962264

7.264151

Maximum

0.521700

9.000000

6.000000

8.000000

12.00000

Minimum

0.448800

2.000000

2.000000

3.000000

3.000000

Std. Dev.

0.015475

1.838746

1.031436

1.315035

2.588071
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LAMPIRAN 3
HASIL REGRESI COMMON EFFECT
Dependent Variable: TOBIN_S_Q
Method: Panel Least Squares
Date: 08/16/14 Time: 23:39
Sample: 2012 2013
Periods included: 2
Cross-sections included: 27
Total panel (unbalanced) observations: 53
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
DK
KI
KA
DD

0.457012
-0.008479
0.016590
0.002637
0.000613

0.005740
0.001759
0.002700
0.001695
0.000918

79.62039
-4.821506
6.143935
1.555729
0.668036

0.0000
0.0000
0.0000
0.1263
0.5073

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.490700
0.448258
0.011495
0.006342
164.1126
11.56174
0.000001

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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0.479087
0.015475
-6.004248
-5.818372
-5.932769
2.120103

LAMPIRAN 4
HASIL UJI CHOW
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: UJICHOW
Test cross-section fixed effects
Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

Statistic
1.184361
46.393207

d.f.

Prob.

(26,22)
26

0.3460
0.0082
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