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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Good Corporate Governance
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan oleh Return On Assets (ROA) dan
Variabel independen adalah mekanisme corporate governance yang diproksikan oleh
proporsi komisaris independen, ukuran dewan direksi, proporsi komite audit,
kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Penelitian ini memfokuskan pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 20152018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018 yang berjumlah 45 bank.
Pemilihan sampel melalui metode sensus. Terdapat 40 perusahaan yang memenuhi
kriteria sebagai sampel penelitian sehingga data penelitian berjumlah 160. Teknik
analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan Proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. Proporsi Komite Audit berpengaruh terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan.
Kata Kunci: Proporsi Komisaris Independen, Ukuran dewan Direksi, Proporsi Komite
Audit, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Return On Assets.
PENDAHULUAN
Perkembangan
perbankan
yang
semakin pesat ini menimbulkan
persaingan bank semakin ketat.
Persaingan ini mengakibatkan pasar
perbankan semakin dinamis sehingga
menuntut bank-bank untuk berusaha
lebih efektif dan efisien. Kelangsungan
hidup suatu perusahaan atau bank
sangat dipengaruhi oleh good corporate
governance
atau
tata
kelola
perusahaan.
Dimana
perusahaan
perbankan saat ini memiliki peran yang
sangat penting dalam membangun
ekonomi nasional. Sektor perbankan

diharapkan dapat berperan aktif dalam
mendukung kegiatan pembangunan
nasional. Good corporate governance
adalah suatu tata kelola bank yang
menerapkan
prinsip-prinsip
keterbukaan
(transparency),
akuntabilitas
(accountability),
pertanggungjawaban
(responsibility),
independensi (independency), dan
kewajaran (fairness). Good Corporate
Governance atau tata kelola peusahaan
yang baik membantu terciptanya
hubungan yang kondusif dan dapat
dipertanggungjawabkan
diantara
elemen dalam perusahaan (Dewan
Komisaris, Dewan direksi, dan para
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pemegang saham) dalam rangka
meningkatkan kinerja perusahaan.
Dalam kaitannya dengan kinerja
keuangan, laporan keuangan menjadi
patokan untuk mengukur bagaimana
kinerja suatu perusahaan itu dikatakan
baik. Kinerja perusahaan merupakan
suatu gambaran tentang kondisi
keuangan suatu perusahaan yang
dianalisis dengan alat-alat analisis
keuangan, sehingga dapat diketahui
mengenai baik buruknya keadaan
keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu. Dalam kaitannya
dengan kinerja keuangan, laporan
keuangan menjadi patokan untuk
mengukur bagaimana kinerja suatu
perusahaan itu dikatakan baik. Kinerja
perusahaan
merupakan
suatu
gambaran tentang kondisi keuangan
suatu perusahaan yang dianalisis
dengan alat-alat analisis keuangan,
sehingga dapat diketahui mengenai baik
buruknya keadaan keuangan suatu
perusahaan
yang
mencerminkan
prestasi kerja dalam periode tertentu.
Penerapan Good Corporate Governance
(GCG) di Indonesia saat ini relatif
tertinggal dibandingkan dengan Negara-

negara di kawasan ASEAN. Dalam sektor
perbankan,
penerapan
corporate
governance juga harus mendapat
perhatian khusus. Hal ini secara tidak
langsung menunjukkan masih lemahnya
perusahaan-perusahaan di Indonesia
dalam manajemen yang baik dalam
memuaskan stakeholder perusahaan.
Praktik tata kelola yang baik atau Good
Corporate Governance (GCG) pada
industri perbankan dipandang mulai
menurun.
Padahal,
pada
saaat
bersamaan marak tindak pembobolan
dana atau praktik kecurangan atau
fraud
yang
menimpa
industri
perbankan.
Dalam kaitannya dengan kinerja
keuangan, laporan keuangan menjadi
patokan untuk mengukur bagaimana
kinerja suatu perusahaan itu dikatakan
baik. Kinerja perusahaan merupakan
suatu gambaran tentang kondisi
keuangan suatu perusahaan yang
dianalisis dengan alat-alat analisis
keuangan, sehingga dapat diketahui
mengenai baik buruknya keadaan
keuangan suatu perusahaan yang
mencerminkan prestasi kerja dalam
periode tertentu.

Tabel
Data Aktual Kinerja Keuangan (ROA)
No

Kode
Perusahaan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

AGRO
ARTO
BABP
BACA
BBCA
BBHI
BBKP
BBMD
BBNI
BBNP
BBRI
BBTN

Nama Perusahaan
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Artos Indonesia Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Harda Internasional Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mestika Dharma Tbk
PT Bank Negara Idonesia (Persero) Tbk
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Return On Assets (ROA) (%)
2015
1.55
0.01
0.10
1.10
3.8
-2.82
1.39
3.53
2.6
0.99
4.19
1.61

2016
1.49
-5.25
0.11
1.00
4.0
0.53
1.38
2.30
2.7
0.15
3.84
1.76

2017
1.45
-1.04
-7.47
0.79
3.9
0.69
0.09
3.19
2.7
-.90
3.69
1.71

2018
1.54
-2.76
0.74
0.90
4.0
-5.06
0.22
2.96
2.8
0.22
3.68
1.34
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13
14
15

BBYB
BDMN
BEKS

16
17
18

BGTG
BINA
BJBR

19

BJTM

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

BKSW
BMAS
BMRI
BNBA
BNGA
BNII
BNLI
BSIM
BTPN
BVIC
DNAR
INPC
MAYA
MCOR
MEGA
NAGA

36
37
38
39
40

NISP
NOBU
PNBN
PNBS
SDRA

PT Bank Yudha Bhakti Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten
Tbk
PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank Ina Perdana Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa
Timur Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk Tbk
PT Bank Maspion Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Bumi Arta Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
PT Bank Voctoria Internasional Tbk
PT Bank Dinar Indonesia Tbk
PT Bank Arta Graha Internasional Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk
PT Bank China Construction Tbk
PT Bank MEGA Tbk
PT Bank Mitraniaga Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Nationalnobu Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906
Tbk

Sumber: www.idx.co.id
Berdasarkan dari tabel data yang
disajikan diatas menunjukkan bahwa
Return On Assets (ROA) setiap
perusahaan perbankan dari tahun 20152018 ada yang mengalami kenaikan dan
ada juga yang mengalami penurunan
atau dapat dikatakan tidak menentu.
Naik turunnya Return On Asset suatu
perusahaan dapat mengindikasikan
bahwa perusahaan tersebut belum
dapat mengimplementasikan kinerja
perusahaan yang baik. Hal ini mungkin
disebabkan penerapan Good Corporate
Governance
yang
diterapkan
diperusahaan tersebut masih kurang

1.16
1.7
-5.29

2.53
2.5
-9.58

0.43
3.1
-1.43

-2.83
3.1
-1.57

0.36
1.05
2.04

1.62
1.02
2.22

1.59
0.81
2.01

0.16
0.50
1.71

2.67

2.98

3.12

2.96

0.87
1.10
3.15
1.33
0.24
1.01
-4.9
0.95
3.1
0.65
1.00
0.33
2.10
0.69
1.97
0.71

-3.34
1.67
1.95
1.52
1.20
1.60
-4,9
1.72
3.1
0.52
0.83
0.35
2.03
1.03
2.36
0.76

-3.72
1.60
2.72
1.73
1.70
1.48
0.6
1.26
2.1
0.64
0.57
0.31
1.30
0.54
2.24
0.37

0.12
1.54
3.17
1.77
1.85
1.74
0.8
0.25
3.1
0.33
1.00
0.27
0.73
0.86
2.47
0.51

1.68
0.38
1.31
1.14
1.94

1.85
0.52
1.69
0.37
1.93

1.96
0.48
1.61
-10.77
2.37

2.10
0.42
2.16
0.26
2.59

maksimal. Dimana dalam rasio ROA,
semakin tinggi rasio ROA yang dimiliki
perusahaan, menandakan semakin baik
kinerja perusahaan dalam menghasilkan
laba bersih demikian sebaliknya.
Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan sebelumnya, maka peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
Apakah Proporsi Komisaris Independen,
Dewan Direksi, Proporsi Komite Audit,
Kepemilikan
Manajerial,
dan
Kepemilikan Institusional terhadapa
Kinerja Keuangan Perusahaan?
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Tujuan yang ingin yang dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh
Proporsi
Komisaris
Independen, Ukuran Dewan Direksi,
Proporsi Komite Audit, Kepemilikan
Manajerial,
dan
Kepemilikan
Institusional terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan.
LANDASAN TEORI
Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory menjelaskan tentang
hubungan kontraktual antara pihak
yang mendelegasikan pengambilan
keputusan tertentu (prinsipal pemegang
saham) dengan pihak yang menerima
pendelegasian tersebut (agent/ direksi/
manajemen). Investasi baru diharapkan
berdampak pada peningkatan nilai
saham perusahaan. Tetapi juga memiliki
risiko yang relatif besar. Pemilik
perusahaan ingin mengambil peluang
investasi tersebut, karena dapat
meningkatkan nilai saham perusahaan.
Menurut Sudana (2011) “Masalah yang
mendasari teori keagenan (agency
theory)
adalah
adanya
konflik
kepentingan antara pemilik dengan
pihak manajemen”. Pada teori ini yang
dimaksud prinsipal adalah investor atau
pemegang saham sedangkan agen
adalah manajemen yang mengelola
perusahaan. Inti dari hubungan
keagenan ini adalah pemisahan fungsi
antara kepemilikan prinsipal dan
pengendalian pihak agen. Jika agen
dapat mengelola perusahaan dengan
baik, maka dapat meningkatkan nilai
perusahaan dengan sumber daya yang
dimiliki. Nilai perusahaan yang tinggi
menjadi keinginan para pemegang
saham, sebab dengan nilai perusahaan
yang tinggi menunjukkan hubungan
antara pihak agen dan principal.
Menurut (El-Chaarani, 2014) dalam
(Wiendy Indriati, 2018) mengatakan
bahwa: Untuk mengurangi masalah
atau konflik yang terjadi antara pemilik

dan manajemen, maka diperlukan suatu
mekanisme pengawasan terhadap
pengeloaan perusahaan. Mekanisme
yang dapat dipakai adalah GCG (Good
Corporate
Governance).
GCG
diharapkan dapat menjadi sistem yang
memberikan
petunjuk
untuk
menyelaraskan perbedaan kepentingan
manajer dan pemegang saham.
Kinerja Keuangan
“Laporan keuangan menggambarkan
kondisi keuangan dan hasil usaha suatu
perusahaan pada saat tertentu atau
jangka waktu tetentu” (Harahap, 2007).
Laporan keuangan perusahaan memiliki
peran penting dalam mencapai tujuan
perusahaan karena “laporan keuangan
inilah yang menjadi bahan sarana
informasi (screen) bagi analisis dalam
proses
pengambilan
keputusan”
(Harahap,
2007).
Dalam
suatu
perusahaan terdapat data keuangan
yang tercermin dalam suatu laporan
keuangan.
Laporan
keuangan
memberikan gambaran tentang kondisi
keuangan suatu perusahaan yang
dilaporkan dalam bentuk neraca
keuangan, laporan laba-rugi, laporan
arus kas, serta
laporan-laporan
keuangan lainnya. Kinerja keuangan
yang akan diukur dalam penelitian ini
adalah Return On Assets (ROA).
Return On Assets (ROA)
Menurut (Kasmir, 2012) dalam (Wiendy
Indriati.
2018)
mengatakan
bahwa:”Return On Assets merupakan
rasio yang menunjukkan hasil (return)
atas jumlah aktiva yang digunakan
dalam perusahaan”. ROA digunakan
untuk mengukur efektivitas perusahaan
didalam menghasilkan keuntungan
dengan memanfaatkan aktiva yang
dimilikinya. ROA merupakan salah satu
bentuk rasio profitabilitas yang
dimaksudkan
untuk
mengukur
kemampuan
perusahaan
atas
keseluruhan dana yang ditanamkan
dalam kegiatan operasi perusahaan
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yang bertujuan untuk menghasilkan
laba dengan memanfaatkan aktiva yang
dimiliki oleh perusahaan.
𝑹𝑶𝑨 =

𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤
× 𝟏𝟎𝟎%
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐭

Good Corporate Governace (GCG)
Terdapat banyak definisi tentang good
corporate governance (tata kelola
perusahaan). Forum for Corporate
Governance in Indonesia –FCGI (2006)dalam buku Sukrisno dan I Cenik (2009)
mendefinisikan corporate governance
sebagai: Seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang
saham,
pengurus
(pengelola)
perusahaan,
pihak
kreditur,
pemerintah, karyawan serta pemegang
kepentingan internal dan eksternal
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka atau dengan
kata
lain
suatu
sistem
yang
mengendalikan perusahaan. Tujuan
Corporate Governance ialah untuk
menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak
yang
berkepentingan
(stakeholder).
Menurut Sitompul (2019): Corporate
Governance merupakan suatu struktur
yang
mengatur
pola
hubungan
harmonis tentang peran dewan
komisaris, direksi, pemegang saham dan
para stakeholder lainnya. Struktur
tersebut
harus
diarahkan
dan
dikendalikan dengan baik agar tercapai
keseimbangan
antara
hak
dan
kewajiban para pihak yang terkait
dalam
perusahaan.
Corporate
Governance merupakan salah satu
elemen kunci dalam meningkatkan
efisisiensi ekonomis, yang meliputi
hubungan
antara
manajemen
perusahaan, dewan direksi, para
pemegang saham dan stakeholder
lainnya.
Berdasarkan definisi-definisi diatas,
dapat disimpulkan bahwa corporate

governance adalah suatu sistem yang
mengatur hubungan antara pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholder)
demi tercapainya tujuan organisasi.
Corporate Governance dibuat untuk
mencegah
terjadinya
kesalahankesalahan antara hubungan tersebut.
Sistem corporate governance yang baik
diharapkan dapat mengatur hubungan
antara
berbagai
pihak
yang
berkepentingan,
sehingga
dapat
mendorong perusahaan bekerja secara
efisien, menghasilkan nilai ekonomi,
jangka panjang yang berkesinambungan
bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar secara keseluruhan.
Mekanisme corporate governance
meliputi
Proporsi
Komisaris
Independen, Ukuran Dewan Direksi,
Proporsi Komite Audit, Kepemilikan
Manajerial,
dan
Kepemilikan
Institusional.
Proporsi Komisaris Independen
Menurut Undang-Undang No.40 tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas,
dewan
komisaris
adalah
organ
perseroan yang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar
serta memberi nasihat kepada direksi.
Dewan komisaris bertugas untuk
mengawasi
jalannya
perusahaan
berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain
itu dewan komiasris memiliki kewajiban
untuk
mengawasi
pelaksanaan
kebijakan dari dewan direksi.
Komisaris independen menunjukkan
keberadaan wakil dari pemegang saham
secara independen dan juga mewakili
kepentingan
investor.
Komisaris
independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan
keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan atau hubungan keluarga
dengan anggota dewan komisaris
lainnya, direksi dan atau pemegang
saham pengendali atau hubungan lain
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yang
dapat
mempengaruhi
kemampuannya
untuk
bertindak
independen. Dengan adanya komisaris
independen,
maka
kepentingan
pemegang saham, baik mayoritas dan
minoritas tidak diabaikan, karena
komisaris independen lebih bersikap
netral terhadap keputusan yang dibuat
oleh pihak manajer. Adanya komisaris
independen yang berasal dari luar
perusahaan diharapkan akan direaksi
positif oleh pasar (investor), karena
kepentingan investor akan lebih
dilindungi. Pemonitoran oleh komisaris
independen
dinilai
mampu
memecahkan masalah keagenan. Selain
itu, komisaris independen dapat
memberikan
kontribusi
terhadap
kinerja
perusahaan.
Komisaris
independen
dapat
memberikan
kontribusi terhadap kinerja perusahaan
melalui aktivitas evaluasi dan keputusan
strategic. Aktivitas evaluasi yang
diberikan tersebut diharapkan mampu
menjadi panduan bagi pihak manajer
dalam mejalankan perusahaan. Dengan
demikian, potensi mismanagement
yang berakibat pada kesulitan keuangan
dapat diminimumkan. Berkurangnya
mismanagement
menyebabkan
peningkatan kinerja perusahaan, karena
efektivitas dan efisiensi pengelolaan
akan tercapai. Semakin besar jumlah
dewan komisaris independen dalam
perusahaan, maka akan semakin efektif
dalam memonitor pihak manajer dan
pada akhirnya kinerja perusahaan juga
meningkat.
Komisaris
independen
diukur dengan menggunakan proporsi
komisaris independen yang duduk pada
jajaran dewan komisaris independen.
𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏 =

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏
𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐚𝐫𝐢𝐬

Ukuran Dewan Direksi
Menurut (Pedoman Umum Good
Corporate Governance, 2006) “Direksi
sebagai organ perusahaan bertugas dan
bertanggung jawab dalam mengelola

perusahaan”. Dewan direksi dalam
suatu perusahaan akan menentukan
kebijakan yang akan diambil atau
strategi perusahaan tersebut secara
jangka pendek maupun jangka panjang.
Direksi
harus
mengawasi
dan
memastikan bahwa perusahaan telah
sepenuhnya
menjalankan
seluruh
ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
Ketentuan jumlah minimal dewan
direksi
yang
disyaratkan
dalam
peraturan UU No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (PT) adalah
2 orang. Ukuran dewan direksi adalah
jumlah dewan direksi dalam suatu
perusahaan. Ukuran Dewan Direksi
diukur berdasarkan jumlah anggota
dewan direksi yang ada dalam
perusahaan. Semakin banyak dewan
direksi dalam perusahaan akan
memberikan suatu bentuk pengawasan
terhadap kinerja perusahaan yang
semakin
baik,
dengan
kinerja
perusahaan yang baik dan terkontrol,
maka akan menghasilkan profitabilitas
yang baik.
𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 = 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐤𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐬𝐚𝐡𝐚𝐚𝐧

Proporsi Komite Audit
Komite audit adalah komite yang
dibentuk oleh dewan komisaris dalam
rangka membantu melaksanakan tugas
dan fungsinya. Tugas komite audit
adalah memberikan pendapat kepada
dewan komisaris terhadap laporan atau
hal-hal yang disampaikan oleh direksi
kepada
dewan
komisaris
dan
melaksanakan tugas yang berkaitan
dengan dewan komisaris.
Komite audit ini merupakan orang yang
melakukan
pengawasan
terhadap
perusahaan. Adanya komite audit
diharapkan mampu mengontrol dan
memonitor keputusan yang dilakukan
manajer itu sudah benar yang berarti

75

JURNAL STINDO PROFESIONAL
Volume VI | Nomor 6 | Nopember 2020
I S S N : 2443 – 0536
bahwa keputusan tidak memihak suatu
pihak, namun mengikat semua pihak
yang
berkepentingan
di
dalam
perusahaan.
Dalam
pelaksanaan
tugasnya, komite audit mempunyai
fungsi membantu dewan komisaris
untuk (i) meningkatkan kualitas laporan
keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin
dan
pengendalian
yang
dapat
mengurangi kesempatan terjadinya
penyimpangan dalam pengelolaan
perusahaan,
(iii)
meningkatkan
efektivitas fungsi internal audit (SPI)
maupun eksternal audit, serta (iv)
mengidentifikasi
hal-hal
yang
memerlukan
perhatian
dewan
komisaris/dewan pengawas.
Proporsi komite audit menunjukkan
jumlah anggota komite audit yang ada
disuatu perusahaan. Komite audit
terdiri dai sekurang-kurangnya tiga
orang termasuk ketua komite audit
yang terdiri dari sekurang-kurangnya
satu orang komisaris independen dan
sekurang-kurangnya dua orang anggota
lainnya yang berasal dari luar emiten
atau perusahaan publik. Anggota lain
yang bukan merupakan komisaris
independen harus berasal dari pihak
eksternal independen serta menguasai
dan memiliki latar belakang akuntansi
dan keuangan.
𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 = (𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛)

Kepemilikan Manajerial
Menurut (Christiawan & Tarigan, 2007)
“Kepemilikan manajerial adalah saham
perusahaan oleh manajer atau dengan
kata lain manajer tersebut sekaligus
sebagai pemegang saham”. Kepemilikan
manajerial merupakan keadaan dimana
manajer mempunyai saham perusahaan
atau dengan kata lain manajer tersebut
sekaligus pemegang saham perusahaan.
Dalam laporan keuangan, keadaan ini
dapat dilihat dari besarnya persentase
kepemilikan saham perusahaan oleh
manajer.

Adanya kepemilikan manajerial akan
sangat berkaitan dengan agency theory.
Dalam agency theory, hubungan antara
manajer
dan
pemegang
saham
digambarkan sebagai hubungan antara
agent dan principal. Manajer sebagai
agent dipercaya oleh pemegang saham
yang bertindak sebagai principal untuk
menjalankan
perusahaan
dan
memaksimalkan sumber daya agar
tujuan perusahaan tercapai. Masalah
dasar dalam agency theory adalah
timbulnya konflik kepentingan antara
pemegang saham dan manajer.
Manajer memiliki resiko untuk tidak
dipilih lagi sebagai manajer jika gagal
menjalankan fungsinya, sementara
pemegang saham memiliki resiko
kehilangan modalanya jika salah
memilih manajer.
𝐾𝑒𝑝. 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 =

Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemem
× 100%
Jumlah saham yang diterbitkan

Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan
kepemilikan saham oleh institusi
keuangan, institusi berbadan hukum,
institusi luar negeri, dana pensiun,
perusahaan
asuaransi,
reksadana,
koperasi, dan institusi lainnya pada
suatu perusahaan.
Menurut Jensen dan Meckling (1976)
dalam (Mahadewi & Krisnadewi, 2017)
menyatakan
bahwa
“Kepemilikan
institusional merupakan salah satu alat
yang
dapat
digunakan
untuk
meminimalisasi konflik keagenan”.
Semakin tinggi tingkat kepemilikan
institusional,
maka
tingkat
pengendalian yang dilakukan oleh pihak
eksternal terhadap perusahaan juga
semakin
kuat
sehingga
dapat
meminimumkan agency cost dan
meningkatkan nilai perusahaan.
Kepemilikan institusional di dalam
perusahaan memiliki arti penting dalam
memonitor
manajemen
dalam
mengelola
perusahaan.
Tingkat
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kepemilikan
yang
tinggi
akan
menimbulkan usaha pengawasan yang
lebih besar oleh pihak investor
institusional
sehingga
dapat
menghalangi perilaku oportunistik yang
dilakukan oleh manajer. Semakin besar
tingkat kepemilikan institusional maka
semakin besar suara dan dorongan
institusi untuk melakukan pengawasan.
Kepemilikan institusional memiliki
kemampuan untuk mengurangi insentif
para manajer yang mementingkan
kepentingan
pribadinya
untuk
mendapatkan keuntungan pribadi. Hal
ini dapat dilakukan dengan pengawasan
yang intens.
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =

Jumlah saham pihak institusi
× 100%
Jumlah saham yang diterbitkan

Kerangka Konsep
Proporsi Komisaris

Independen (X1)

Ukuran Dewan Direksi
(X2)

Proporsi Komite Audit (X3)

Kinerja Kuangan
Perusahaan:
ROA
(Y)

Kepemilikan Manajerial
(X4)

Kepemilikan
Institusional (X5)

Hipotesis :
H1
: Proporsi
komisaris
Independen
berpengaruh
terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan
H2
: Ukuran
Dewan
Direksi
berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan
H3
: Proporsi
Komite
Audit
berpengaruh
terhadaap
Kinerja Keuangan Perusahaan

H4

:

H5

:

Kepemilikan
Manajerial
berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan
Kepemilikan
Institusional
berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan

METODE PENELITIAN
Dalam
penelitian
ini,
penulis
menggunakan data sekunder. Sumber
data yang digunakan dalam penelitian
ini diperoleh dari laporan tahunan
perusahaan perbankan dan secara
berturut-turut terdaftar di BEI pada
tahun 2015-2018 atau dapat dilihat
pada
situs
resminya
yaitu
www.idx.co.id.
Populasi
dalam
penelitian
ini
adalah
seluruh
perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun
2015-2018
yaitu
sebanyak
45
Perusahaan Perbankan, dan sampel
yang dipilih sesuai kriteria sebanyak 40
perusahaan perbankan. Pengambilan
sampel penelitian dilakukan dengan
metode Sensus.
Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
analisis
statistik.
Analisis
data
menggunakan
SPSS
(Statistical
Packcage for Social Sciences) 20, yang
dimana teknik analisis data yang
digunakan oleh peneliti adalah:
1. Statistik Deskriptif Analisis
Menurut
(Sugiono,2013)“Statistik
deskriptif
adalah
statistik
yang
digunakan untuk menganalisis data
dengan cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya tanpa
bermaksud membuat kesimpulan yang
berlaku untuk umum atau generalisasi”.
Jadi, Statistik deskriptif adalah metodemetode yang berkaitan dengan
pengumpulan dan penyajian suatu
gugus data sehingga memberikan
informasi yang berguna. Statistika
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deskriptif hanya memberikan informasi
mengenai data yang dipunyai dan sama
sekali tidak menarik inferensial atau
kesimpulan apapun tentang gugus
induknya yang lebih besar.
2. Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini akan menggunakan teknik
regresi berganda. Hal ini disebabkan
karena penelitian ini terdapat lebih dari
1 (satu) variabel independen dan 1
(satu) variabel dependen. Untuk dapat
melakukan regresi ini, model regresi
harus diuji terlebih dahulu apakah
sudah memenuhi asumsi klasik. Apabila
satu syarat saja yang tidak terpenuhi,
maka hasil analisis regresi tidak dapat
dikatakan bersifat BLUE (Best Linear
Unbiased Estimator).
1. Uji Normalitas
2. Uji Heteroskedastisitas

3. Uji Multikolinearitas
4. Uji Autokorelasi
3. Analisis Regresi Linear Berganda
Metode
yang
digunakan
untuk
menganalisis data adalah metode
kuantitatif dengan alat analisis regresi
berganda. Hal ini dikarenakan data yang
digunakan adalah data sekunder yang
bersifat kuantitatif dan mempunyai
variabel independen lebih dari satu.
Alat analisis regresi berganda dalam
penelitian ini digunakan untuk menguji
pengaruh good corporate governance
terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Analisis ini menggunakan kinerja
keuangan perusahaan sebagai variabel
dependen
dan
pengaruh
good
corporate governance sebagai variabel
independen.

Tabel Hasil Analisis Statistik Deskriptif
N
Return On Asset
Komisaris Independen
Dewan Direksi
Komite Audit
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional
Valid N (listwise)

Descriptive Statistics
Minimum
Maximum
160
-10,77
4,19
160
0
1
160
3
14
160
2
7
160
0,0
,9280125
160
0,0
,9974745
160

Mean
,8997
,61
6,31
3,69
,037919624
,595911184

Std. Deviation
2,27560
,122
2,613
1,088
,1385154648
,3730466541

Sumber: Data olahan tahun 2020
Model persamaan
sebagai berikut:

regresi

tersebut

ROA= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5+ ε

Dimana:
ROA = Return On Assets
Α
= Proporsi Komisaris
Independen
X2
= Ukuran Dewan Direksi
X3
= Proporsi Komite Audit
X4
= Kepemilikan Manajerial
X5
= Kepemilikan Institusional
ε
= Error

4. Pengujian Hipotesis
1. Uji Koefisien determinasi (R2)
2. Pengujian Secara Parsial (Uji t)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis deskripsi
statistik, maka akan ditampilkan
karakteristik sampel yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi:
a. Jumlah sampel (N),
b. Rata-rata sampel (mean),
c. Nilai maksimum,
d. Nilai minimum
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e. Standar deviasi untuk masingmasing variabel.
Pada tabel diatas, deskripsi pada
penggunaan data dapat diketahui
dengan memperhatikan pada tabel
diatas:
1. Untuk variabel terikat, yaitu Return
On Assets, nilai Minimum Return
On Assets (ROA) perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
yang menjadi sampel penelitian
dari tahun 2015 sampai tahun 2018
adalah -10,77 yaitu PT. Bank Panin
Dubai Syariah Tbk(2017) dan nilai
maksimum sebesar 4,19 yaitu PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk (2015) dengan rata-rata nilai
sebesar 0,8997 dan penyimpangan
yang terjadi sebesar 2,27560
dengan jumlah sampel (N) Adalah
160.
2. Untuk variabel bebas, yaitu
Proporsi Komisaris Independen
sebagai X1, nilai minimum Proporsi
Komisaris Independen perusahaan
perbankan yang menjadi sampel
penelitian dari tahun 2015 sampai
2018 adalah 0 yaitu PT. Danamon
Indonesia Tbk (2017) dan nilai
maksimum sebesar 1 yaitu PT.
Bank Nationalnobu Tbk (20172018) dengan rata-rata nilai
Proporsi Komisaris Independen
sebesar 0,61 dan penyimpangan
yang terjadi 0,122 dengan jumlah
sampel (N) 160.
3. Untuk variabel bebas, yaitu Ukuran
Dewan Direksi sebagai X2, nilai
Minimum Ukuran Dewan Direksi
perusahaan
perbankan
yang
terdaftar di BEI yang menjadi
sampel penelitian dari tahun 2015
sampai tahun 2018 adalah sebesar
3 yaitu PT. Bank Artos Indonesia
Tbk, PT. Bank Ina Perdana Tbk, PT.
Bank Bumi Arta Tbk, PT. Bank Dinar
Indonesia Tbk (2015-2018), Dan
nilai maximum sebesar 14 yaitu PT.
Bank Rakyat Indonesia (persero)

4.

5.

6.

Tbk (2018), dengan rata-rata nilai
Ukuran Dewan Direksi sebesar 6,31
dan penyimpangan yang terjadi
2,613 dengan jumlah sampel (N)
adalah 160.
Untuk variabel bebas, yaitu
Proporsi Komite Audit sebagai X3,
nilai Minimum Proporsi Komite
Audit perusahaan perbankan yang
terdaftar di BEI yang menjadi
sampel penelitian dari tahu 2015
sampai tahun 2018 adalah 2 yaitu
PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk
(2015-2018), dan nilai maximum
sebesar 7 yaitu PT. Bank Bukopin
Tbk (2015-2018) dengan rata-rata
nilai Proporsi Komite Audit sebesar
3,69 dan penyimpangan yang
terjadi 1,088 dengan jumlah
sampel (N) adalah 160.
Untuk variabel bebas, yaitu
Kepemilikan Manajerial sebagai X4,
nilai
Minimum
Kepemilikan
Manajerial perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEI yang menjadi
sampel penelitian dari tahun 2015
sampai tahun 2018 adalah 0 yaitu
PT. Bank MNC Internasional Tbk
(2015-2018), dan nilai maximum
sebesar 0,928 yaitu PT. Bank
Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
dengan rata-rata nilai Kepemilikan
Manajerial sebesar 0,379 dan
penyimpangan yang terjadi 0,1358
dengan jumlah sampel (N) adalah
160.
Untuk variabel bebas, yaitu
Kepemilikan Institusional sebagai
X5, nilai Minimum Kepemilikan
Institusional
perusahaan
perbankan yang terdaftar di BEI
yang menjadi sampel penelitian
dari tahun 2015 sampai tahun 2018
adalah 0 yaitu PT. Bank China
Construction Tbk (2015-2018), dan
nilai maximum sebesar 0,928 yaitu
PT. Bank OCBC NISP Tbk (20162017) dengan rata-rata nilai
Kepemilikan Institusional sebesar
0,5959 dan penyimpangan yang
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terjadi 0,373 dengan
sampel (N) adalah 160.

jumlah

Uji Normalitas

Gambar
Histogram dengan Variabel Dependen
ROA

pengujian dapat dijelaskan sebagai
berikut ini:
Tabel
Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Data olahan tahun 2020
Sumber: Data olahan tahun 2020
Gambar
Grafik Normal P-plot of Regression
Standarized Residual

Sumber: Data olahan tahun 2020
Berdasarkan
pengamatan
pada
histogram dan grafik Normal P-Plots,
maka diketahui bahwa data yang diuji
pada penelitian ini berdistribusi normal.
Jika memperhatikan dan melihat pada
grafik
histogram
bahwa
data
membentuk lonceng, kemudian jika
melihat dari grafik P-Plot maka
diketahui bahwa data cenderung lurus
dan mengikuti garis diagonal sehingga
dapat
diketahui
bahwa
data
berdistribusi normal dan mendekati
garis regresi diagonal.

Berdasarkan pengamatan pada Uji
Normalitas dengan pendekatan statistik
nilai Kolmogrov-Smirnov (K-S), maka
kemudian dapat diketahui bahwa data
yang diuji pada penelitian ini
berdistribusi normal. Hal tersebut dapat
diketahui dengan membandingkan hasil
dari Kolmogrov-Smirnov kriteria dengan
hasil pengujian yang dapat dilihat pada
tingkat signifikansi data. Melihat hasil
pengujian, bahwa nilai Signifikansi K-S
sebesar
0,758
sedangkan
nilai
signifikansi 0,613 lebih besar dari
probibilitas alpha 0,05 atau secara
sederhana bahwa 0,613 > 0,05 maka
diketahui bahwa data berdistribusi
normal.
Uji Heteroskedastisitas
Tabel
Hasil Analisis Uji Glesjer

Sedangkan
apabila
menggunakan
pendekatan nilai statistik, maka hasil
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Mod
el
1

Std.
Error
Durbi
R
Adjuste of the
nSquar
dR
Estimat Watso
R
e
Square
e
n
,478 ,228
,172 ,86604 2,562
a

a. Predictors: (Constant), LnX5, LnX4, LnX1,
LnX3, LnX2
a. Dependent Variable: ROA
Sumber: Data olahan tahun 2020

Berdasarkan
hasil
pengujian
heteroskedastisitas dengan pendekatan
Metode Glesjer, maka dapat dilihat dari
Nilai Signifikansi Pengujian data yang
dibandingkan dengan P-value kriteria
pengujian, dengan asumsi bahwa nilai
p-value harus lebih kecil dari nilai
pengujian, atau secara sederhana Pvalue < Hasil Uji Glesjer. Jika
memperhatikan tabel uji glesjer, maka
dapat diketahui bahwa hanya variabel
X3 yaitu, Proporsi Komite Audit yang
melanggar asumsi kriteria pengujian
glesjer, sedangkan sisanya, setiap
variabel memiliki nilai signifikansi lebih
besar daripada p-value, atau secara
singkat bahwa rata-rata variabel tidak
melanggar asumsi heteroskedastisitas,
sehingga dapat ditarik kesimpulan
bahwa tidak ada terjadi pelanggaran
heteroskedastisitas pada data tersebut.
Uji Multikolinieritas
Tabel
Hasil Uji Multikolinieritas dengan
Variabel Dependen ROA
a

Model
1

Coefficients
Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
(Constant)
LnX1
,948
1,055
LnX2
,515
1,943
LnX3
,764
1,309
LnX4
,654
1,530

LnX5

,874

1,144

a. Dependent Variable: ROA

Sumber: Data olahan tahun 2020
Berdasarkan
hasil
pengujian
multikolinieritas
dengan
memperhatikan nilai VIF dan Tolerance
kemudian dibandingkan dengan kriteria
pengujian
dalam
pengukuran
multikolinieritas. Untuk perbandingan
nilai VIF, variabel X1, X2, X3, X4, dan X5
maka diketahui bahwa nilai VIF
pengujian lebih besar dari nilai kriteria
pengujian VIF, sedangkan untuk
Tolerance, variabel X1, X2, X3, X4, dan X5
bahwa nilai pengujian Tolerance lebih
kecil dibandingkan dengan nilai kriteria
Tolerance, maka dapat diketahui bahwa
tidak
terjadi
pelanggaran
multikolinieritas.
Uji Autokorelasi

Tabel
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summaryb
Berdasarkan hasil pengujian terhadap
Autokorelasi terhadap Kepemilikan
Institusional, Profitabilitas dan Leverage
serta Ukuran maka didapatkan nilai
Durbin-Watson sebesar 2,562. Jika
membandingkan
dengan
kriteria
pengujian, maka dapat diketahui bahwa
nilai Durbin-Watson hitung berada pada
nilai D-W lebih besar daripada 4-dl
(batas bawah Durbin), memperhatikan
kriteria pada pengujian Autokorelasi
tersebut, maka dapat diketahui bahwa
nilai Durbin-Watson berada pada di
bagian ada Autokorelasi Negatif, oleh
karena itu dapat diambil keputusan
bahwa hasilnya tidak dapat disimpulkan
terhadap autokorelasi.
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Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
LnX1
LnX2
LnX3
LnX4
LnX5
a. Dependent Variable: ROA

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
,392
,667
,019
,544
,655
,365
-1,376
,409
-,077
,038
,003
,055

Standardized
Coefficients
Beta
,004
,265
-,407
-,264
,007

T
,587
,034
1,797
-3,368
-2,018
,058

Sig.
,559
,973
,077
,001
,048
,954

Sumber: Data olahan tahun 2020
Berdasarkan tabel diatas diperoleh
persamaan regresi berganda sebagai
berikut:
ROA = 0,392 + 0,19X1 + 0,655X2 – 1,376X3 –
0,077X4 + 0,003X5 3

Berdasarkan hasil pengujian terhadap
Regresi Linier Berganda dengan melihat
pada persamaan di atas maka dapat
diketahui bahwa:
a. Jika
Proporsi
Komisaris
Independen,
Ukuran
Dewan
direksi, Proporsi Komite Audit,
Kepemilikan
Manajerial
dan
kepemilikan Instirusional sebagai
variabel
bebas
dianggap
konstan/tetap (0) maka Return On
Assets nilainya akan meningkat
sebesar 0,392.
b. Nilai Koefisien Regresi Proporsi
Komisaris Independen adalah
sebesar 0,019. Artinya jika Ukuran
Dewan Direksi, Proporsi Komite
Audit, Kepemilikan Manajerial
serta Kepemilikan Institusional
tetap, maka apabila Proporsi
Komisaris Independen meningkat
sebesar 1 satuan, hal ini akan
mempengaruhi Return On Assets
menjadi meningkat sebesar 0,019.
c. Nilai Koefisien Regresi Ukuran
Dewan Direksi adalah sebesar

Model

Unstandardized
Coefficients

0,655. Artinya jika Proporsi
Komisaris Independen dan Proporsi
Komite
Audit,
Kepemilikan
Manajerial
serta
Kepemilikan
Institusional tetap, maka apabila
Ukuran Dewan Direksi meningkat
sebesar 1 satuan, hal ini akan
mempengaruhi Return On Assets
menjadi meningakat sebesar 0,655.
d. Nilai Koefisien Regresi Proporsi
Komite Audit adalah sebesar 1,376. Artinya jika Proporsi
Komisaris Independen dan Ukuran
Dewan
Direksi,
Kepemilkan
Manajerial
serta
Kepemilikan
Institusional tetap, maka apabila
Proporsi Komite Audit menurun
sebesar 1 satuan, hal ini akan
mempengaruhi Return On Assets
menjadi meningkat sebesar 1,376.
Nilai Koefisien Regresi Kepemilikan
Manajerial adalah sebesar -0,077.
Artinya
jika
Proporsi
Komisaris
Independen dan Ukuran dewan Direksi,
Proporsi
Komite
Audit
serta
Kepemilikan institusional tetap, maka
apabila
Kepemilikan
Manajerial
menurun sebesar 1 satuan, hal ini akan
mempengaruhi Return On Assets
menjadi meningkat sebesar 0,022.
Standardized
Coefficients

T

Sig.
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B

1

Std. Error
(Constant)
,392
,667
LnX1
,019
,544
LnX2
,655
,365
LnX3
-1,376
,409
LnX4
-,077
,038
LnX5
,003
,055
a. Dependent Variable: ROA

e. Nilai
Koefisien
Regresi
Kepemilikan Institusional adalah
sebesar 0,003. Artinya jika
Proporsi Komisaris Independen
dan Ukuran Dewan Direksi,
Proporsi Komite Audit serta
Kepemilikam Manajerial tetap,
Uji Hipotesis
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Beta
,004
,265
-,407
-,264
,007

,587
,034
1,797
-3,368
-2,018
,058

,559
,973
,077
,001
,048
,954

maka apabila Kepemilikan
Institusional meningkat sebesar
1 satuan, hal ini akan
mempengaruhi
Return
On
Assets menjadi meningkat
sebesar 0,003.

Tabel
Nilai R dan Koefisien Determinasi dengan Variabel Dependen ROA
Model Summaryb
Adjusted R
Std. Error of the
Model
R
R Square
Square
Estimate
Durbin-Watson
1
,478a
,228
,172
,86604
2,562
a. Predictors: (Constant), LnX5, LnX4, LnX1, LnX3, LnX2
b. Dependent Variable: ROA
Sumber: Data olahan tahun 2020
penelitian yang mampu mempengaruhi
Berdasarkan hasil pengolahan data
nilai variabel terikat.
menggunakan regresi maka diketahui
bahwa nilai R Square sebesar 0,228
Uji Parsial (Uji t)
baik, karena data dalam pengujian
dapat menjelaskan keadaan yang
Tabel
sebenarnya dan hubungan atau korelasi
Hasil Uji t Coefficientsa
yang terjadi antar variabel juga bersifat
Sumber: Data olahan tahun 2020
positif. Nilai R Square tersebut adalah
kemampuan dalam menjelaskan data,
Berdasarkan hasil pengujian secara
berarti variabel X yaitu Proporsi
parsial dari setiap variabel, dengan
Komisaris Independen, Ukuran Dewan
melihat dan memperhatikan nilai pada
Direksi,
Proporsi
Komite
Audit,
tabel Coefficients maka diketahui
Kepemilikan
Manajerial,
dan
pengaruh antar variabel sebagai
Kepemilikan
Institusional
sebagai
berikut:
variabel bebas, dapat menjelaskan
a. Bahwa variabel X1 yaitu, Proporsi
sebesar 22,8% terhadap variabel Y yaitu
Komisaris Independen sebagai
Return On Assets sebagai variabel
variabel bebas memiliki nilai
terikat. Sedangkan sisanya sebesar
Koefisien Regresi sebesar 0,019
77,2% akan dijelaskan oleh variabelsehingga
berpengaruh
positif
variabel lainnya, diluar dari variabel
terhadap Y yaitu, Return On Assets
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b.

c.

d.

e.

sebagai variabel variabel terikat,
hal ini sudah sesuai dengan
hipotesis penelitian bahwa secara
parsial pengaruh antara Proporsi
Komisaris Independen memilki
pemgaruh yang positif terhadap
Return On Assets.
Untuk variabel X2, Ukuran Dewan
Direksi sebagai variabel bebas
memiliki nilai Koefisien Regresi
sebesar
0,655
sehingga
berpengaruh positif terhadap
variabel Return On Assets sebagai
variabel terikat, hal ini sudah
sesuai dengan hipotesis penelitian
bahwa secara parsial pengaruh
antara Ukuran Dewan Direksi
memiliki pengaruh yang positif
terhadap Return On Assets.
Untuk variabel X3, Proporsi Komite
Audit sebagai variabel bebas
memiliki nilai Koefisien Regresi
sebesar
-1,376
sehingga
berpengaruh negatif terhadap
variabel Return On Assets sebagai
variabel terikat, hal ini tidak telah
sesuai dengan hipotesis penelitian
bahwa secara parsial pengaruh
antara Proporsi Komite Audit
terhadap Return On Assets adalah
positif.
Untuk variabel X4, variabel
Kepemilikan Manajerial sebagai
variabel bebas memiliki nilai
Koefisien Regresi sebesar -0,077
sehingga berpengaruh negatif
terhadap Return On Assets. Pada
variabel Ini tidak sesuai dengan
hipotesis penelitian bahwa secara
parsial
pengaruh
antara
Kepemilikan Manejerial terhadap
Return On Assets adalah positif.
Untuk
variabel
X 5,
yaitu
Kepemilikan Institusional sebagai
variabel bebas memiliki nilai
Koefisien Regresi sebesar 0,003
sehingga diketahui bahwa memilki
pengaruh positif terhadap Return
On Assets, hal ini sudah sesuai
dengan
hipotesis
bahwa

Kepemilkan
Institusional
berpengaruh positif terhadap
Return On Assets.
Kemudian untuk dapat menguji tingkat
pengaruh secara parsial dari masingmasing variabel, dapat menggunakan
kriteria pengujian alpha probabilitas
atau p-value 0,05 (5%) dengan
membandingkan nilai antara alpha
probabilitas atau p-value dengan
signifikansi alpha data. Memperhatikan
kriteria tersebut, maka dapat ditarik
kesimpulan;
a. Variabel X1 (Proporsi Komisaris
Independen)
Signifikansi Alpha (0,973) > p-value
(0,05) ; H0 diterima dan H1 ditolak,
artinya variabel bebas tidak
berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
b. Variabel X2 (Ukuran Dewan Direksi)
Signifikansi Alpha (0,077) > p-value
(0,05) ; H0 diterima dan H2 ditolak,
artinya variabel bebas tidak
berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
c. Variabel X3 (Proporsi Komite Audit)
Signifikansi Alpha (0,001) < p-value
(0,05) ; H0 ditolak dan H3 diterima,
artinya variabel bebas berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.
d. Variabel
X4
(Kepemilikan
Manajerial)
Signifikansi Alpha (0,048) < p-value
(0,05) ; H0 ditolak dan H4 diterima,
artinya variabel bebas berpengaruh
signifikan terhadap variabel terikat.
e. Variabel
X5
(Kepemilikan
Institusional)
Signifikansi Alpha (0,954) > p-value
(0,05); H0 diterima dan H5 ditolak,
artinya variabel bebas tidak
berpengaruh signifikan terhadap
variabel terikat.
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Pembahasan Hasil penelitian
1. Proporsi Komisaris Independen
berpengaruh
terhadap
Kinerja
Keuangan Perusahaan
Berdasarkan hasil analisis data bahwa
Pengaruh variabel Proporsi Komisaris
Independen terhadap kinerja keuangan
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi
sebesar
0,019
dengan
signifikansi sebesar 0,973 dimana nilai >
0,05. Nilai koefisien regresi sebesar
0,019 menunjukkan bahwa setiap
kenaikan 1 poin Proporsi Komisaris
Independen akan menaikkan nilai
kinerja keuangan sebesar 0,019. Nilai
signifikansi
Proporsi
Komisaris
Independen lebih besar dari nilai
α=0,05 (0,973 > 0,05). Nilai sig ini
menunjukkan bahwa Proporsi Komisaris
Independen
tidak
berpengaruh
signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan.
Secara teoritis, pemonitoran oleh
proporsi komisaris independen dinilai
mampu
memecahkan
masalah
keagenan.
Proporsi
Komisaris
independen
dapat
memberikan
kontribusi terhadap kinerja perusahaan
melalui aktivitas evaluasi dan keputusan
strategic. Aktivitas evaluasi yang
diberikan tersebut diharapkan mampu
menjadi panduan bagi pihak manajer
dalam mejalankan perusahaan. Dengan
demikian, potensi mismanagement
yang berakibat pada kesulitan keuangan
dapat diminimumkan. Berkurangnya
mismanagement
menyebabkan
peningkatan kinerja perusahaan, karena
efektivitas dan efisiensi pengelolaan
akan tercapai. Semakin besar jumlah
dewan komisaris independen dalam
perusahaan, maka akan semakin efektif
dalam memonitor pihak manajer dan
pada akhirnya kinerja perusahaan juga
meningkat.
Akan
tetapi
dalam
penelitian ini, keberadaan proporsi
komisaris
independen
dalam
perusahaan cenderung hanya formalitas

untuk memenuhi peraturan yang ada.
Selain itu tidak semua dewan komisaris
independen memiliki waktu untuk
memberikan
fokus
pengawasan
terhadap kinerja manajerial, sehingga
penambahan
jumlah
komisaris
independen
mungkin
juga
menyebabkan
komunikasi
dan
pertukaran informasi antar dewan
komisaris menjadi berkurang sehingga
fungsi pengawasssan ikut menurun.
2. Ukuran Dewan Direksi berpengaruh
terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Berdasarkan hasil analisis data bahwa
Pengaruh Variabel Ukuran Dewan
Direksi terhadap Kinerja Keuangan
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi
sebesar
0,655
dengan
signifikansi sebesar 0,077 dimana nilai >
0,05. Nilai koefisien regresi sebesar
0,655 menunjukkan bahwa setiap
kenaikan 1 poin Ukuran Dewan Direksi
akan menaikkan nilai kinerja keuangan
sebesar 0,655. Nilai signifikansi Ukuran
Dewan Direksi lebih besar dari α = 0,05
(0,077 > 0,05). Nilai sig ini menunjukkan
bahwa Ukuran Dewan Direksi tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan.
Secara teoritis, ukuran dewan direksi
dalam
suatu
perusahaan
akan
menentukan kebijakan yang akan
diambil atau strategi perusahaan
tersebut secara jangka pendek maupun
jangka
panjang.
Direksi
harus
mengawasi dan memastikan bahwa
perusahaan
telah
sepenuhnya
menjalankan seluruh ketentuan yang
diatur dalam Anggaran Dasar dan
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Akan tetapi dalam penelitian
ini, menyatakan bahwa kerugian dari
jumlah dewan direksi yang besar
berkaitan dengan dua hal, yaitu :
Meningkatnya permasalahan dalam hal
komunikasi dan koordinasi dengan
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semakin meningkatnya jumlah dewan
direksi dan turunnya kemampuan
dewan direksi untuk mengendalikan
manajemen, sehingga menimbulkan
permasalahan agensi yang muncul dari
pemisahan antara manajemen dan
control.

kualitas laporan keuangan dan komite
audit mampu meningkat kinerja
keuangan perbankan disebabkan oleh
berkurangnya perilaku tidak sehat
manajemen
dan
meningkatnya
kepercayaan
investor
terhadap
perbankan.

3. Proporsi Komite Audit berpenagruh
terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan

4. Kepemilikan
Manajerial
berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis data bahwa
Pengaruh Variabel Proporsi Komite
Audit terhadap Kinerja Keuangan
menunjukkan nilai koefisien regresi
sebesar -1,376 dengan signifikansi
sebesar 0,001 dimana nilai < 0,05. Nilai
signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil
dari nilai α = 0,05 (0,001 < 0,05). Nilai
koefisien regresi sebesar -1,376
menunjukkan bahwa setiap penurunan
1 poin Proporsi Komite Audit akan
menaikkan nilai kinerja keuangan
sebesar 1,376. Hal ini menunjukkan
Pengaruh Proporsi Komite Audit adalah
signifikan. Selain itu, nilai koefisien
determinasi
sebesar
0,0228
menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan
Perusahaan dipengaruhi sebesar 22,8%
variabel Proporsi Komite Audit dan
77,2% akan dijelaskan oleh variabelvariabel lainnya, diluar dari variabel
penelitian yang mampu mempengaruhi
nilai variabel terikat. Nilai sig ini
menunjukkan bahwa Proporsi Komite
Audit berpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis data bahwa
Pengaruh
Variabel
Kepemilikan
Manajerial terhadap Kinerja Keuangan
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi
sebesar
-0,077
dengan
signifikansi sebesar 0,048 dimana nilai <
0,05. Nilai koefisien regresi sebesar 0,077 menunjukkan bahwa setiap
penurunan
1
poin
Kepemilikan
Manajerial akan menaikkan nilai kinerja
keuangan
sebesar
0,022.
Nilai
signifikansi Kepemilikan Manajerial
lebih kecil dari nilai α = 0,05 (0,048 <
0,05). Nilai sig in i menunjukkan bahwa
Kepemilikan Manajerial berpengaruh
terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

Secara teoritis, komite audit memiliki
peran untuk membantu dewan
komisaris dalam mengawasi kegiatan
perusahaan,
khususnya
dalam
pengawasan pengendalian internal
perusahaan. Komite audit juga berperan
untuk menjembatani antara auditor
eksternal dan auditor internal. Dalam
penelitian ini, perusahaan sudah
melakukan tugasnya dengan baik.
Komite audit mampu meningkatkan

Secara teoritis kepemilikan saham
manajerial
dapat
menyatukan
kepentingan manajemen dan pemegang
saham. Melalui kepemilikan saham
manajerial, manajer diharapkan lebih
bertindak untuk kepentingan pemegang
saham setelah memiliki porsi saham
tertentu di dalam perusahaan karena
manajer memiliki resiko keuangan yang
sama dengan stakeholders sehingga
menuntut manajer memiliki kinerja
lebih baik. Dalam penelitian ini,
keadaan dapat dilihat dari besarnya
persentase
kepemilikan
saham
perusahaan oleh manajer.
5. Kepemilikan
Institusional
berpenagruh
terhadap
Kinerja
Keuangan Perusahaan
Berdasarkan hasil analisis data bahwa
Pengaruh
Variabel
Kepemilikan
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Institusional terhadap Kinerja Keuangan
menunjukkan bahwa nilai koefisien
regresi
sebesar
0,003
dengan
signifikansi sebesar 0,954 dimana nilai >
0,05. Nilai koefisien regresi 0,003
menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1
poin Kepemilikan Institusional akan
menaikkan nilai kinerja kuangan
sebesar 0,003. Nilai signifikansi
Kepemilikan Institusional lebih besar
dari nilai α = 0,05 (0,954 > 0,05). Nilai
sig ini menunjukkan bahwa Kepemilikan
Instiusional tidak berpengaruh terhadap
Kinerja Keuangan.
Secara teoritis, kepemilikan institusional
di dalam perusahaan memiliki arti
penting dalam memonitor manajemen
dalam mengelola perusahaan. Tingkat
kepemilikan
yang
tinggi
akan
menimbulkan usaha pengawasan yang
lebih besar oleh pihak investor
institusional
sehingga
dapat
menghalangi perilaku oportunistik yang
dilakukan oleh manajer. Semakin besar
tingkat kepemilikan institusional maka
semakin besar suara dan dorongan
institusi untuk melakukan pengawasan.
Kepemilikan
Institusional
yang
merupakan kondisi dimana pihak
institusi memiliki saham di suatu
perusahaan dan biasanya dalam jumlah
yang besar. Dalam penelitian ini, para
calon investor jika ingin menanamkan
saham, mereka tidak melihat siapa
investor institusionalnya. Melainkan
melihat manajemen perusahaan dan
nilai perusahaan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan beberapa
temuan sebagai berikut:
1. Proporsi Komisaris Independen tidak
berpengaruh
terhadap
Kinerja

Keuangan Perusahaan
Dewan
Direksi
tidak
berpengaruh
terhadap
Kinerja
Keuangan Perusahaan.
3. Proporsi Komite Audit berpenagruh
terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan.
4. Kepemilikan
Manajerial
berpengaruh
terhadap
Kinerja
Keuangan Perusahaan.
5. Kepemilikan Institusional tidak
berpenagruh terhadapa Kinerja
Keuangan Perusahaan.

2. Ukuran

Saran
Berdasarkan hasil temuan dalam
penelitian ini, maka saran yang
direkomendasikan
adalah
sebagai
berikut:
1. Bagi Perbankan
Perbankan
hendaknya
mampu
mempertahankan dan meningkatkan
kinerjanya. Peningkatan kinerja ini
yaitu dengan menerapkan Good
Corporate Governance dengan baik
dan benar. Dalam hal ini, perbankan
sebaiknya
merekrut
Komisaris
Independen yang benar-benar dapat
melakukan pengawasan terhadap
dewan direksi, tidak hanya untuk
formalitas
saja.
Komisaris
Independen yang kompeten dan
profesional akan dapat mengawasi
kinerja dewan direksi dalam
melaksanakan
strategi
dan
kebijakan-kebijakan
dalam
perusahaan dengan baik, sehingga
kinerja mereka selalu terkontrol dan
kinerja perusahaan. Perbankan juga
harus merekrut Dewan Direksi yang
benar-benar melakukan pengawasan
serta mengendalikan manajemen,
supaya dewan direksi dapat bekerja
lebih optimal dalam mengendalikan
manajemen. Bank wajib memililki
Komite Audit karena komite audit
dapat membantu dewan komisaris
melakukan pengawasan sehingga
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tercipta lingkungan bank yang bebas
dari praktek tidak sehat manajemen.
Perbankan
hendaknya
lebih
meningkatkan
penerapan
kepemilikan
manajerial
dan
kepemilikan
Institusional
agar
manajemen
dapat
melakukan
tugasnya dengan baik karena adanya
pengawasan dari pihak institusi dan
manajer itu sendiri.

2. Bagi Investor
Investor
harus
bijak
dalam
memutuskan investasi di suatu
perusahaan. Investor sebaiknya
mempertimbangkan berbagai aspek
ketika melakukan investasi terutama
dalam pelaksanaan dan penerapan
Good Corporate Governance dalam
perbankan
karena
dengan
terlaksananya GCG maka hak
investor akan terlindungi.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Peneliti
selanjutnya
diharapkan dapat mengembangkan
penelitian serta memperluas obyek
penelitian, sampel yang lebih
banyak, dan menambah variabel
untuk mengembangkan penelitian,
serta diharapkan dapat menjadi
bahan referensi dan sumber acuan
untuk penelitian selanjutnya.
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