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SARI 

 

Candra Rifqi Triwinasis. 2013.“Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012”. Jurusan Manajemen. 

Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Sri Wartini, SE, 

MM, Pembimbing II. Dwi Cahyaningdyah, SE, M.SI. 

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan (CFROA), Kepemilikan Institusional,  

Proposi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Good 

Corporate Governance 
Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris,  para pemegang saham dan stakeholder 

lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitas 

penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk 

menentukan teknik monitoring kinerja. Corporate Govenance merupakan  salah 

satu topik permasalahan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang 

kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu 

tanda Tanya tentang kecukupan (adequacy)Corporate Governance. Tujuan dari 

penelitian ini dalah untuk mengukur tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan 

dalam sektor perbankan yang nantinya akan menetukan pada kelola perusahaan. 

Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme  

Corporate Governance terdiri dari: kepemilikan institusional, Proposi Dewan 

Komisaris Independen dan komite audit. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh bank umum yang terdaftar pada  Bank Indonesia. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling, sampel dalam penelitian ini berjumlah 

28 Bank. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan uji normalitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda dan 

uji hipotesis 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh corporate governance  yang 

diproksi oleh komite audit mempunyai hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Hasil penerlitian ini juga menunjkkan bahwa 

kepemilikan institusional dan Proposi Dewan Komisaris Independen mempunyai 

hubungan negatif. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu kepemilikan institusional, dan Proposi 

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(CFROA), Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA) secara 

stimultan. Saran dalam penelitian  ini  adalah komite audit diharapkan selalu 

meningkatkan serta mempertahankan pengawasan terhadap perusahaan sehingga 

dapat mengurangi sifat oppoturnistic manajemen yang melakukan kecurangan 

dalam bentuk earnings  management yang dapat merugikan pemegang saham. 
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ABSTRACT 

 

Rifqi Triwinasis, Candra. 2012. Good Corporate Effect on Financial 

Performance (Case Studi on Banking Companies listed in Indonesia Stock 

Exchange Year 2011-2012). Final Project.Department of Financial Management. 

Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor I.Sri Wartini, S.E., 

M.M. Advisor II. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si. 

 

Keywords: Financial Performance (CFROA), Institusional Ownership, 

Propotion Board of Commissioners, Audit Committee, Good 

Corporate GovernancePerspective 

 

Corporate governanceis akey element inimprovingeconomicefficiency, 

whichincludesa set ofrelationshipsbetweenthe company's management, board, 

shareholders andother stakeholders. Corporate 

governancealsoprovidesthestructurethatfacilitatethe determination ofthe 

objectivesofa company, andas a meanstodetermine 

theperformancemonitoringtechniquesCorporateGovenanceis oneof issuesin 

connectionwiththeincessantpublicityaboutfraud(fraud) as well 

asbusinessdownturncaused bymistakes madebytheexecutivemanagement, then 

thisraisesaquestion markaboutthe sufficiency(adequacy) CorporateGovernance. 

The purposeofthis studydalahtomeasurecorporate governanceandfinancial 

performancein thebankingsector,which willdeterminethecorporategovernance. 

Inthis studythe concept ofindicators usedin the 

mechanismconsistsofCorporate Governance: institutional ownership, and 

theproportion ofboardauditcommittees. The population inthis study are 

alllistedcommercial banksonBankIndonesia.Sampling usingpurposivesampling, 

the samplein this study is28Bank. The method usedin this studyis amethod 

ofdocumentation. Data analysis techniquesusedin this studywastotestthe 

normalityof data, the classicalassumption test, multiple 

linearregressionanalysisandhypothesis testing 

The results showedthat theeffect ofcorporate governanceisproxiedbythe 

audit committeehasa positive andsignificant impact onfinancial performance. 

Theseresultsalsomenunjkkanpenerlitianthatinstitutional ownershipand 

theproportion ofthe commissionershavea negativerelationship. 

Conclusionsfromthis research thatinstitutional ownership, andthe Board of 

Commissionersof IndependentThe proportionhas no effecton the financial 

performance(CFROA), AuditCommitteeaffect thefinancial performance(CFROA) 

stimulatory. Suggestions inthis studyisexpected to alwaysimprove 

theauditcommitteeas well asmaintainingoversight ofthe companyso as toreducethe 

natureoppoturnisticfraudmanagementin the form ofearnings managementthatcan 

bedetrimental to shareholders. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan 

dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian dan ketrampilan  

tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai. Beberapa tujuan 

perusahaan adalah untuk memperoleh laba maksimal dari hasil operasi, 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

menciptakan kesejahteraan anggota dan masyrakat. Pertumbuhan dan persaingan 

dunia bisnis sekarang ini memaksa setiap perusahaan untuk menentukan strategi-

strategi yang tepat dalam mengelola perusahaannya. Maka perusahaan 

memerlukan informasi yang tepat untuk antisipasi tersebut, terutama informasi 

yang bersifat jangka panjang. 

Pada perusahaan skala kecil, yang berwenang membuat keputusan dan 

bertindak sebagai manajernya adalah pemilik perusahaan itu sendiri. Hal ini 

dikarenakan transaksi yang terjadi belum begitu banyak dan manajer masih dapat 

meningat-ingat apa yang terjadi dalam perusahaannya. Dengan berkembangnya 

perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang besar, maka aktivitas yang 

dilakukan pun akan semakin kompleks sehingga pengambilan keputusan yang 

penting bagi perusahaan akan lebih sulit lagi jika dilakukan oleh seseorang 

individu saja karena begitu area keputusan yang harus diambil dan tidak semua 

orang memiliki keahlian dalam berbagai bidang organisasi yang kompleks 

tersebut. Oleh karena itu, keputusan tidak lagi dilakukan oleh direktur utama, 
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melainkan didelegasikan kepada masing-masing manajer dengan pemberian 

wewenang akan divisi yang dibawahinya. Selain itu, perkembangan perusahaan 

menjadi perusahaan berskala besar, pastinya akan menimbulkan pemisah antara 

pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan. 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris,  para pemegang saham dan stakeholder 

lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitas 

penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk 

menentukan teknik monitoring kinerja (Darmawati, dkk, 2004:3). 

Penerapan untuk tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance) dapat diartikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kualitas laba dengan memperhatikan kepentingan  

stakeholder yang berlandaskan peraturan undang-undang dan norma yang 

berlaku. Laba merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja 

operasional perusahaan. Baik kreditur ataupun investor menggunakan laba untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan earning power, dan untuk 

memprediksi laba dimasa yang akan datang. 

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik 

membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung 

jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi, 

dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan. Dalam 

paradigma ini, Dewan Komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa 
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manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi 

yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham untuk 

meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. Demikian juga komite audit 

mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal ini memeblihara 

kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga 

terciptanya system pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya 

Good Corporate Governance. 

Kajian mengenai Good Corporate Governanceyang meningkat dengan pesat 

seiring dengan terbukannya skandal keuangan berskala besar sepert skandal 

Enron,Tyco, Worldcom, Merck, Global  Crossing mayoritas perusahaan lain di 

Amerika Serikat (Cornnet, Marcuss, Saunders dan Tehranian dalam Sam‟ani 

2008:14)  yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dalam Good 

Corporate Governance. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. 

Lippo dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono,2005) juga melibatkan pelaporan 

keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi 

(Boediono,2005).  

Mengingat bahwa akhir-ahir ini  Corporate Govenance merupakan salah 

satu topik permasalahan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang 

kecurangan (fraud) maupun keterpurukan bisnis yang terjadi akibat kesalahan 

yang dilakukan oleh para eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu 

tanda tanya tentang kecukupan (adequacy)Corporate Governance. Demikian pula 

halnya tentang kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan perusahaan 

dipertanyakan. Oleh karena itu adalah suatu hal yang wajar dan penting bagi 
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semua pihak yang terkait dengan proses penyusunan laporang keuangan untuk 

mengupayakan mengurangi bahkan menghilangkan krisis kepercayaan (credibility 

gap) dengan mengkaji kembali peranan masing-masing dalam proses penyusunan 

tersebut. 

Ada beberapa aturan terkait dengan penerapan Good Coporate Governance 

yang baik dikeluarkan Bank Indonesia (BI), Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM), maupun Keputusan Menteri BUMN. Peraturan Bank Indonesia 

Nomo 8/14/PBI2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank 

Umum serta Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance  bagi Bank Umum. Bank berkewajiban 

untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Coporate Governance dalam setiap 

aktivitas usahanya pada seluruh tingkatan atau jejaring organisasi. Badan 

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah 

mengisyaratkan keberadaan komisaris independen dan komite audit bagi semua 

perusahaan publik. Ditambah lagi, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) Nomor 117/2002 sudah mengisyaratkan hal yang sama untuk BUMN. 

Rujukan-rujukan tentang pratik terbaik penerapan manajemen resiko dan komite 

audit serta melaluiIndonesia Society of Independent Commissoners (ISICOM) 

untuk pratik terbaik fungsi dan peran komisaris independen. 

Pada September  2007, Bank Indonesia (BI) melakukan  sebuah Pilot 

Project Self Assessment yang merupakan salah satu mekanisme yang diterapkan 

untuk mengukur tingkat GCG  pada 130 bank  termasuk kantor cabang asing yang 
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ada di Indonesia. Penilaian dilakukan pada 13 aspek dan dari 130 bank yang 

ditelaah, 12 bank memperoleh kategori yang sangat baik, 76  bank baik, 39 bank 

cukup baik dank 3 bank kurang baik. Lebih lanjut BI menyebutkan 53,5 persen 

bank di Indonesia belum memiliki Komisari Independen, 30,7 persen bank belum 

membentuk komite secara lengkap dan 18,8 persen bank belum memiliki jumlah 

komisaris yang lebih besar dari jumlah direksi. Dari penelitian Bank Indonesia 

tersebut menunjukkan bahwa GCG masih sebatas peraturan belum menjadi 

budaya organisasi, 69,3 persen bank yang beroperasi di Indonesia belum 

mematuhi ketentuan good corporate governance (GCG)  (Ghufron dalam 

Sami‟ani  2008:18). 

Corporate Governance pada industri perbankan di negara berkembang 

seperti halnya di Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin penting 

mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan dalam system 

ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi ( King dan Levine 

dalam Sami‟ani 2008 :18). Kedua, di negara yang ditandai oleh pasar modal yang 

belum berkembang, bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. 

Ketiga, bank merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan 

nasional.Keempat, liberalisasi sistem perbankan baik melalui privatisasi maupun 

deregulasi ekonomi menyebabkan manajer bank memilii keleluasaan yang lebih 

besar dalam menjalankan operasi bank ( Arun, Turner 2003 dalam Supriyatno 

2006). 

Good Corporate Governance itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang 

harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Dan aspek-aspek ini diharapkan dapat 
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menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya 

keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi. Adanya pemenuhan 

tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada 

seluruh stakeholder. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi 

yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. 

Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai 

perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut 

menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya. 

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang 

saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang 

material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri 

yang bisa menguntungkan orang dalam (insider information for insider trading). 

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) memperkejakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling 1976 dalam Sami‟ani 2008:19). 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima 
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tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenai sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymetric). 

 Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai 

informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham).Asimetri antara 

manajemen(agent) dengan pemilik (principal) memberikan kesempatan kepada 

manajer untuk bertindak oportunis, yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Dalam 

hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan manajemen laba {earnings 

management) untuk menyesalkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan. 

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang 

bertujuan yang meyelaraskan (aligment) berbagai kepetingan tersebut. Pertama, 

dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen 

(manageriak ownership) (Jensen dan Meckling 1976 dalam Sami‟ani 2008:20), 

sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan 

dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor 

institusional. Moh‟d dkk (dalam Midiastuti dan Sami‟ani 2008:20 ) menyatakan 

bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan 

kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba 

menjadi berkurang.Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris (board 

of directors). Beasly (1996) dalam Sami‟ani (2008: 20) menemukan bahwa 

hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan 

keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan  independensi dewan  
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komisaris mempengaruhi kemampuan  mereka dalam  memonitor proses 

pelaporan keuangan. 

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan 

dasar untuk penilaian kinerja keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang 

mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah 

laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi 

seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan  (Kieso dan 

Weygandt, 1995 dalam Ujiyantho, 2007:14), sehingga laba yang tinggi belum 

tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih 

untuk menjamin kinerja keuangan di masa mendatang. Arus kas (Cash Flow) 

menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan 

serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono,2004:8) 

Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran 

kinerja perusahaan yang menunjukan kemampuan aktiva perusahaan untuk 

menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja 

perusahaan saat ini dan CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett dkk 

2006:21). Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan 

perusahaan, tidak terlepas dari prose penyusunannya. Kebijakan dan keputusan 

yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan 

mempengaruhi penilaian kinerja keuangan. Menurut Theresia (2005:4) 

manajemen laba merupakan salah satu factor yang memperngaruhi kinerja 

keuangan. Manajemen akan memilih metode tertentu untuk mendapatkan laba 
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yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan memperngaruhi kualitas kinerja 

yang dilaporkan oleh manajemen (Boediono, 2005:6) 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka penulis 

mengetahui bagaimana penerapan Good Corporate Governance dan kinerja 

keuangan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate GovernanceTerhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus 

pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 

2011-12)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan? 

2. Adakah pengaruh Proposi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan? 

3. Adakah pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan 

perbankan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh 

penerapan  Corporate Governance yang terdiri dari indikator: kepemilikan 

institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen dan komite audit terhadap 
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kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia yang diukur 

dengan Cash flow return on assets (CFROA). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu manfaat 

teoritis/akademis maupun praktis: 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah pembendaharaan 

pengetahuan mengenai pengaruh  Good Corporate Governanceterhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Bagi peniliti hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai saran untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan berdasarkan 

pada disiplin ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah khususnya 

lingkup manajemen keuangan dan menerapkannya pada data yang 

diperoleh dari objek yang diteliti 

b. Bagi bank umum 

Memberikan gambaran mengenai Good Corporate Governance 

pada perusahaan perbankan dan faktor-faktor yang mendukung serta 

menghambat Good Corporate Governance, serta dapat menjadi masukan 
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bagi perusahaan perbankan untuk melaksanakan Good Corporate 

Governancesecara terus menerus. 

c. Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca 

Diharapkan dapat menabah khasanah perpustakaan dengan 

tambahan refrensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Good Corporate 

Governance pada perusahaan perbankan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ladasan Teori 

2.1.1 Pengertian Bank 

Asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan 

opurtunitis seperti manajemen laba (earning management) mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan aehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). 

Manjer akan berusaha melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadinya tanpa persetujuan pemilik atau pemegang saham. Penelitian 

Richardson dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007:4) menunjukkan adanya 

hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Dalam hal ini 

berarti apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan pemegang saham maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang 

dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadi akan semakin tinggi.  

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan 

dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan 

(agencycost). Menurut Jansen dan Meckling (1976) dalam Waryanto (2010 : 17) 

menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis yaitu : 

1. Biaya Monitoring ( Monitoring cost ), merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh agen. 

2. Biaya Bonding ( Bonding cost ), merupakan biaya untuk menjamin bahwa 

agen tidak akan bertindak merugikan prinsipal, atau dengan kata lain untuk 
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meyakinkan agen, bahwa prinsipal akan memberikan kompensasi jika agen 

benar – benar melakukan tindakan tersebut. 

3. Biaya Kerugian Residual ( residual loss ), merupakan nilai uang yang 

ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh prinsipal 

akibat dari perbedaan kepentingan.  

Teori agensi juga menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan 

prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat 

menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 

2007:24). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat 

dilakukan dengan mekanisme Good Corporate Governance(GCG). Good 

Corporate Governance sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan diharapkan dapat memberikan kepercayaan terhadap manajemen 

dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), sehingga dapat 

meminimalkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan. 

Herawaty (2008:11) juga menyatakan bahwa Good Corporate Governance(GCG) 

menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa 

tindakan manajemen selaras dengan kepentingan pemegang saham (terutama 

minority interest).  

Konsep Good Corporate Governance berkaitan dengan bagaimana para 

pemilik  (pemegang saham) yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan 

bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan melakukan kecurangan – 

kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham (Waryanto, 2010:17). 

Dengan kata lain dengan penerapan Good Corporate Governance diharapkan 
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dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

Selanjutnya, dengan meningkatnya kinerja keuangan akan dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. 

2.2. Good Corporate Governance 

Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih 

dikenal dengan Good Corporate Governance(GCG) merupakan sebuah konsep 

yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan 

perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang Good Corporate 

Governance(GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya 

peningkatan kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Tjager,2003 dalam 

Darmawati 2004 :3).  

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder (Monks dan Minow, 2003 dalam Sam‟ani, 2008:46). 

Corporate governance adalah suatu gabungan antara hukum, peraturan dan 

praktek-praktek sektor privat yang cocok yang memungkinkan perusahaan untuk 

menarik modal, sumberdaya manusia dan beroperasi secara efisien, sehingga 

dapat menjaga kelangsungan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis 

jangka panjang untuk pemegang sahamnya dan masyarakat secara keseluruhan 

(Organization for Economic Cooperation and Development / OECD , 1999). 
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Corporate governance telah menjadi salah satu bahasan penting  yang 

menarik sejak krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 (Swasembada, 

2005). Penyebab terjadinya krisis keuangan adalah lemahnya penerapan corporate 

governance, salah satu cirinya adalah tindakan para manajer perusahaan yang 

mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan investor, sehingga akan 

menyebabkan jatuhnya harapan para investor tentang pengembalian (return) atas 

investasi yang telah ditanamkan (Johnson et.al, 2000 dalam Apreria, 2009:64). 

Keberhasilan dari praktik corporate governance perusahaan publik tidak 

terlepas dari adanya sebuah peraturan. Ada tiga tantangan fundamental yang saat 

ini dihadapi oleh pembuat peraturan publik (Coglianese, 2004, dalam Apreria, 

2009:68). Pertama adalah siapa yang seharusnya membuat peraturan, pemerintah 

atau self-regulation misalnya BEI. Tantangan kedua adalah bagaimana 

mengaturnya. Pembuat peraturan menghadapi dua pilihan yaitu membuat prinsip 

atau peraturan corporate governance. Tantangan ketiga adalah bagaimana caranya 

agar prinsip atau peraturan tersebut dilaksanakan. 

Organization for Economic Cooperation and Development / OECD  (1988) 

telah mengeluarkan seperangkat prinsip-prinsip corporate governance yang 

dikembangkan seuniversal mungkin. Hal ini mengingat bahwa prinsip ini disusun 

untuk digunakan sebagai referensi di berbagai negara yang mempunyai 

karakteristik sistem hukum, budaya dan lingkungan yang berbeda. Dengan 

demikian, prinsip yang universal tersebut akan dapat dijadikan pedoman oleh 

semua negara atau perusahaan namun tetap harus disesuaikan dengan sistem 

hukum, aturan atau nilai yang berlaku di negara masing-masing.  
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Prinsip-prinsip corporate governance yang dikembangkan oleh 

Organization for Economic Cooperation and Development/ OECD   meliputi 5 

hal sebagai berikut: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham 

Kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak para pemegang saham. Hak-hak tersebut meliputi hak 

dasar pemegang saham, yaitu hak untuk (1) menjamin keamanan metode 

pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkan saham yang 

dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara 

berkala dan teratur, (4) ikut berperan memberikan suara dalam RUPS, (5) 

memilih anggota dewan komisaris dan direksi, (6) memperoleh pembagian 

keuntungan perusahaan. 

2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan yang 

sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas 

dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak 

mereka. Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas 

saham-saham yang beredar dalam satu kelas, melarang praktek-praktek insider 

trading dan self dealing, dan mengharuskan anggota dewan komisaris untuk 

melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung 

benturan kepentingan (conflict of interest). 
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3. Peranan stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan 

Kerangka corporate governance harus memberikan pengakuan terhadap 

hak-hak stakeholder, seperti ditentukan dalam undang-undang dan mendorong 

kerjasama yang aktif antara perusahaan dengan para stakeholder tersebut 

dalam rangka menciptakan hubungan kesejahteraan, lapangan kerja, dan 

kesinambungan usaha. 

4. Keterbukaan dan transparansi 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan 

yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan 

perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, 

kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Disamping itu, 

informasi yang diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai 

dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta 

auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan 

keuangan. 

5. Akuntanbilitas dewan komisaris (board of directors) 

Kerangka corporate governance harus menjamin adanya pedoman 

strategis perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap manajemen yang 

dilakukan oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap 

perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-

kewajiban profesionalnya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 
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Upaya untuk menegakkan prinsip Good Corporate Governancepada 

perusahaan yang telah go-public oleh BAPEPAM dalam. terus berlangsung. 

Tujuannya adalah (a) menjaga kelangsungan usaha perusahaan dengan 

pengelolaan yang lebih baik, struktur organisasi yang jelas, dan sistem informasi 

manajemen yang akurat, (b) mengurangi adanya Asymmetry Information antara 

menajemen dan pemilik perusahaan, dan (c) menjaga kepercayaan publik dengan 

pengungkapan informasi yang berkualitas dalam laporan tahunannya   (Arifin, 

2005:23 )    

Meskipun upaya penerapan Good Corporate Governanceterus berlangsung, 

namun praktik Good Corporate Governancedi perusahaan di Indonesia masih ada 

kelemahan-kelemahan. Menurut Herwidayatmo (2000), praktik-praktik di 

Indonesia yang bertentangan dengan konsep GCG dapat dikelompokkan menjadi 

(a) adnya konsentrasi kepemilikan oleh pihak tertentu yang memungkinkan 

terjadinya hubungan afiliasi antara pemilik, pengawas, dan direktur perusahaan, 

(b) tidak efektifnya dewan komisaris, dan (c) lemahnya law enforcement. 

Beberapa konsep tentang corporate governance antara lain yang 

dikemukakan oleh Shleifer and Vishny (1997) dalam Sam‟ani (2008:72) yang 

menyatakan corporate governance berkaitan dengan cara atau mekanisme untuk 

meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh return yang sesuai dengan 

investasi yang telah ditanam. Iskandar dkk (1999) dalam Sam‟ani, 2008:75) 

menyatakan bahwa corporate governance merujuk pada kerangka aturan dan 

peraturan yang memungkinkan stakeholders untuk membuat perusahaan 

memaksimalkan nilai dan untuk memperoleh return. 
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Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur 

dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak 

yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme 

corporategovernance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya 

sistem corporategovernance dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990  

dalam Arifin, 2005:6).  

Walsh dan Seward (1990) dalam Arifin (2005:10) menyatakan bahwa 

terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan GCG, yaitu: (1) 

mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian 

eksternal berdasarkan pasar.  

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang 

dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme 

bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang 

disetujui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian 

internal untuk menyamakan kepentingan pemegang saham dan manajer adalah 

kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990; Jensen, 1993, dalam 

Arifin, 2005:12). Kontrak jangka panjang ini dilakukan dengan memberikan 

insentif pada menajer apabila nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham 

meningkat, salah satunya dengan cara memberi kepemilikan saham kepada 

manajer (Jensen dan Meckling, 1976; Fama, 1980, dalam Arifin, 2005:14). 

Dengan demikian, manajer akan termotivasi untuk meningkatkan nilai peruahaan 
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atau meningkatkan kemakmuran pemegang saham karena hal tersebut juga akan 

meningkatkan kekayaan manajer sendiri. 

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang 

dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (market 

for corporate control), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku 

menguntungkan diri sendiri, kinerja keuangan akan menurun yang direfleksikan 

oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok menajer lain akan 

menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian 

bekerjanya market for corporate control bisa menghambat tindakan 

menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Arifin, 

2005:16 ).  

Mekanisme pengendalian lain yang secara luas digunakan dan diharapkan 

dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah mekanisme melalui 

pelaporan keuangan. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab 

manajer, pemilik dapat mengukur, menilai, sekaligus dapat mengawasi kinerja 

manajer untuk mengetahui sejauh mana menajer telah bertindak untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemilik. Selain itu pemilik dapat memberikan 

kompensasi kepada manajer berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan 

yang dibuat dengan berdasarkan angka-angka akuntansi diharapkan berperan 

besar dalam meminimalkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan 

dalam perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Watts dan Zimerman, 1986,dalam 

Arifin, 2005:18).  
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2.3. Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja 

2.3.1. Kinerja keuangan 

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau 

perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan 

perbuatan dalam situasi tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan (Riani, 2007:9). Wibowo (2004:23) menjelaskan 

bahwa kinerja berasal dari pengertian peformance. Adapun pengertian 

peformance sebagai hasil kerja baik yang berupa potensi kerja atau bahkan 

kegiatan yang membawa dampak buruk bagi perusahaan. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja keuangan secara umum 

dan keunggulan kompetitif merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat 

keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap 

pengembalianinvestasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada 

perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan. 

Kinerja merujuk pada konsep keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mancapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson dan Ivancevich, 1994). Kinerja 

keuangan merupakan suatu tampilan perusahaan dalam periode tertentu. 

Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang 
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sudah ditentukan (Mulyadi, 2001:416). Kinerja sendiri berbagi menjadi 

kinerja financial (keuangan) dan kinerja non-financial. Kinerja keuangan 

perusahaan diartikan sebagai hasil dari usaha perusahaan yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 

Terdapat beberapa kriteria dalam evaluasi suatu kinerja keuangan 

yang disampaikan dalam berbagai literatur. Kriteria tersebut meliputi 

kinerja financial maupun non financial. Kriteria-kriteria yang berbeda 

dalam mengukur kinerja keuangan tersebut sebenarnya bergantung pada 

pengukuran kinerja itu sendiri. Tolak ukur bersifat unik, karena adanya 

kekhususan pada setiap badan usaha, antara lain bidang usaha, latar 

belakang, status hukum, tingkat permodalan, tingkat pertumbuhan dan 

tingkat teknologi. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku 

badan usaha, dan dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap kinerja dan 

tolak ukur yang digunakan (Soeharto, 1996 dalam Soleh, 2004:25). 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian 

analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk 

menilai dan mengailisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja keuangan. 

Ada dua variabel kunci yang digunakan sebagai ukuran yang 

menghubungkan antara reputasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

kinerja ekonominya, yaitu tingkat kemampuan menciptakan pendapatan 

melalui penjualan dan tingkat kemampuan menciptakan laba (Sulastri, 

2003 dalam Januarti dan Apriyanti, 2005). 
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Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. 

Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan 

tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali 

dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Disclosure laporan 

keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan 

keuangan. Disclosure sebagai salah satu aspek Good Corporate 

Governancediharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya 

kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut diukur dengan alat analisis 

Tobin‟s Q sebagai ukuran kinerja pasar (Klepper dan Love, 2003). Return 

on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam 

memberikan return atas modal yang investor tanamkan (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:227). 

2.3.2. Kinerja Perbankan 

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah 

jauh berbeda dengan kinerja keuangan pada umumnya. Pengukuran kinerja 

keuangan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan 

operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain 

pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat 

dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur 

kinerja keuangan merupakan pondasi  tempat berdirinya pengendalian yang 

efektif. 
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Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholder bank 

yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar 

keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan 

baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tingi dan mampu membagikan 

deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan 

dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka 

ada kemungkinannilai sahamnya dan jumlah pihak ketiga akan naik. 

Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga merupakan salah satu 

indicator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. 

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait dengan tingkat 

kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa 

indicator. Salah satu indicator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah 

laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No.7 Tahun 1992 

tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak 

menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek 

permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek 

lain yang berhubungang dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia 

mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR 

tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilianan tingkat kesehatan 

bank. 

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dalam mengelola suatu organisasi atau 

perusahaan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi dan 



 

 

 

25 

perbuatan dalam situasi tertentu, dimana setiap sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh perusahaan (Riani, 2007:9). Wibowo (2004:23) menjelaskan 

bahwa kinerja berasal dari pengertian peformance. Adapun pengertian 

peformance sebagai hasil kerja baik yang berupa potensi kerja atau bahkan 

kegiatan yang membawa dampak buruk bagi perusahaan. Namun, 

sebenarnya kinerja mempunyai makna luas, tidak hanya hasil kerja, tetapi 

bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Kinerja keuangan secara umum 

dan keunggulan kompetitif merupakan suatu ukuran untuk melihat tingkat 

keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil. Pengukuran terhadap 

pengembalianinvestasi, pertumbuhan, volume, laba dan tenaga kerja pada 

perusahaan umum dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan (Beaver, 

1997). 

Kinerja merujuk pada konsep keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mancapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan baik (Donnelly, Gibson dan Ivancevich, 1994). Kinerja 

keuangan merupakan suatu tampilan perusahaan dalam periode tertentu. 

Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi ataupun karyawan berdasarkan kinerja yang 

sudah ditentukan (Mulyadi, 2001:416). Kinerja sendiri berbagi menjadi 

kinerja financial (keuangan) dan kinerja non-financial. Kinerja keuangan 

perusahaan diartikan sebagai hasil dari usaha perusahaan yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 
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Terdapat beberapa kriteria dalam evaluasi suatu kinerja keuangan 

yang disampaikan dalam berbagai literatur. Kriteria tersebut meliputi kinerja 

financial maupun non financial. Kriteria-kriteria yang berbeda dalam 

mengukur kinerja keuangan tersebut sebenarnya bergantung pada 

pengukuran kinerja itu sendiri. Tolak ukur bersifat unik, karena adanya 

kekhususan pada setiap badan usaha, antara lain bidang usaha, latar 

belakang, status hukum, tingkat permodalan, tingkat pertumbuhan dan 

tingkat teknologi. Perbedaan tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku 

badan usaha, dan dengan sendirinya juga berpengaruh terhadap kinerja dan 

tolak ukur yang digunakan (Soeharto, 1996 dalam Soleh, 2004:25). 

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian 

analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk 

menilai dan mengailisis prestasi operasi perusahaan atau kinerja keuangan. 

Ada dua variabel kunci yang digunakan sebagai ukuran yang 

menghubungkan antara reputasi tanggung jawab sosial perusahaan dengan 

kinerja ekonominya, yaitu tingkat kemampuan menciptakan pendapatan 

melalui penjualan dan tingkat kemampuan menciptakan laba (Sulastri, 2003 

dalam Januarti dan Apriyanti, 2005). 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja keuangan. 

Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan 

tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali 
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dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Disclosure laporan 

keuangan akan memberikan informasi yang berguna bagi pemakai laporan 

keuangan. Disclosure sebagai salah satu aspek Good Corporate 

Governancediharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya 

kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut diukur dengan alat analisis 

Tobin‟s Q sebagai ukuran kinerja pasar (Klepper dan Love, 2003). Return 

on equity (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja keuangan dalam 

memberikan return atas modal yang investor tanamkan (Van Horne dan 

Wachowicz, 2005:227). 

2.3.3. Evaluasi Kinerja 

Dalam pelaksanaan kinerja keuangan pasti terdapat evaluasi kinerja. 

Evaluasi kinerja disini adalah suatu metode dan proses penilaian 

pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok orang yang 

unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organsasi sesuai dengan standart 

kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. 

Evaluasi kinerja berarti member nilai atas pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan kompensasi atau 

penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam 

memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada 

umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan 

dihargai oleh orang lain. Dengan seperti orang tersebut akan berusaha untuk 

mempertahankan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa 

prestasinya diterima dan dihargai oleh orang lain atau dalam suatu 
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perusahaan, prestasi pekerjaan atau karyawan dapat diterima dan dihargai 

oleh atasanya. 

Evaluasi kinerja juga dapat disebut sebagai penilaian prestasi kerja 

yang dalam hal ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting 

yaitu evaluasi dan pengawasan. Evaluasi kinerja sekarng ini merupakan 

keharusan dan sudah terus menerus dilakukan terutama dengan melibatkan 

para pelanggan. Para pelanggan sering meminta memberikan evaluasi 

misalnya terhadap kualitas barang yang dijual dan kualitas dari sikap 

karyawan dalam memberikan pelayanan. Sebagian dari fungsi manajemen, 

proses evaluasi kinerja mengikuti tahapan perencanaan, pembinaan dan 

pelaksanaan evaluasi (Simanjuntak 2005:104). 

2.3.4. Tujuan Evaluasi Kinerja 

Evaluasi kinerja atau yang disebut juga sebagai penilain kinerja yang 

di lakukan dalam suatu perusahaan, mempunyai tujuan sebagia berikut : 

1. Untuk memperoleh pendapatan wajar atas penyertaan dalam suatu 

perusahaan atau mewujudkan bahwan perusahan bernilai lebih dari apa 

yang ada didalam neraca 

2. Untuk keperluan merger dan akusisi yaitu untuk mengetahui berapa 

nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan. 

3. Untuk kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mengetahui apakah 

nilai usaha lebih besar daripada nilai likuiditasnya. 

4. Memperoleh pembelajaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan 

modal. 
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Selain tujuan diatas evaluasi kinerja juga mempunyai tujuan untuuk 

menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja 

keuangan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan,  terutama bila 

terjadi keterlambatan atau penyimpangan. Dan evaluasi kinerja juga 

dimaksudkan  untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran 

perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi kelambatan atau 

penyimpangan harus segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan dapat 

tercapai. Hasil evaluasi kinerja atau penilaian kinerja juga dapat digunakan 

untuk menyusun rencana kerja perusahaan selanjutnya. 

2.3.5. Penelitian Terdahulu 

 
Beberapapenelititerdahuluyang 

pernahmelakukanpenelitiantentang 

penerapanCorporateGovernance,khususnyayangberkaitandenganpenelitian 

iniadalah sebagai berikut: 

1.   

PenelitiaolehYudhaPranatadariUniversitasIslamIndonesiapadatahun200

7, yang  berjudul Pengaruh  Penerapan Corporate Governance 

terhadapKinerja Keuangan Perusahaan. 

Penelitianinibertujuanuntukmengetahui 

penerapanCorporateGovernanceterhadapROE,NPM,danTobin‟ s Q. 

Sampelyang digunakansebanyak35perusahaanyang 

diambilsecarpurpose 

samplingyaituperusahaanyangtelahgopublicyangterdaftar diBEJselama 
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tahun 2001-2005dan masukdalamkelompokm10besar berdasarkanskor 

pemeringkatanCorporate 

Governance.Hasildaripenelitianinimenunjukan 

bahwapenerapanCorporateGovernanceberpengaruhterhadapROE,NPM, 

danTobin‟ sQdanperubahanyangterjadipadaskorpenerapanCorporate 

Governancedisebabkanolehfactorlainyang tidakditetapkandalammodel 

regresi. 

 
2. Penelitianoleh Drobetz(2003) melakukanpenelitianterhadapperusahaan- 

perusahaanyang listingdipasarmodaljerman,yang 

melaksanakanCorporate 

Governance.Penelitianinibertujuanmengetahuipengaruh 

penerapanGood Corporate Governanceterhadapkinerjasahamyang 

diukurdengan menggunakan expected stock return. Perusahaan sampel 

yang dilibatkan dalam  penelitian  tersebut  sebanyak  91  perusahaan,  

dengan  periode pengamatanselama 50bulan. 

HasilpenelitianinimenunjukanbahwaGood Corporate 

Governanceberpengaruhpositifdansignifikanterhadapexpected return. 

Selainitu,dalampenelitianinijuga diketahuibahwaGood Corporate 

Governanceberpengaruh positif dan signifikan terhadapfirm value,sales 

growthdan PE ratio. 

 
3.   

PenelitianolehErniHidayahtahun2007denganjudulPenerapanCorporate

Governance,PengungkapanInformasi,danKinerja 



 

 

 

31 

keuangandiPerusahaanPublikIndonesia. Penelitian inibertujuan 

untukmembuktikan pengaruh penerapanCorporate 

Governanceterhadapkinerja keuangan,baiksecara langsung 

maupuntidaklangsungmelaluiadanyapengungkapaninformasi. 

Sampelyang 

digunakandalampenelitianinisebanyak50perusahaandengan populasi 

semua perusahaan yang listing di BEJ pada tahun 200-2005. Variable  

dependen  yang   dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja 

keuanganyangdiukurdenganROEdanTobin‟ s Qsedangkanvariable 

independen adalah CorporateGovernanceyangdiukur menggunakan 

CGPI. 

 
4.  PenelitianolehBauer (2003)melakukanpenelitianterhadappenerapanGCG 

diperusahaan-perusahaanEropa. Penelitianini 

bertujuanuntukmengetahui 

pengaruhpenerapanGCGterhadapfirmvaluationyangdiproxy dengan 

Tobin‟ s Qdankinerja keuanganyangdiproxydenganROEdanNPM. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah    perusahaan yang 

termasuk dalam   FTSE   Eurotop 300 selama periode 2000-2001.   

Hasil penelitianinimenunjukanbahwa pelaksanaanGCGberpengaruh 

signifikan terhadap Tobin‟ sQ, ROE dan NPM. 

5.   Jandik  dan  Rennie  (2005)  melakukan  penelitian  mengenai  

pengaruh penerapanGCGterhadapkinerja 

keuanganyanggopublikdipasarmodal yang sedang berkembang 
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(emergingmarket).Penelitianinibertujuanuntuk mengetahui pengaruh 

penerapanGCG terhadap kinerja keuanganyang diproxydengan rasio 

profitabilitas, aktivitas, likuiditas danleverage. 

6.   Putri(2006)melakukanpenelitiantentangpengaruhcorporategovernance 

danjumlahkomisaristerhadapkinerja keuanganmanufakturyangterdaftar 

diBEJperiode2004-2005.HasilanalisismodelregresidenganTobin‟ sQ 

sebagaivariabledependennyamenunjukanbahwa baikvariablecorporate 

governance maupun vaiabel control mempengaruhi kinerja keuangan 

Tabel 2.RingkasanPenelitian-Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Tahun Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Yudha 

Pranata 

2007 Corporate 

Governance, ROE, 

NPM dan Tobin‟ s 

Q 

Penerapan Corporate 

Governance berpengaruh

 terhadap ROE,

 NPM dan 

Tobin‟ sQ. 

2. Drobetz 2003 Corporate 

Governance dan 

ExpectedReturn 

CorporateGovernance 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

expected return 

3. Erni Hidayah 2007 Corporate 

Governance, ROE, 

dan Tobin‟ sQ 

CorporateGovernance 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

4. Bauer 2003 Corporate 

Governance, 

Tobin‟ s Q, ROE, 

dan NPM 

CorporateGovernance 

berpengaruh signifikan 

terhadapTobin‟ s Q, 

ROE dan NPM 
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5. Jandik dan 

Rennie 

2005 Corporate 

Governanacedan 

kinerja keuangan 

Corporate 

Governanace 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

6. Putri 2006 Corporate 

Governanace, 

dewan komisaris, 

dan Tobin‟ sQ 

Corporate 

Governanace 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis 
 

2.4.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4.1.1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008:12). 

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor 

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring 

tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, 

pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui 

investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. 

Jensen dan Meckling (1976)dalam Permanasari (2010:6)  

menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat 

penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer 
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dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat 

dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. 

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

agency costs dilakukan oleh Crutchley et al. (1999) dalam Faisal (2005:4). 

Crutchley menyatakan bahwa kepemilikan oleh institusional juga dapat 

menurunkan agency costs, karena dengan adanya monitoring yang efektif 

oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun. Hal ini 

karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih 

oleh kepemilikan institusional. Dengan demikian kepemilikan institusional 

dapat mengurangi agency cost of debt.  

Moh‟d et al. (1998) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003:8) 

menyatakan bahwa distribusi saham antara pemegang saham dari luar yaitu 

investor institusional dan shareholders dispersion dapat mengurangi agency 

costs. Adanya kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi lain akan mendorong 

peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2005) diperoleh hasil 

yang berbeda. Faisal (2005:7) menyatakan bahwa hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (agency costs) adalah 

negatif. Masih berdasarkan hasil penelitian Faisal (2005) bahwa hal ini 
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mengindikasikan kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat 

memonitor manajemen dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

2.4.1.2. Proposi Dewan Komisaris Independen 

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris yang 

bertugas mengatur mekanisme penggendalian intern tertinggi yang 

bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak.  

(Wahyudi, 2010 :15). Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang 

saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer 

pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal 

bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen et.al, 1976 dalam 

Sam‟ani, 2008:42). Selain itu Mizruchi, 1983 dalam Midiastuti dan 

Mackfudz, 2003:4) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari 

pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung 

jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara 

jangka panjang (Louden, 1982 dalam Midiastuti dan Mackfudz ,2003:15).  

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan 

yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun 

dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa 

banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan? Apakah dengan semakin 

banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimilisasi permasalahan 

agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar 

menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependence 
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(Alexander et.al, 1998 dalam Sam‟ani, 2008:44). Maksud dari pandangan 

resources dependence adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan 

dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer 

& Salancik (1978) dalam Bugshan (2005:8) juga menjelaskan bahwa 

semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, 

maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. 

Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua 

hal, yaitu: meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan 

koordinasi dengan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya 

kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga 

menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara 

manajemen dan kontrol (Jensen dan Yermack, 1993 dalam Bugshan , 

2005:8).  

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, 

komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki dewan yang kecil sehingga nilai 

perusahaan yang memiliki dewan yang banyak lebih rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang memiliki direksi lebih sedikit (Jensen et.al, 1993 

dalam Sam‟ani, 2008). Dalton et al. (1994) dalam Apreria (2009:42) 

menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja 

keuangan. Sedangkan Eisenberg et al. (1994, dalam Apreria, 2009:43) 

menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan dengan 
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kinerja keuangan, dengan meggunakan sampel perusahaan di Finlandia. 

Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam 

CG, dimana keberadaannya menentukan kinerja keuangan.  

Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. 

Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa 

pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja keuangan akan tergantung dari 

karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut 

terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas 

direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang 

sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam 

masalah keuangan (Nasution, 2007:24). 

2.4.1.3. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati 

sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi 

sifat opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba (earnings 

management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan 

pengawasan pada audit eksternal. Komite Audit merupakan pihak 

independen yang memenuhi persyaratan Bapepam dan Bursa, yang diangkat 

dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, Komite audit yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit 

eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit 

internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang melakukan 



 

 

 

38 

manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi laporan 

keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. merupakan 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini 

diukur menggunakan skala rasio melalui presentase anggota komite audit 

yang berasal dari luar komite audit terhadap seluruh anggota komite audit. 

Penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang 

efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek corporate 

governance di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari 

(2003) meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas 

laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit 

berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan 

Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit 

tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi 

(2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan 

kinerja keuangan, terutama dari aspek pengendalian.  

Klein (2002) dalam Sam‟ani (2008) memberikan bukti secara 

empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen 

melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit 

independen. Kandungan discretionary accruals tersebut berkaitan dengan 

kualitas laba perusahaan. Waterhouse (1989) dalam Yusriati (2010) 

menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit 
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memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit 

meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) 

pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal 

dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi 

proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya 

komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) 

berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya 

pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan 

kecurangan manajemen dan tindakan illegal. Dari penjelasan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas earning 

management yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba. 

2.4.1.3.1. Peran dan Fungsi Komite Audit  

Agar penyelenggaraan corporate governance dapat berjalan dengan 

baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain 

Bapepam dengan surat edaran No. SE-03/PM/2000 menyaratkan bahwa 

setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk komite audit 

(Apreria, 2009:42). Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai 

fungsi membantu dewan komisaris untuk: 

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan 

2. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi 

kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan 

3. Meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maupun audit eksternal 
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4. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris 

 Berdasarkan strukturnya, anggota komite audit minimal terdiri dari 

tiga orang yang diketuai oleh satu orang komisaris independen perusahaan 

dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta 

menguasai dan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan. 

Syarat untuk menjadi anggota komite audit adalah independen atau tidak 

memiliki hubungan usaha maupun afiliasi dengan perusahaan, direktur, 

komisaris, maupun pemegang sahan utama. Anggota komite audit juga 

harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan 

pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya, serta mampu 

berkomunikasi dengan baik (Apreria, 2009). 

Menurut Herwidayatmo (2000:7) keberadaan komite audit dalam 

suatu perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Dengan adanya komite audit, perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. Selain itu, tugas komite audit adalah memberikan 

pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap 

laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi. Untuk itu, komite audit 

harus melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi atau informasi 

keuangan lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit minimal 

mengadakan pertemuan empat kali dalam satu tahun (Sam‟ani, 2008:46).  

Corporate governance memiliki keterkaitan dengan kinerja 

keuangan perusahaan. Penelitian Klapper dan Love (2002) dalam Sam‟ani 
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(2008:48) menemukan hubungan yang positif antara corporate governance 

dengan kinerja keuangan di negara berkembang. Black dkk (2005) dalam 

Sam‟ani (2008:48) melaporkan bukti bahwa indeks corporate governance 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek korea secara ekonomik 

mempunyai korelasi yang signifikan dengan nilai pasar perusahaan. Hasil 

penelitian Darmawati dkk (2004:4) menemukan bahwa corporate 

governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkantinjauanpustakadanpenelitianterdahuluyang sudah 

diuraikan,maka 

kerangkapemikirandalampenelitianiniadalahadanyaindikator dalam suatu 

perusahaanperbankanyaitu kepemilikan institusional, Proposi Dewan 

Komisaris Independen dan komite audit 

yangmempunyaipengaruhterhadapbaikatau 

tidaknyakinerjakeuanganyangada dalamsuatuperusahaanperbankan.Dalam 

pengukuran kinerja keuangan tersebutmenggunakan alat pengukuranyaitu 

CFROA. CFROA  ini digunakan untuk menunjukan kemampuan aktiva 

perusahaanuntukmenghasilkanlabaoperasi.Kerangkapemikiranpenelitianin

i dapat digambarkan padagambar berikut : 
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Gambar 3.0 Kerangka Berpikir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2. PengembanganHipotesis  
 
 

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk 

pernyataan yang dapat diuji (Sekaran, 2006:135). Dengan menunjuk kepada 

rumusan masalah dan tinjauan pustaka maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 :  Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

H2 :   Poroposi Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signfikan 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Kinerja keuangan ( Y) 

CFROA 
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H3 :  Komite Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh 

subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil 

menghitung atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2000:6). Dalam hal ini yang menjadi populasi 

adalah seluruh bank umum yang terdaftar pada  Bank Indonesia. 

3.1.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah sebagian populasi atau wakil yang diteliti 

(Suharsimi, 2006:131). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkanmetodepurposive sampling yaitu dengan cara mengambil subjek 

penelitian bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan 

atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi, 2006:139). Adapun tujuan dari metode 

purposive sampling untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan. 

Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bank umum yang mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten  

periode akhir bulan pada tahun 2011-2012 dan disampaikan kepada Bank 

Indonesia. 
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2. Perusahaan menyajikan secara lengkap laporan keuangan dan rasio-rasio 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama 2 tahun berturut-turut. 

3. Memiliki laba yang positif dan konsisten selama periode 2011-2012. Karena 

dengan laba yang positif maka tidak akan terdapat data yang ekstrim yang 

dapat mengakibatkan masalah pada pengolahan data. 

Sesuai kriteria di atas, yang mejadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 28 

Bank Umum di Indonesia dengan tahun penelitian 2011-2012 

Tabel 3.1 Daftar Bank Umum di Indonesia 

No Nama Bank  

1 PT BANK AGRONIAGA Tbk 

2 PT BANK ICB BUMIPUTRA Tbk 

3 PT BANK CAPITAL INDONESIA  Tbk  

4 PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk  

5 PT BANK CENTRAL ASIA Tbk 

6 PT BANK BUKOPIN Tbk 

7 PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk 

8 PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk 

9 PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk 

10 PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk 

11 PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk 

12 PT BANK PUNDI INDONESIA Tbk 

13 PT BANK PEMBANGUNAN JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk 

14 PT BANK QNB KESAWAN Tbk 

15 PT BANK MANDIRI Tbk 

16 PT BANK CIMB NIAGA Tbk 

17 PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk 

18 PT BANK PERMATA Tbk 

19 PT BANK SINARMAS, Tbk  

20 PT BANK of INDIA INDONESIA  Tbk  

21 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk 

22 PT BANK VICTORY INTERNATIONAL Tbk 

23 PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk 

24 PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk 

25 PT BANK MEGA Tbk 

26 PT BANK OCB NISP Tbk 

27 PT BANK PAN INDONESIA Tbk 

28 PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk 

Sumber : Data Bank Indonesia 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel menurut  (Suharsimi2006:118) adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian. Variabel merupakan mediator antara construct yang 

abstrak dengan fenomena yang nyata (Indriantoro dan Supomo, 2002:61). 

Variabel yang diteliti adalah : 

 

3.2.1 Kinerja Keuangan (Y) 

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. 

Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data 

yang berasal dari laporan keuangan, kinerj keuangan dalam penelitian ini 

diukut dengan menggunakan cash flow return on asset (CFROA).  CFROA 

dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi 

dengan total aktiva.  Rumus CFROA adalah sebagai berikut: 

 

Asset

DEPEBIT
CFROA  

 

Dimana :  

CFROA  : Cash Flow Return on Assets 

EBIT   : Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

Dep   : Depresiasi 

Assets  : Total Aktiva 

 

 

 



 

 

 

47 

3.2.2 Kepemilikan Institusional (X1) 

Kepemilikan institusional (Kep) adalah besarnya jumlah saham yang 

dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusi 

dapat memantau secara profesional perkembangan investasinya sehingga 

tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi yang pada akhirnya 

dapat menekan potensi kecurangan. Kepemilikan institusional diukur dengan 

persentase kepemilikan saham oleh perbankan, perusahaan asuransi, dana 

pensiun, reksadana, dan institusi lain dibagi total jumlah saham yang beredar. 

Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :  

x100%
Beredar Yang Saham Jumlah

 nalInstitusio Saham Jumlah
Kep.Inst

 

3.2.3 Proposi Dewan Komisaris Independen Independen  (X2) 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak 

independen atau bertindak semata-mata sesuai kepentingan perusahaan. 

Proporsi komisaris independen (Indep) adalah persentase jumlah komisaris 

independen dibagi total jumlah anggota dewan komisaris. Secara sistematis 

dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

%100x
Komisaris Dewan  AnggotaJumlah Total

Indipenden Komisaris Jumlah
PK

 

3.2.4 Komite Audit (X3) 

Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. 

SE-008/BEJ/12-2001 tanggal 7 Desember 2001 serta Pedoman Pembentukan 

Komite Audit menurut BAPEPAM perihal keanggotaan komite audit, 
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disebutkan bahwa jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

orang, termasuk ketua komite audit. Variabel ini diukur secara numeral, yaitu 

dilihat jumlah nominal dari anggota audit. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan 

untuk memperoleh data yang diperlukan bagi suatu penelitian. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi yaitu pengumpulan data (data sekunder) dan dokumen yang relevan 

dengan objek penelitian berupa data dari Bank Indonesia. 

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Daftar Perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

2. Data Laporan Keuangan di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

3. Data yang dikumpulkan mempunyai nilai CFROA yang positif 

 

3.4 Pengujian Normalitas Data 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas data dengan uji grafik probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal 

membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data akan dibandingkan dengan 

garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 

2007:110). Selain itu digunakan uji kolmogorov smirnov. Apabila besarnya nilai 

kolmogorov smirnov mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 

terdistribusi normal. 
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3.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Suatu model dinyatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-

sifat tak bias linier terbaik suatu penaksir (Gujarati, 2006:65). Disamping itu suatu 

model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah 

lolos dari serangkaian uji asumsi klasik. Pengujian dengan asumsi klasik 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

3.5.1. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan sempurna antar variabel independen pada model regresi (Ghozali, 

2007:91). Dalam hal ini yang akan diuji bukan ada tidaknya multikolinearitas 

namun berbahaya atau tidaknya, sebab tidak ada suatu persamaanpun tanpa 

multikolinearitas. Uji terhadap multikolinearitas merupakan pengujian untuk 

melihat adanya keterkaitan hubungan antar variabel independen. Penelitian 

yang mengandung multikolinearitas akan berpengaruh terhadap hasil 

penelitian sehingga penelitian tersebut menjadi tidak berfungsi. 

3.5.2. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), dengan kata lain, 

pengujian ini dimaksudkan untuk melihat adanya hubungan antara dua 

(observasi) satu dengan data yang lainnya dalam 1 variabel. 

Penentuan ada tidaknya gejala autokorelasi dapat diketahui dengan 

membandingkan antara nilai D-W hitung dengan nilai D-W tabel. jika 
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didapatkan dari analisis bahwa nilai D-W hitung antara -2 dan +2, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi dalam model tersebut 

(Santoso, 2000:219) 

 

3.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi dari kesalahan residual melalui satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain (Santoso, 2002:208), dengan kata lain pengujian ini 

dimaksudkan untuk melihat jarak kuadrat titik-titik sebaran terhadap garis 

regresi.  

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melakukan uji glejser. Uji glejser meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen dengan persamaan regresi : 

│Ut│= α + βXt + vt 

Dimana Ut adalah unsur kesalahan (Ghozali, 2007:108). 

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

3.6 Metode Analisis Data  

Setelah data tersebut diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, akan digunakan 

analisis regresi linier berganda, yaitu studi mengenai ketergantungan suatu 

variabel terikat dengan suatu variabel bebas dengan tujuan untuk mengestimasi 

dan atau memprediksi rata-rata populasi atau rata-rata nilai variabel dependen 



 

 

 

51 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 

2007:81) 

Penelitian ini akan menggunakan persamaan regresi linier berganda dengan 

menggunakan kuadrat terkecil dengan formulasi sebagai berikut:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Dimana: 

Y = variabel terikat 

a = konstanta 

 X1 = Kepemilikan Institusional 

X2 = Proposi Dewan Komisaris Independen Independen 

X3 = Komite Audit 

b1-b4 = koefisien regresi dari tiap-tiap variabel bebas 

3.7 Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya dilakukan pengujian teoritis dimana uji ini dilakukan untuk 

menguji kesesuaian teori dengan hasil regresi yang didasarkan pada koefisien 

regresi dengan masing-masing independen variabel. 

3.7.1. Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji F dilakukan untuk 

menguji signifikan koefisien regresi secara bersama-sama. Uji F 

menunjukkan pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap 

variabel dependen. Uji F dilakukan dengan cara menggunakan tingkat 

signifikansi dan analisa hipotesis. 
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Tingkat signifikansi atau α yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 5%, dan untuk membuktikan apakah Ho diterima atau tidak dalam 

penelitian ini digunakan dengan melihat nilai P-value nya. Bila nilai P value 

dari F > 5% (α) maka Ho = diterima dan Ha = ditolak, artinya secara simultan 

variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Sebaliknya jika nilai P value dari F < 5% (α) maka Ho = ditolak 

dan Ha = diterima, artinya secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Santoso, 2004:168). 

3.7.2. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk melakukan pengujian apakah semua variabel yaitu Kepemilikan 

Institusional (Kep.Institusional),Proposi Dewan Komisaris 

Independen(Indep), dan Komite Audit (Audit) secara individual terhadap 

penyaluran kredit maka pengujian yang dilakukan adalah uji t. Uji t 

digunakan untuk menguji signifikan koefisien regresi secara parsial atau 

pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen. Pengaruh variabel independen secara individual dan 

signifikan terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan cara melihat 

tingkat signifikansi atau α, dimana dalam penelitian ini α yang digunakan 

adalah 5%. Untuk melakukan uji t digunakan dengan cara membandingkan 

nilai P-value dari t dari masing-masing variabel independen terhadap α yaitu 

5%. 

a) Bila nilai P value dari t masing-masing variabel independen > 5% (α), 

maka Ho : bi ≠0 diterima dan Ha : bi = 0 ditolak, artinya secara 
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individual variabel independen Xi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b) Sebaliknya bila P value dari t tiap variabel independen < α maka Ho : bi 

≠ 0 ditolak dan Ha : bi = 0 diterima, artinya secara individual masing-

masing variabel independen Xi berpengaruh signifikan pada variabel 

dependen (Santoso, 2004:168). 

 

3.7.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dalam uji linier regresi berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien 

determinasi (R
2
) keseluruhan. R

2
 digunakan untuk mengukur ketepatan yang 

paling baik dari analisis regresi linier berganda. Jika R
2
 mendekati satu (1) 

maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan 

variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R
2
 mendekati 

nol (0) maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel 

terikat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Diskripsi Data 

Bab ini akan menyajikan hasil dari analisis data berdasarkan pengamatan 

sejumlah variabel yang dipakai dalam model regresi. Sebagaimana yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini melibatkan satu variabel 

dependen yaitu kinerja keuangan dan 3 (tiga) variabel independen yaitu 

Kepemilikan Institusional (Kep.Institusional), Proposi Dewan Komisaris 

Independen (Indep), Komite Audit(Audit)  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar pada  

Bank Indonesia sebanyak 33 bank. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling. Atas dasar kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada 

bab sebelumnya, maka diperoleh jumlah sampel dari penelitian selama periode 

2011-2012 adalah sebanyak 28 bank. 

4.2 Pengujian Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan sebelum 

dilakukannya perhitungan regresi untuk dapat mengetahui pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat.  Untuk mengetahui apakah data yang 

disajikan untuk dianalisis lebih lanjut itu berdistribusi normal atau tidak  peneliti 

menggunakan uji  one-sample kolmogorov-smirnov test dengan ketentuan, data 
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tersebut dinyatakan normal jika nilai signifikansinya lebih dari 5%. Normalitas 

tersebut dapat diketahui dari tabel berikut ini: 

Gambar 4.0 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  AbsUt 

N 54 

Normal Parameters
a Mean .8814 

Std. Deviation .59430 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .742 

Asymp. Sig. (2-tailed) .641 

a. Test distribution is Normal. 

 

Sumber: hasil perhitungan SPSS 16.0 

Besarnya nilai kolmogorov smirnov adalah 0.779 dan signifikan 0.578 

lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti data berdistribusi normal. 

Uji normalitas juga dapat dilihat pada gambar histogram sebagai 

berikut: 

Gambar 4.1 

 

Uji Normalitas dengan Histogram 
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Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa 

grafik histogram memberikan pola distribusi yang medekati normal dan berbentuk 

simetris tidak menceng ke kanan maupun ke kiri. 

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 

Pengaruh kepemilikan institusional, Proposi Dewan Komisaris 

Independen, komite audit terhadap kinerja keuangan perbankan dapat dilihat pada 

analisis regresi linier berganda yang meliputi uji parsial dan simultan. Uji asumsi 

klasik merupakan prasyaratan analisis regresi linier berganda. Dalam uji asumsi 

klasik ini meliputi uji multikolinieritas, uji auto korelasi dan uji 

heteroskedastisitas. Analisis regresi linier dilanjutkan dengan memenuhi beberapa 

asumsi klasik, yaitu tidak mengandung multikolinearitas, terbebas dari 

heterokesdatisitas dan bebas autokorelasi. Berikut ini adalah beberapa uji asumsi 

klasik yang dipakai dalam penelitian ini: 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya 

korelasi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Regresi berganda 

tidak efektif digunakan apabila antar variabel bebas mengandung 

multikolinearitas. Uji multikolinearitas dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan sempurna antara variabel kepemilikan 

institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit. Pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflasion factor (VIF) dan 

tolerance. Jika nilai tolerance kurang dari 10% dan VIF kurang dari 10 maka 
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dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinaeritas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Uji Multikolonieritas 

 

Sumber: hasil perhitungan SPSS 16.0 (diolah) 

Melihat hasil besaran korelasi antar variabel bebas tampak bahwa tidak 

ada satu variabel bebas yang mempunyai korelasi yang tinggi. Untuk perhitungan 

nilai tolerance juga menunjukan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai 

tolerance kurang dari 10%. Hasil perhitungan VIF juga menunjukan hal yang 

sama tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas dalam 

model regresi. 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 1.426 1.401  1.018 .314   

Kep Institusional .004 .008 .069 .514 .609 .945 1.058 

Proposi Dewan 

Komisaris 

Independen 

-.005 .018 -.040 -.301 .765 .984 1.017 

Komite audit .383 .132 .388 2.906 .005 .959 1.042 

a. Dependent Variable: CFROA       
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4.3.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Pengujian terhadap adanya fenomena autokorelasi 

dalam data yang dianalisis dapat dilakukan dengan menggunakan Durbin-Watson 

(DW test). Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan SPSS 20.0 

diperoleh hasil seperti tampak pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .383
a
 .147 .096 1.10158 2.229 

a. Predictors: (Constant), Komite audit, Proposi Dewan Komisaris Independen, Kep Institusiona 

b. Dependent Variable: CFROA l 

   

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

Pada tabel 4.3, menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 2,229, nilai 

ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikansi 

5%, jumlah sampel (n) 54, dan jumlah variabel bebas 3 (k=3), maka di tabel 

Durbin-Watson akan didapat nilai batas bawah (dl) sebesar 1,4850 dan nilai batas 

atas (du) 1,6382. Oleh karena nilai Durbin-Watson 2,229 terletak di atas batas atas 

(du) 1,6382, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.  

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apabila muncul 

kesalahan dan residual dari model regresi yang dianalisis tidak memiliki varian 
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yang konstan dari suatu observasi. Berdasarkan hasil analisis dengan SPSS 

didapatkan hasil dari  uji glejser. Uji glejser yaitu meregresikan semua variabel 

bebas dengan nilai IeI sebagai variabel bebas. Apabila variabel bebas tersebut 

secara statistik signifikansi, dapat disimpulkan bahwa model regresi mengandung 

heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas juga 

dapat dilihat dengan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya (Ghozali, 2005).  

Tabel 4.4  

Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 

B Std. Error Beta 

 

1 (Constant) .827 .792 
 

1.044 .301 

Kep Institusional .002 .004 .058 .392 .697 

Proposi dewan -.001 .010 -.019 -.132  

Komite audit -.002 .080 -.003 -.020 .984 

CFROA .001 .079 .003 .017 .987 

a. Dependent Variable: AbsUt 
     

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi dari masing-

masing variabel independen lebih dari 0.05, maka model regresi pada penelitian 

ini tidak terkena gejala heteroskedastisitas. Ini berarti data yang digunakan pada 

penelitian ini layak dan baik untuk diteliti. 
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4.4 Analisis Data 

Pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda pada program 

SPSS 20.0 dengan variabel dependen Kinerja keuangan (CFROA) dan variabel 

independen meliputi kepemilikan institusional (Kep.Institusional), Proposi Dewan 

Komisaris Independen (Indep) dan komite audit(Audit), diperoleh output data 

seperti pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 

 

1 (Constant) 1.426 1.401  1.018 .314 

Kep Institusional .004 .008 .069 .514 .609  

Proposi Dewan 

Komisaris 

Independen 

-.005 .018 -.040 -.301 .765  

Komite audit .383 .132 .388 2.906 .005 
 

a. Dependent Variable: CFROA     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan table 4.5, hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien 

untuk Kepemilikan Institusional (X1) sebesar 0,004, Proposi Dewan Komisaris 

Independen (X2) sebesar -0,005, dan Komite Audit (X3) sebesar 0,383, sehingga 

diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

Y =   1,426.0,004X1 – 0,005 X2 + 0,383 X3 
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Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Instusional (X1)bernilai 

positif yaitu sebesar 0,004dan nilai signifikan sebesar 0,609 artinya jika 

variabel Kepemilikan Institusional mengalami peningkatan sebesar 1 % 

sedangkan Proposi Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit 

diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan kenaikan Kinerja Keuangan 

(CFROA) sebesar 0,004. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa 

nilai Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Keuangan(CFROA). Hal ini menggambarkan ketika nilai Kepemilikan 

Instutisional naik, maka nilai Kinerja keuangan (CFROA) akan naik. 

2. Nilai koefisien regresi variabel beta pasar (X2) = -0,005, artinya jika 

variabel beta pasar mengalami peningkatan sebesar 1 % sedangkan 

Kepemilikan Institusional dan Komiter Audit diasumsikan tetap, maka 

akan menyebabkan penurunan Kinerja Keuangan (CFROA) sebesar 

0,005. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa nilai beta pasar 

berpengaruh negatif terhadap Kinerja keuangan (CFROA). Hal ini 

menggambarkan ketika nilai Proposi Dewan Komisaris Independen naik, 

maka nilai Kienrja Keuangan (CFROA) akan turun. 

3. Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit (X3) = 0,383 artinya jika 

variabel Komite Audit mengalami peningkatan sebesar 1% sedangkan 

Kepemilikan Institusional  dan Proposi Dewan Komisaris Independen 

diasumsikan tetap, maka akan menyebabkan peningkatan Kinerja 

Keuangan (CFROA) sebesar 0,383. Nilai koefisien tersebut menunjukkan 



 

 

 

62 

bahwa nilai Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Keuangan (CFROA). Hal ini menggambarkan ketika nilai Komite Audit 

naik, maka nilai Kinerja Keuangan (CFROA) juga akan naik. 

 

4.4.1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari uji parsial (uji t) dan 

uji simultan (uji F). Uji parsial digunakan untuk menguji pengaruh variabel-

variabel independen secara masing-masing terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan uji t, sedangkan uji simultan digunakan untuk menguji hipotesis 

bahwa ada atau tidak pengaruh secara bersama-sama antar variabel independen 

terhadap variabel dependen dengan menggunakan uji F.  

 

4.4.1.1. Uji t (Uji Parsial) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) 

variabel independen (Kepemilikan Institusional, Proposi Dewan Komisaris 

Independen, dan Komite Audit) mempengaruhi variabel dependen (Kinerja 

Keuangan (CFROA)) secara signifikan atau tidak. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan 

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

kurang dari nilai signifikan α (0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hasil 

pengujian dapat dilihat pada tabel 4.5. 

 

 



 

 

 

63 

Berdasarkan tabel 4.5, secara terperinci dihasilkan pengujian sebagai 

berikut: 

1. Variabel Kepemilikan Institusional  mempunyai t hitung sebesar 0,514 

dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,609 dimana nilai ini > 0,05. Hal 

ini berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa kepemilkan institusional mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan (CFROA), ditolak. 

2. Variabel Proposi Dewan Komisaris Independen mempunyai t hitung 

sebesar -0,301dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,765 dimana nilai 

ini > 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa Proposi Dewan Komisaris 

Independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

(CFROA), ditolak. 

3. Variabel Komite Audit mempunyai t hitung sebesar 2.906 dengan nilai 

taraf signifikansi sebesar 0,005 dimana nilai ini < 0,05. Hal ini berarti 

bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan (CFROA), diterima. 
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4.4.1.2. Uji F (Uji Simultan) 

Hasil perhitungan uji F dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.434 3 3.478 2.866 .046a 

Residual 60.674 50 1.213   

Total 71.108 53    

a. Predictors: (Constant), Komite audit, Proposi dewan, Kep Institusional 
 

b. Dependent Variable: CFROA 
    

Sumber: data sekunder yang diolah, 2012 

 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan taraf signifikansi 

dengan α (0,05). Syarat hipotesis dapat diterima apabila taraf signifikansi kurang 

dari α (0,05). Hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 2,866 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0.046 < α (0,05). Jadi H0 ditolak dan Ha diterima, maka 

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan instusional, Proposi 

Dewan Komisaris Independen dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (CFROA), diterima. 

 

4.4.1.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangan variabel independen (kepemilikan instusional, Proposi Dewan 

Komisaris Independen, dan komite audit) terhadap variabel dependen (kinerja 

keuangan(CFROA)). Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat 

dilihat pada tabel 4.7. 



 

 

 

65 

Tabel 4.7 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 1 .383
a
 .147 .096 1.10158 

a. Predictors: (Constant), Komite audit, Proposi dewan, Kep Institusional 

b. Dependent Variable: CFROA   

Sumber: data sekunder yang diolah, 2013 

 

Berdasarkan tabel 4.7, menunjukkan besarnya sumbangan dari variabel 

kepemilikan instusional, Proposi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit 

terhadap kinerja keuangan (CFROA), dapat dilihat dari nilai AdjustedRSquare 

pada tabel sebesar 0,096 atau 9,6%. Ini berarti variabel independen (kepemilikan 

institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen, dan komite audit) 

mempengaruhi variabel dependen (kinerja keuangan (CFROA)) dan selebihnya 

90,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel penelitian. 

 

4.5. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh antara variabel 

independen (Kepemilikan Institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen, 

dan Komite Audit) terhadap variabel dependen (Kineja perusahaan(CFROA)), 

maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

antara Kepemilikan Institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen, dan 

Komite Audit terhadap kinerja keuangan (CFROA) pada perusahaan perbankan 
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yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan tahun 

2011-2012. Besarnya pengaruh ke tiga variabel tersebut secara simultan terhadap 

kinerja keuangan adalah 9,6%, sedangkan pengaruh secara parsial adalah sebagai 

berikut: 

4.5.1. Pengaruh Kepemilikan Instusional  terhadap Kinerja keuangan 

(CFROA) 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel kepemilikan 

instusional tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan (CFOA) yang 

ditunjukkan dengan nilai taraf signifikansi 0,609, dimana nilai ini > 0,05, dan nilai 

koefisien regresi bernilai positif tidak signifikan sebesar 0,004, sehingga hipotesis 

pertama (H1) yang menyatakan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh 

terhadapkinerja keuangan (CFROA) adalah ditolak.  

Hasil yang tidak signifikan ini disebabkan kepemilikan institusional 

merupakan salah satu mekanisme Good Corporate Governance yang mampu 

mempengaruhi kinerja keuangan. Jika dilihat dari pola hubungannya, maka 

pengaruhnya adalah negatif. Artinya semakin tinggi kepemilikan saham oleh 

institusi, maka semakin rendah kinerja keuangan. Hal ini sejalan dengan 

pandangan atau konsep bahwa konsep yang mengatakan bahwa kepemilikan 

institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan pada laba jangka 

pendek (current earnings), sebagaimana dikemukakan oleh Porter (1992). Jika 

laba perubahan laba jangka pendek (current earnings) ini tidak dirasakan 

menguntungkan oleh investor, maka mereka akan melikuidasi sahamnya. Oleh 

karena inverstor institusional memiliki saham dalam jumlah yang besar, jika 
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merekan melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara 

keseluruhan. Atas dasar prespektif inilah, didudaga dalam rangka menghindari 

likuidasi investor manajer akan melakukan tindakan manajemen laba yang pada 

akhirnya juga akan menurunkan kinerja mereka. 

 Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Midiastuti dan Mas‟ud (2003), dimana kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA), akan tetapi hasil 

penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Porter(1992), Rajgopal dan Venkatachalam (1998), dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa kepemilikan institutional berpengaruh signifikan 

terhadapkinerja keuangan (CFROA). 

4.5.2. Pengaruh Proposi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja 

keuangan (CFROA) 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel porposi dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan(CFROA). Hal ini 

ditunjukkan dengan taraf signifikansi 0,765, dimana nilai ini > 0,05, dengan arah 

negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan(CFROA). Dengan demikian 

hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa Proposi Dewan Komisaris 

Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA) adalah ditolak.  

Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa Proposi Dewan Komisaris 

Independen indipenden secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang dilakukan oleh  

Goodstein & Boeker (1991), Kusumawati dan Riyanto (2005), Sylvia dan 
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Sindharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris 

independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi 

saja tapi tidak dimaksudkan untuk penegakan Good Coorporate Governance 

(GCC) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegas dari hasil survey Asian 

Development Bank dalam Boediono Gideon (2005) yang menyatakan bahwa 

kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan 

dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi 

tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. Keberadaan komisaris 

independen ini tidak dapat meningkatkan efektifitas monitoring yangdijalankan 

komisaris. Padahal menurut aturan bapepam, proposi komisaris independen 

terhadap total komisari adalah sebesar 30 persen dan menurut aturan  PBI No.14 

tahun 2006 menyatakan bahwa dewan komisaris terdari komisaris dan komisaris 

independen, dimana setidaknya 50 persen dari jumlah anggota dewan komisaris 

adalah komisaris independen. 

Persoalan independensi juga muncul dalam hal penggajian dewan 

komisaris didasarkan pada prosentase gaji dewan komisaris. Kepemilikan saham 

yang terpusat dalam satu kelompok atau satu keluarga, dapat menjadi salah satu 

penyebab lemahnya posisi komisaris independen, karena pengakatan posisi 

anggota komisaris independen diberikan sebagai rasa penghargaan semata 

maupun berdasarkan pada hubungan keluarga atau kenalan dekat. 

Bedasarkan fenoma tersebut, diduga menyebabkan komisaris independen 

tidak dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan. 

Secara teoritis dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau outside 
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director dapat mengurangi tindakan opotunis manajemen  sehingga jika anggota 

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan akan berhubungan  

dengan makin rendahnya perilaku menyimpang yang dilakukan manajemen yang 

pada akhirnya meningkatkan kinerja (Cornett dkk, 2006). 

4.5.3. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan(CFROA) 

Berdasarkan hasil uji t diperoleh keterangan bahwa variabel komite audit 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan(CFROA). Hal ini 

ditunjukkan dengan taraf signifikansi 0,005, dimana nilai ini > 0,05, dengan nilai 

koefisien regresi sebesar 0,383 yang artinya nilai koefisien komite audit 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (CFROA). Dengan demikian 

hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa komite audit  berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan (CFROA) adalah diterima. 

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Effendi (2005), Xie, 

Devidson, Dadalt (2003) dan Wilopo (2005)  yang menyatakan bahwa komite 

audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (CFROA), akan tetapi 

hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nuryanah(2004) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA). 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa komite audit efektif dalam 

mengurangi perilaku difungsional yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite 

audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari 

tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hal ini berarti 

komite audit yang ada di perusahaan sebagai salah satu mekanisme good 
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coorperate governance mampu mengurangi tindakan manipulasi laba oleh 

manajemen. Dari sini dapat terlihat bahwa komite audit yang ada di perusahaan 

perbankan telah menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan 

pengawasan terhadap perusahaan dengan menjungjung prinsip  corporate 

governance, transparasi, fairness,  tanggung jawab dan akuntabilitas (NCCG, 

2006) yang prosesnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(CFROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2012. Artinya bahwa semakin tinggi 

Kepemilikan Institusional maka semakin rendah kinerja keuangan 

(CFROA) perusahaan perbank dan juga sebaliknya. 

2. Proposi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

keuangan (CFROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2012. Artinya bahwa semakin 

tinggi Proposi Dewan Komisaris Independen maka semakin rendah kinerja 

keuangan (CFROA) perusahaan perbankan dan juga sebaliknya. 

3. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

keuangan (CFROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2012. Semakin baik komite audit 

diterapkan, maka akan mengakibatkan Kinerja keuangan (CFROA) naik 

dan begitu juga sebaliknya. 

4. Secara simultan variabel kepemilikan institusional, Proposi Dewan 

Komisaris Independen, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja 
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keuangan (CFROA) pada perusahaan  perbankan yang terdaftar Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011 sampai 2012. Hal ini berarti bahwa 

Kinerja keuangan (CFROA) akan meningkat jika Kepemilikan 

Institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen dan komite audit juga 

ditingkatkan.  

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:  

1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan metode populasi sasaran sehingga 

hasil penelitian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar generalisasi yang 

mencerminkan keadaan seluruh perusahaan yang ada di Indonesia.  

2. Range waktu data sampel yang digunakan untuk penelitian ini terlalu 

pendek sehingga tidak bisa memaksimalkan pengamatan, sehingga dapat 

memunculkan kemungkinan untuk kehilangan (miss) data dari sampel 

terbuka lebar. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat diberikan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional dan Proposi Dewan Komisaris Independen 

secara parsial tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(CFROA) pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI), 
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dengan demikian diharapkan perusahaan perbankan dapat menerapkan 

Good Corporate Governance sesuai dengan peraturan yang sudah ada agar 

transparansi, fairness, serta tanggung jawab kepada pemegang saham 

dapat terjaga. 

2. Dari hasil penelitian, secara parsial yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan (CFROA) hanya komite audit, oleh karena itu 

perusahaan perbankan diharapkan dapat selalu mempertahankan atau 

meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung tinggi 

prinsip corporate governance, transparansi, fairness, tanggung jawab dan 

akuntabilitas sehingga dapat mengurangi sifat  oppoturnistic manajemen 

yang melakukan kecurangan dalam bentuk earnings  management yang 

dapat merugikan pemegang saham. 

3. Bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis, hendaknya 

menambahkan sampel dengan jenis industri selain perbankan dan variabel 

independen yang lebih banyak lagi, seperti kepemilikan manajerial, ukuran 

direksi, leverage yang secara teoritis juga terbukti mempengaruhi kinerja 

keuangan.  
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Rekapitulasi perhitungan Kepemilikan Institusional, Proposi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit 

Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012 

 

No. Bank Tahun Kep Institusional 

Proposi Dewan Komisaris 

Independen Komite audit  CFROA  

1 AGRO 2011 79,78                                 50,00                                      3                    2,453  

 

  2012 93,78                                 50,00                                      3                    2,375  

2 BABP 2011 86,77                                 80,00                                      4                  (0,036) 

 

  2012 86,77                                 75,00                                      4                    1,947  

3 BACA 2011 39,55                                 66,67                                      3                    1,635  

 

  2012 56,55                                 66,67                                      3                    2,007  

4 BAEK 2011 99,94                                 50,00                                      4                    2,082  

 

  2012 99,94                                 66,67                                      3                    1,820  

5 BBCA 2011 47,15                                 60,00                                      3                    4,528  

 

  2012 47,15                                 60,00                                      3                    4,266  

6 BBKP 2011 99,76                                 50,00                                      3                    2,359  

 

  2012 99,79                                 60,00                                      4                    2,328  

7 BBNI 2011 97,54                                 57,14                                      4                    4,041  

 

  2012 97,54                                 57,14                                      4                    4,196  

8 BBNP 2011 90,51                                 60,00                                      3                    1,964  

 

  2012 90,51                                 50,00                                      3                    1,948  

9 BBRI 2011 56,75                                 50,00                                      6                    4,872  

 

  2012 56,75                                 62,50                                      8                    5,128  

10 BBTN 2011 67,85                                 50,00                                      5                    2,584  

 

  2012 71,91                                 50,00                                      3                    2,601  

11 BDMN 2011 73,76                                 50,00                                      3                    4,374  



 

 

 

 

  2012 73,57                                 50,00                                      6                    4,749  

12 BEKS 2011 91,89                                 66,67                                      3                  (1,826) 

 

  2012 98,66                                 75,00                                      3                    2,433  

13 BJBR 2011 75,00                                 60,00                                      4                    3,347  

 

  2012 75,00                                 66,67                                      5                    2,584  

14 BKSW 2011 90,04                                 50,00                                      3                    1,619  

    2012 91,42                                 50,00                                      2                    0,652  

15 BMRI 2011 60,00                                 42,86                                      5                    3,982  

 

  2012 60,00                                 57,14                                      6                    4,003  

16 BNGA 2011 96,92                                 50,00                                      6                    3,777  

 

  2012 96,92                                 50,00                                      6                    4,026  

17 BNII 2011 97,29                                 57,14                                      5                    1,857  

 

  2012 97,29                                 57,14                                      5                    2,253  

18 BNLI 2011 89,34                                 55,56                                      4                    2,067  

 

  2012 89,03                                 55,56                                      4                    1,869  

19 BSIM 2011 66,55                                 50,00                                      4                    1,499  

 

  2012 60,00                                 66,67                                      5                    2,810  

20 BSWD 2011 93,12                                 60,00                                      3                    4,456  

 

  2012 93,12                                 60,00                                      3                    3,928  

21 BTPN 2011 57,87                                 50,00                                      5                    4,554  

 

  2012 59,68                                 50,00                                      5                    4,860  

22 BVIC 2011 53,38                                 66,67                                      3                    2,405  

 

  2012 53,97                                 75,00                                      3                    2,170  

23 INPC 2011 52,61                                 50,00                                      4                    1,020  

 

  2012 52,61                                 50,00                                      5                    0,382  



 

 

 

24 MAYA 2011 80,50                                 42,86                                      3                    3,599  

 

  2012 92,01                                 50,00                                      3                    3,685  

25 MEGA 2011 57,82                                 66,67                                      3                    3,311  

 

  2012 57,82                                 66,67                                      3                    3,964  

26 NISP 2011 85,08                                 57,14                                      4                    2,419  

 

  2012 85,06                                 50,00                                      4                    2,255  

27 PNBN 2011 84,76                                 50,00                                      4                    3,534  

 

  2012 83,50                                 66,67                                      4                    3,100  

28 SDRA 2011 63,95                                 50,00                                      3                    3,059  

 

  2012 11,03                                 66,67                                      3                    2,671  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Rekapitulasi Perhitungan Kepemilikan Institusional 

Tahun 2011 (dalam Jutaan Rupiah) 

NO PERUSH 
Kepemilikan Instusional 

 Jumlah Saham Institusional  Total Saham Beredar Kep Institusional 

1 AGRO                          3.393.223.402                                          3.618.095.578  93,785 

2 BABP                          4.760.085.270                                          5.486.078.541  86,767 

3 BACA                          2.563.000.000                                          4.532.646.624  56,545 

4 BAEK                          2.668.512.500                                          2.670.000.000  99,944 

5 BBCA                        11.625.990.000                                        24.655.010.000  47,155 

6 BBKP                          7.938.168.626  7.955.034.791 99,788 

7 BBNI                        18.190.195.449                                        18.648.656.458  97,542 

8 BBNP                             376.968.099                                             416.513.158  90,506 

9 BBRI                        13.999.999.999                                        24.669.162.000  56,751 

10 BBTN                          6.353.999.999                                          8.835.970.500  71,911 

11 BDMN                          7.051.853.860                                          9.584.643.365  73,575 

12 BEKS                          9.134.834.468                                          9.258.512.230  98,664 

13 BJBR                          7.272.218.666                                          9.696.291.166  75,000 

14 BKSW                          3.256.185.554                                          3.561.787.518  91,420 

15 BMRI                        13.999.999.999                                        23.333.333.333  60,000 

16 BNGA                        24.358.324.638                                        25.131.606.843  96,923 

17 BNII                        54.755.477.891                                        56.281.990.760  97,288 

18 BNLI                          8.042.661.744                                          9.033.646.911  89,030 

19 BSIM                          5.447.167.000                                          9.078.869.400  59,998 

20 BSWD                             808.289.500                                             868.000.000  93,121 

21 BTPN                          3.379.879.850                                          5.663.617.140  59,677 

22 BVIC                          3.533.679.369                                          6.547.670.888  53,968 

23 INPC                          4.511.393.449                                          8.575.076.227  52,611 

24 MAYA                          2.844.942.010                                          3.091.838.400  92,015 

25 MEGA                          2.108.116.490                                          3.645.956.050  57,821 

26 NISP                          5.989.781.732                                          7.041.942.665  85,059 

27 PNBN                        20.112.564.437                                        24.087.645.998  83,497 

28 SDRA                             255.537.000                                          2.316.373.000  11,032 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Perhitungan Proposi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan (CFROA) 

Tahun 2011 (dalam Jutaan Rupiah) 

NO PERUSH 

Proposi Dewan Komisaris 
 Ukuran Komite 

Audit  Kinerja Perusahaan 

Komisaris 
Independen 

Total Jumlah 
Komisaris 

Proposi 
Komisaris 

 Jumlah Komite 
Audit  

 EBIT   Depresiasi   TOTAL ASSET   CFROA  

1 AGRO 2,00 4,00 50,00 3 44.985.281 40.395.265 3.481.155.340 2,453 

2 BABP 4,00 5,00 80,00 4 (125.002.112) 122.380.730 7.299.826.427 (0,036) 

3 BACA 2,00 3,00 66,67 3 34.310 42.440 4.694.939 1,635 

4 BAEK 2,00 4,00 50,00 4 326.825 176.127 24.156.715 2,082 

5 BBCA 3,00 5,00 60,00 3 13.618.758 3.673.737 381.908.353 4,528 

6 BBKP 3,00 6,00 50,00 3 940.404 408.513 57.183.463 2,359 

7 BBNI 4,00 7,00 57,14 4 7.461.308 4.624.735 299.058.161 4,041 

8 BBNP 3,00 5,00 60,00 3 91.757.601 37.298.430 6.572.646.723 1,964 

9 BBRI 3,00 6,00 50,00 6 18.755.880 4.137.526 469.899.284 4,872 

10 BBTN 3,00 6,00 50,00 5 1.522.260 780.711 89.121.459 2,584 

11 BDMN 4,00 8,00 50,00 3 4.611.556 1.597.341 141.934.432 4,374 

12 BEKS 2,00 3,00 66,67 3 (171.575) 62.172 5.993.039 (1,826) 

13 BJBR 3,00 5,00 60,00 4 1.319.816 502.787 54.448.658 3,347 

14 BKSW 3,00 6,00 50,00 3 15.550 42.618 3.593.817 1,619 



 

 

 

 

 

15 BMRI 

                  

3,00  

                  

7,00  

               

42,86  

                                       

5  

                    

16.512.035  

                  

5.462.238  

                 

551.891.704          3,982  

16 BNGA 

                  

4,00  

                  

8,00  

               

50,00  

                                       

6  

                      

4.391.782  

                  

1.907.593  

                 

166.801.130          3,777  

17 BNII 

                  

4,00  

                  

7,00  

               

57,14  

                                       

5  

                          

985.306  

                      

777.735  

                    

94.919.111          1,857  

18 BNLI 

                  

5,00  

                  

9,00  

               

55,56  

                                       

4  

                      

1.558.818  

                      

535.294  

                 

101.324.002          2,067  

19 BSIM 

                  

1,00  

                  

2,00  

               

50,00  

                                       

4  

                          

155.077  

                        

94.688  

                    

16.658.656          1,499  

20 BSWD 

                  

3,00  

                  

5,00  

               

60,00  

                                       

3  

            

64.541.516.776  

        

28.157.378.667  

           

2.080.427.739.215          4,456  

21 BTPN 

                  

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                                       

5  

                       

1.771.620  

                      

353.039  

                       

46.651.141          4,554  

22 BVIC 

                  

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                                       

3  

                  

239.238.525  

                

44.668.043  

                

11.802.562.942          2,405  

23 INPC 

                  

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                                       

4  

         

125.738.760.025  

        

69.900.408.482     19.185.436.308.366          1,020  

24 MAYA 

                  

3,00  

                  

7,00  

               

42,86  

                                       

3  

                 

230.477.282  

              

235.630.361  

           

12.951.201.230          3,599  

25 MEGA 

                  

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                                       

3  

                      

1.191.316  

                      

858.772  

                    

61.909.027          3,311  

26 NISP 

                  

4,00  

                  

7,00  

               

57,14  

                                       

4  

                       

1.005.875  

                      

441.582  

                       

59.834.397          2,419  

27 PNBN 

                  

2,00  

                  

4,00  

               

50,00  

                                       

4  

                       

2.736.366  

                  

1.672.164  

                     

124.754.179          3,534  

28 SDRA 

                  

2,00  

                  

4,00  

               

50,00  

                                       

3  

                          

121.807  

                        

33.775  

                         

5.085.762          3,059  



 

 

 

 

Rekapitulasi Perhitungan Kepemilikan Institusional 

Tahun 2012 (dalam Jutaan Rupiah) 

NO PERUSH 

Kepemilikan Instusional 

 Jumlah Saham 

Institusional  
Total Saham Beredar Kep Institusional 

1 AGRO                 2.886.690.021                       3.618.095.578  79,78 

2 BABP                 4.760.085.270                       5.486.078.541  86,77 

3 BACA                 1.800.000.000                       4.550.852.657  39,55 

4 BAEK                 2.668.285.000                       2.670.000.000  99,94 

5 BBCA         11.625.990.000             24.655.010.000  47,15 

6 BBKP           7.951.241.626  7.970.061.291 99,76 

7 BBNI         18.190.195.449             18.648.656.459  97,54 

8 BBNP                      376.968.119                           416.513.158  90,51 

9 BBRI              13.999.999.999                    24.669.162.000  56,75 

10 BBTN                 7.027.294.078                    10.356.440.500  67,85 

11 BDMN 7.069.517.360 9.584.643.365 73,76 

12 BEKS                 9.882.982.616                    10.755.117.153  91,89 

13 BJBR                 7.272.218.666                       9.696.291.166  75,00 

14 BKSW                 3.206.890.554                       3.561.787.518  90,04 

15 BMRI              14.000.000.000                    23.333.333.333  60,00 

16 BNGA              24.358.324.638                    25.131.606.843  96,92 

17 BNII              54.755.477.391                    56.281.990.760  97,29 

18 BNLI                 9.514.466.498                    10.649.247.933  89,34 

19 BSIM                 6.843.751.668                    10.283.836.238  66,55 

20 BSWD              808.289.500                  868.000.000  93,12 

21 BTPN           3.379.879.850               5.840.287.257  57,87 

22 BVIC           3.525.694.369               6.604.344.442  53,38 

23 INPC                 4.511.393.449                       8.575.076.227  52,61 

24 MAYA                 2.488.993.110                       3.091.838.400  80,50 

25 MEGA                 2.108.167.412                       3.645.956.050  57,82 

26 NISP           7.273.245.613               8.548.918.395  85,08 

27 PNBN         20.415.639.437             24.087.645.998  84,76 

28 SDRA           1.481.367.675               2.316.373.000  63,95 



 

 

 

 

Rekapitulasi Perhitungan Proposi Dewan Komisaris Independen,Komite Audit dan Kinerja Keuangan (CFROA) 

Tahun 2012 (dalam Jutaan Rupiah) 

NO PERUSH 

Proposi Dewan Komisaris Independen 
 Ukuran 

Komite Audit  
Kinerja keuangan 

Komisaris 

Independen 

Total 

Jumlah 

Komisaris 

Proposi 

Komisaris 

 Jumlah 

Komite Audit  
 EBIT   Depresiasi   TOTAL ASSET   CFROA  

1 AGRO 

                                     

2,00  

                  

4,00  

               

50,00  

                         

3  

            

51.471.054            44.501.864               4.040.140.235  

                      

2,375  

2 BABP 

                                     

3,00  

                  

4,00  

               

75,00  

                         

4  

               

6.010.082          138.715.285               7.433.803.459  

                      

1,947  

3 BACA 

                                     

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                         

3  

                     

62.561                     51.152                       5.666.177  

                      

2,007  

4 BAEK 

                                     

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                         

3  

                  

246.890                  214.713                     25.365.299  

                      

1,820  

5 BBCA                         3,00  

           

5,00  

               

60,00                  3  

             

14.686.046               4.213.740                      442.994.197  

                      

4,266  

6 BBKP                         3,00  

           

5,00  

               

60,00                  4  

                  

1.059.370                  470.083                        65.689.830  

                      

2,328  

7 BBNI                         4,00  

           

7,00  

               

57,14                  4  

               

8.889.562               5.096.158                      333.303.506  

                      

4,196  

8 BBNP 

                                     

2,00  

                  

4,00  

               

50,00  

                         

3  

          

115.153.801            44.821.460               8.212.208.488  

                      

1,948  

9 BBRI 

                                     

5,00  

                  

8,00  

               

62,50  

                         

8  

            

23.859.572               4.414.441                  551.336.790  

                      

5,128  

10 BBTN 

                                     

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                         

3  

               

1.863.202               1.043.728                  111.748.593  

                      

2,601  

11 BDMN                         4,00  

           

8,00  

               

50,00                  6  

           

5.486.679               1.912.412                      155.791.308  

                      

4,749  

12 BEKS 

                                     

3,00  

                  

4,00  

               

75,00  

                         

3  

                     

68.220                  118.719                       7.682.938  

                      

2,433  

13 BJBR 

                                     

4,00  

                  

6,00  

               

66,67  

                         

5  

               

1.194.190                  555.541                     67.708.134  

                      

2,584  



 

 

 

 

14 BKSW 

                                     

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                         

2  

                  

(34.424)                    64.703                       4.644.654  

                      

0,652  

15 BMRI 

                                     

4,00  

                  

7,00  

               

57,14  

                         

6  

            

20.504.268               4.938.075                  635.618.708  

                      

4,003  

16 BNGA 

                                     

4,00  

                  

8,00  

               

50,00  

                         

6  

               

5.786.927               2.160.755                  197.412.481  

                      

4,026  

17 BNII 

                                     

4,00  

                  

7,00  

               

57,14  

                         

5  

               

1.695.869                  912.218                  115.772.908  

                      

2,253  

18 BNLI 

                                     

5,00  

                  

9,00  

               

55,56  

                         

4  

               

1.888.081                  575.466                  131.798.595  

                      

1,869  

19 BSIM 

                                     

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                         

5  

                  

285.479                  140.261                     15.151.892  

                      

2,810  

20 BSWD                         3,00  

           

5,00  

               

60,00                  3  

     

73.921.748.519    25.873.681.137            2.540.740.993.910  

                      

3,928  

21 BTPN                         3,00  

           

6,00  

               

50,00                  5  

               

2.485.314                  386.496                        59.090.132  

                      

4,860  

22 BVIC                         3,00  

           

4,00  

               

75,00                  3  

           

252.594.217            58.890.239                 14.352.840.454  

                      

2,170  

23 INPC 

                                     

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                         

5  

                     

49.697                     28.796                     20.558.770  

                      

0,382  

24 MAYA 

                                     

3,00  

                  

6,00  

               

50,00  

                         

3  

          

351.140.867          281.404.156            17.166.551.873  

                      

3,685  

25 MEGA 

                                     

2,00  

                  

3,00  

               

66,67  

                         

3  

               

1.566.014               1.019.576                     65.219.108  

                      

3,964  

26 NISP                         4,00  

           

8,00  

               

50,00                  4  

               

1.222.241                  562.688                        79.141.737  

                      

2,255  

27 PNBN                         2,00  

           

3,00  

               

66,67                  4  

               

3.042.464               1.569.989                      148.792.615  

                      

3,100  

28 SDRA                         2,00  

           

3,00  

               

66,67                  3  

                   

160.367                     43.187                          7.621.309  

                      

2,671  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda 
 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .383
a
 .147 .096 1.10158 2.229 

a. Predictors: (Constant), Komite audit, Proposi Dewan Komisaris Independen, Kep 

Institusional 

b. Dependent Variable: CFROA   

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 10.434 3 3.478 2.866 .046
a
 

Residual 60.674 50 1.213   

Total 71.108 53    

a. Predictors: (Constant), Komite audit, Proposi Dewan Komisaris Independen, Kep Institusional 

b. Dependent Variable: CFROA     

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 1.426 1.401  1.018 .314   

Kep Institusional .004 .008 .069 .514 .609 .945 1.058 

Proposi Dewan 

Komisaris Independen 
-.005 .018 -.040 -.301 .765 .984 1.017 

Komite audit .383 .132 .388 2.906 .005 .959 1.042 

a. Dependent Variable: CFROA       



 

 

 

 

Coefficient Correlations
a
 

Model Komite audit 

Proposi Dewan 

Komisaris 

Independen Kep Institusional 

1 Correlations Komite audit 1.000 .032 .201 

Proposi Dewan Komisaris 

Independen 
.032 1.000 .128 

Kep Institusional .201 .128 1.000 

Covariances Komite audit .017 7.355E-5 .000 

Proposi Dewan Komisaris 

Independen 
7.355E-5 .000 1.773E-5 

Kep Institusional .000 1.773E-5 6.265E-5 

a. Dependent Variable: CFROA    

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Kep Institusional 

Proposi Dewan 

Komisaris 

Independen Komite audit 

1 1 3.866 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .086 6.698 .00 .30 .00 .50 

3 .040 9.824 .02 .42 .26 .34 

4 .008 22.080 .98 .27 .74 .15 

a. Dependent Variable: CFROA     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.1676 4.4935 2.9389 .44370 54 

Std. Predicted Value -1.738 3.504 .000 1.000 54 

Standard Error of Predicted 

Value 
.189 .567 .288 .084 54 

Adjusted Predicted Value 2.0986 4.2838 2.9308 .43801 54 

Residual -2.98516 2.11547 .00000 1.06995 54 

Std. Residual -2.710 1.920 .000 .971 54 

Stud. Residual -2.771 2.046 .003 1.006 54 

Deleted Residual -3.12029 2.40137 .00812 1.14851 54 

Stud. Deleted Residual -2.981 2.116 .002 1.025 54 

Mahal. Distance .575 13.082 2.944 2.628 54 

Cook's Distance .000 .141 .018 .025 54 

Centered Leverage Value .011 .247 .056 .050 54 

a. Dependent Variable: CFROA     

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Kep Institusional 54 11.00 99.00 74.9259 19.66882 

Proposi Dewan Komisaris 

Independen 
54 42.00 80.00 57.2037 8.69261 

Komite audit 54 2.00 8.00 3.9444 1.17227 

CFROA 54 .40 5.10 2.9389 1.15830 

Valid N (listwise) 54     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  AbsUt 

N 54 

Normal Parameters
a
 Mean .8814 

Std. Deviation .59430 

Most Extreme Differences Absolute .101 

Positive .101 

Negative -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .742 

Asymp. Sig. (2-tailed) .641 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


