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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of good corporate governance on 

financial performance. Good corporate governance variables proxied be the size 

of the board of directors, board size, independent board, institutional ownership, 

size of public accounting firms, and the size of the company, while the financial 

performance proxies into return on assets (ROA).The study was conducted on a 

total of 26 banking companies listing on the Indonesian Stock Exchange (BEI). 

The analysis technique used is multiple linear regression analysis, F test and t 

test.Based on the results of analysis show that the size of the board of directors, 

board size, independent board, the size of public accounting firms, and the size of 

the company does not have a significant effect on the financial performance, while 

institutional ownership have a significant effect on financial performance. 

Keywords: the size of the board of directors, board size, independent board, 

institutional ownership, the size of the public accounting firm, 

company size, return on assets 

PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola 

perusahaan yang baik (good 

corporate governance) sangat 

penting artinya, karena tujuan dalam 

mendirikan sebuah perusahaan selain 

untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemiliknya atau pemegang saham, 

juga untuk memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan. 

Penerapan good corporate 

governance mampu memberikan 

perlindungan efektif kepada para 

pemegang saham dan pihak kreditur, 

sehingga mereka yakin terhadap 

perolehan keuntungan dari 

investasinya dengan wajar dan 

bernilai tinggi. Selain itu juga dapat 

menjamin terpenuhinya kepentingan 
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karyawan serta perusahaan itu sendiri 

(Tri Purwani, 2010). 

Menurut Syakhroza dalam 

Bernadinus Chrisdianto (2013) 

menyatakan bahwa good corporate 

governance adalah suatu sistem tata 

kelola yang diselenggarakan dengan 

mempertimbangkan semua faktor 

yang mempengaruhi proses 

institusional, termasuk faktor-faktor 

yang berkaitan dengan fungsi 

regulasi. Good corporate governance 

merupakan sistem yang mengatur 

bagaimana suatu organisasi korporasi 

dikendalikan, diarahkan, dan diminta 

pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham dan stakeholders 

lainnya.  

 Pada dasarnya isu tentang 

corporate governance 

dilatarbelakangi oleh masalah 

keagenan. Menurut agency theory 

permasalahan keagenan muncul 

karena pengelolaan perusahaan yang 

terpisah dengan pemiliknya. Pemilik 

(principal) sebagai pemasok modal 

perusahaan mendelegasikan 

wewenangnya atas pengelolaan 

perusahaannya kepada manajer 

profesional (agent) sehingga 

kewenangan untuk menggunakan 

sumber daya perusahaan ada pada 

tangan manajer. Oleh karena itu 

diperlukan corporate governance 

untuk mengurangi permasalahan 

keagenan antara pemilik dan 

manajer. 

Good corporate governance 

(GCG) merupakan praktik terbaik 

yang biasa dilakukan oleh suatu 

perusahaan yang berhasil yang 

mengacu pada bauran antara alat, 

mekanisme, dan struktur yang 

menyediakan kontrol dan 

akuntabilitas yang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Indriani dan Nurkholis dalam 

Bernardus Chrisdianto (2013) 

menyatakan ada beberapa prinsip 

dasar berkaitan dengan good 

corporate governance yang harus 

diperhatikan, yaitu: 

fairness,responsibility, 

accountability, dan transparency.  

Menurut sebuah kajian yang 

diselenggarakan oleh Bank Dunia, 

lemahnya implementasi sistem tata 

kelola perusahaan atau Corporate 

Governance merupakan salah satu 

faktor penentu parahnya krisis yang 

terjadi di Asia Tenggara. Kelemahan 

tersebut antara lain terlihat dari 

minimnya pelaporan kinerja 

keuangan, kurangnya pengawasan 

atas aktivitas manajemen oleh 

Dewan Komisaris dan Auditor, serta 

kurangnya intensif eksternal untuk 

mendorong terciptanya efisiensi di 

perusahaan melalui persaingan yang 

fair. Lemahnya penerapan corporate 

governance inilah yang menjadi 

pemicu utama terjadinya berbagai 

skandal keuangan pada bisnis 

perusahaan. Penelitian mengenai 

hubungan good corporate 

governance dan kinerja perusahaan 

telah banyak dilakukan, baik 

penelitian yang menggunakan index 

penilaian corporate governance 

maupun struktur (mekanisme) 

corporate governance. Meskipun 

demikian, penelitian sebelumnya 

menemukan perbedaan dalam praktik 

tata kelola perusahaan di berbagai 

industri, khususnya di pasar negara 

berkembang. Dari penelitian yang 

ada selama sepuluh tahun terakhir 

setelah krisis di Asia, berbagai 

penelitian lebih banyak difokuskan 

pada perusahaan non-keuangan 



 

3 
 

dalam rangka untuk mengamati 

praktik tata kelola perusahaan. 

Hasil penelitian Yeterina Widi 

Nugrahanti dan Shella Novia (2012) 

menunjukkan bahwa hanya 

kepemilikan institusional dan ukuran 

perusahaan saja yang berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan, 

sedangkan kepemilikan asing, 

kepemilikan pemerintah, dan 

kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. Totok Dewayanto 

(2010) memproksikan good 

corporate governance menjadi 

beberapa variabel yaitu besar 

pemegang saham pengendali, 

kepemilikan asing, kepemilikan 

pemerintah, ukuran dewan direksi, 

ukuran dewan komisaris, dewan 

komisaris independen, ukuran kantor 

akuntan publik (KAP), dan ukuran 

perusahaan, sedangkan kinerja 

keuangan diproksikan dengan return 

on assets (ROA). Hasil penelitian 

Totok Dewayanto (2010) 

menunjukkan bahwa ukuran dewan 

direksi, ukuran dewan komisaris, 

dewan komisaris independen, ukuran 

kantor akuntan publik (KAP), dan 

ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

beberapa peneliti tersebut, penelitian 

ini mencoba untuk mengidentifikasi 

lebih dalam mengenai tata kelola 

perusahaan dengan proksi ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan 

komisaris, dewan komisaris 

independen, kepemilikan 

institusional, ukuran kantor akuntan 

publik (KAP), dan ukuran 

perusahaan serta pengaruhnya 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan perbankan yang diukur 

dengan return on assets (ROA).  

Berdasarkan latar belakang tersebut 

di atas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Good Corporate 

Governance terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI)”.

 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 

 

Good Corporate Governance 

Pengertian Good Corporate 

Governance dari Cadbury Committee 

adalah “A set of rules that define the 

relationship between shareholders, 

managers, creditors, the government, 

employees and internal and external 

stakeholders in respect to their rights 

and responsibilities”. (Seperangkat 

aturan yang merumuskan hubungan 

antara para pemegang saham, 

manajer, kreditur, pemerintah, 

karyawan, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya baik iternal 

maupun eksternal sehubungan 

dengan hak-hak dan tanggung jawab 

mereka). Menurut Daniri dalam Fitra 

Ramadhani (2013), manfaat 

penerapan corporate governance 

adalah: (1) Memberikan kerangka 

acuan yang memungkinkan 

pengawasan perusahaan berjalan 

efektif. (2) Mengurangi agency cost, 

yaitu suatu biaya yang harus 

ditanggung pemegang saham sebagai 

akibat pendelegasian wewenang 

kepada pihak manajemen. (3) 

Mengurangi biaya modal (cost of 

capital), yaitu sebagai dampak dari 
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pengelolaan perusahaan yang baik. 

(4) Meningkatkan nilai saham 

perusahaan sekaligus dapat 

meningkatkan citra perusahaan di 

mata publik dalam jangka panjang. 

(5) Menciptakan dukungan para 

stakeholders (para pemangku 

kepentingan) dalam lingkungan 

perusahaan tersebut terhadap 

keberadaan perusahaan dan berbagai 

strategi dan kebijakan yang ditempuh 

perusahaan. 

Dalam prakteknya prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang 

baik (GCG) ini perlu dibangun dan 

dikembangkan secara bertahap. 

Perusahaan harus membangun sistem 

dan pedoman tata kelola perusahaan 

yang akan dikembangkannya. 

Demikian juga dengan para 

karyawan, mereka perlu memahami 

dan diberikan bekal pengetahuan 

tentang prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik yang akan 

dijalankan perusahaan. 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan menurut PSAK 

2012 merupakan bagian dari proses 

pelaporan keuangan. Laporan 

keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan 

(yang dapat disajikan dalam berbagai 

cara seperti, misalnya, sebagai 

laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta 

materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan 

keuangan. Tujuan laporan keuangan 

menurut PSAK 2012 adalah 

menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. 

Laporan keuangan yang disusun 

untuk tujuan ini memenuhi 

kebutuhan bersama sebagian besar 

pemakai. Laporan keuangan 

dipersiapkan atau dibuat dengan 

maksud untuk memberikan 

gambaran atau laporan kemajuan 

(progress report) secara periodik 

yang dilakukan pihak manajemen 

yang bersangkutan. Jadi laporan 

keuangan bersifat historis serta 

menyeluruh. 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan menurut Ircham 

Fahmi (2013:239) adalah hasil suatu 

analisis yang dilakukan untuk 

melihat sejauh mana perusahaan 

telah melaksanakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan dengan baik 

dan benar, seperti dengan membuat 

laporan keuangan yang telah 

memenuhi standar dan ketentuan 

dalam Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) atau General Acepted 

Accounting Principle (GAAP), dan 

lainnya. Kinerja keuangan 

perusahaan sangat ditentukan oleh 

kualitas kebijakan manajemen yang 

diambil dalam upaya mencapai 

tujuan perusahaan, sehingga untuk 

mengukur kinerja keuangan perlu 

dilaksanakannya analisa laporan 

keuangan, karena dalam laporan 

keuangan segala hasil kebijakan 

manajemen terangkai dan 

terdokumentasi secara memadai 

dalam bentuk informasi keuangan. 

Oleh karena itu, agar laporan 

keuangan mampu memberikan 

informasi sebagaimana yang 

diinginkan oleh perusahaan, perlu 

dilakukan analisa dan interpretasi 

atas data-data yang terangkum dalam 
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laporan keuangan tersebut sebagai 

langkah awal untuk memenuhi 

kebutuhan informasi tersebut. 

Return on Assets (ROA) 

Kinerja keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Return on Asset. Return on 

Asset menurut Mamduh Hanafi dan 

Abdul Halim (2012:81) adalah rasio 

yang mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu. Rasio yang tinggi 

menunjukkan efisiensi manajemen 

aset, yang berarti efisiensi 

manajemen. Return On Asset dapat 

dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

ROA = 
LabaBersih 

Total aktiva 

Hubungan Ukuran Dewan Direksi 

dengan Kinerja Keuangan 

Dewan direksi dalam suatu 

perusahaan akan menentukan 

kebijakan yang akan diambil atau 

strategi perusahaan secara jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

Semakin besar kebutuhan akan 

hubungan eksternal yang semakin 

efektif, maka kebutuhan akan dewan 

dalam jumlah yang besar akan 

semakin tinggi. Direksi sangat 

berpengaruh di perusahaan karena 

dewan direksi adalah eksekutor 

dalam perusahaan. Peningkatan 

ukuran dari dewan direksi akan 

memberikan manfaat bagi 

perusahaan karena terciptanya 

network dengan pihak luar 

perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumber daya (Faisal 

dalam Dewayanto, 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

:  

 

Hipotesis 1 : Ukuran dewan direksi 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Hubungan Ukuran Dewan 

Komisaris dengan Kinerja 

Keuangan 

Dewan komisaris dalam suatu 

perusahaan lebih ditekankan pada 

fungsi monitoring dari implikasi 

kebijakan direksi. Peran komisaris 

ini diharapkan akan meminimalisir 

permasalahan agensi yang timbul 

antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. Dewan komisaris 

memegang peranan penting dalam 

mengarahkan strategi dan mengawasi 

jalannya perusahaan serta 

memastikan bahwa para manajer 

benar-benar meningkatkan kinerja 

perusahaan sebagai bagian dari 

tujuan perusahaan. Jumlah dewan 

yang semakin besar maka 

mekanisme monitoring manajemen 

perusahaan akan semakin baik. 

Sehingga semakin besar ukuran 

dewan komisaris, semakin baik pula 

kinerja keuangan perusahan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

Hipotesis 2 : Ukuran dewan 

komisaris berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 
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Hubungan Komisaris Independen 

dengan Kinerja Keuangan  

Semakin meningkatnya 

tekanan dari lingkungan perusahaan 

maka kebutuhan dari luar juga 

semakin meningkat. Komisaris 

independen juga dapat bertindak 

sebagai penengah dalam perselisihan 

yang terjadi diantara para manajer 

internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan 

nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan 

bertugas untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan 

yang good corporate governance. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

 

Hipotesis 3 : Dewan komisaris 

independen 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Hubungan Kepemilikan 

Institusional dengan Kinerja 

Keuangan 

Keberadaan investor 

institusional dapat menunjukkan 

mekanisme corporate governance 

yang kuat yang dapat digunakan 

untuk memonitor manajemen 

perusahaan. Pengaruh investor 

institusional terhadap manajemen 

perusahaan dapat menjadi sangat 

penting serta dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan para pemegang 

saham. Tindakan pemantauan yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dan pihak investor insitusional dapat 

membatasi perilaku para manajer. 

Berdasarkan uraian tersebut maka 

dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

 

Hipotesis4:Kepemilikan institusional 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Hubungan Ukuran Kantor 

Akuntan Publik dengan Kinerja 

Keuangan 

 

Auditor memainkan peran 

penting sebagai pengawas 

perusahaan untuk memastikan 

pengendalian laporan keuangan 

dalam rangka meningkatkan kinerja 

perusahaan. Auditor bertanggung 

jawab untuk menyediakan informasi 

yang mempunyai kualitas tinggi yang 

akan berguna untuk pengambilan 

keputusan para pemakai laporan 

keuangan. Auditor skala besar 

memiliki insentif yang lebih untuk 

menghindari kritikan kerusakan 

reputasi dibandingkan pada auditor 

skala kecil. Argumen tersebut berarti 

bahwa auditor skala besar memiliki 

kemungkinan atau dorongan yang 

lebih untuk melaporkan 

masalah going concern kliennya 

apabila terbukti klien terdapat 

masalah untuk melangsungkan 

usahanya dibanding dengan auditor 

skala kecil. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut : 
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Hipotesis 5  : Ukuran kantor akuntan 

publik berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Hubungan Ukuran Perusahaan 

dengan Kinerja Keuangan 

Ukuran perusahaan yang 

besar diharapkan dapat 

meningkatkan skala ekonomi dan 

mengurangi biaya pengumpulan dan 

pemrosesan informasi. Kemudahan 

perusahaan besar dalam mengakses 

pasar modal dan dalam memperoleh 

dana di pasar modal akan dapat 

menciptakan peluang pertumbuhan 

sehingga kinerja perusahaan menjadi 

lebih baik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan yang 

berukuran besar cenderung memiliki 

kinerja yang lebih baik. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

 

Hipotesis 6: Ukuran perusahaan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan 

perbankan di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

Kerangka pemikiran yang mendasari 

penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 
 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia selama 3 

(tiga) periode pada tahun (2012-

2014). Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling yakni 

hanya sampel yang memiliki 

karakteristik tertentu yang digunakan 

dalam penelitian ini. Kriteria sebagai 

berikut: (1) Periode pengamatan 

penelitian ini mencakup tahun 2012-

2014. Mempublikasikan laporan 

keuangan secara berturut-turut 

selama tiga tahun mulai tahun 2012-

Kinerja Keuangan 

Perbankan (Y) 

Ukuran Dewan Direksi (X1) 

Ukuran Dewan Komisaris (X2) 

Dewan komisaris independen (X3) 

Kepemilikan Institusional (X4) 

Ukuran Kantor Akuntan Publik (X5) 

Ukuran Perusahaan (X6) 
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2014.(2) Perusahaan perbankan telah 

menerbitkan laporan keuangan untuk 

periode yang berakhir 31 Desember. 

(3) Laporan keuangan menggunakan 

satuan mata uang rupiah. (4) Laporan 

yang menerbitkan mengenai laporan 

dewan komisaris, dewan direksi, 

komisaris independen, untuk periode 

2012-2014. 

Data Penelitian 

Jenis dan sumber data yang 

diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder, yaitu 

data yang berguna sebagai 

pengkayaan informasi dan referensi 

yang diperoleh dari berbagai sumber, 

misalnya dari jurnal, Laporan 

keuangan, Laporan keuangan 

tahunan, dan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). Data 

dalam penelitian ini diambil dari 

laporan keuangan tahunan lengkap 

dengan laporan mengenai ukuran 

dewan direksi, ukuran dewan 

komisaris, proporsi komisaris 

independen dari masing-masing 

perusahaan perbankan yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia yang 

telah dipublikasikan untuk 

periodetahun 2012-2014, yang 

diperoleh dari pengaksesan ke 

www.idx.co.id. 

Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

meliputi variabel dependen yaitu 

kinerja keuangan dan variabel 

independen terdiri dari Ukuran 

Dewan Direksi, Ukuran Dewan 

Komisaris, Ukuran Komisaris 

Independen, Kepemilikan 

institusional, Ukuran kantor akuntan 

public dan Ukuran Perusahaan. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Kinerja Keuangan 

Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah kinerja keuangan yang diukur 

dengan menggunakan Return on 

Assets (ROA). Return on Asset 

adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat aset yang 

tertentu. Return On Asset dapat 

dihitung dengan menggunakan 

rumus:  

ROA = 
LabaBersih 

Total aktiva 

Ukuran Dewan Direksi 

Dewan direksi adalah pihak 

yang bertanggung jawab terhadap 

kemajuan perusahaan, yang 

menjalankan fungsi eksekutif untuk 

mengelola perusahaan. Ukuran 

dewan direksi diukur dengan 

menghitung jumlah anggota dewan 

direksi dalam sebuah perusahaan 

yang disebutkan dalam laporan 

tahunan. 

 

Ukuran Dewan Komisaris 

 

Dewan komisaris adalah 

pihak yang memonitoring 

manajemen perusahaan. Ukuran 

dewan komisaris diukur dengan 

menghitung jumlah anggota dewan 

komisaris dalam sebuah perusahaan 

yang disebutkan dalam laporan 

tahunan. 

 

Ukuran Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen 

adalah pihak yang memonitoring 

manajemen perusahaan di luar 

pemilik saham yang diambil 

berdasarkan independensi 

http://www.idx.co.id/
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kedudukannya dalam perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris independen 

diukur dengan menghitung jumlah 

anggota dewan komisaris independen 

dalam sebuah perusahaan yang 

disebutkan dalam laporan tahunan. 

 

Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh investor institusional 

seperti bank, dana pensiun, 

perusahaan asuransi, perseroan 

terbatas dan  lembaga keuangan 

lainnya. Kepemilikan institusional 

diukur dengan cara membandingkan 

jumlah lembar saham yang dimiliki 

oleh investor institusional dibanding 

dengan total lembar saham yang 

beredar. 

 

Ukuran kantor akuntan publik 

Ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP) adalah ukuran besar 

atau kecilnya kantor akuntan dari 

auditor yang memeriksa laporan 

keuangan perusahaan. Ukuran KAP 

ini dilihat apakah perusahaan 

menggunakan KAP yang berafiliasi 

dengan KAP big four atau tidak. 

Yang termasuk KAP big four adalah 

: (1) KAP PWC (Price Waterhouse 

Coopers), yang bekerjasama dengan 

KAP Tanudiredja, Wibisana & 

Rekan. (2) KAP KPMG (Klynveld 

Peat Marwick Goerdeler), yang 

bekerjasama dengan KAP Sidharta 

dan Widjaya. (3) KAP Ernts dan 

Young (EY), yang bekerjasama 

dengan  KAP Purwantono, Suherman 

& Surja (PSS).(4) KAP Deloitte 

Touche Thomatsu, yang bekerjasama 

dengan KAP Osman Bing Satrio. 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah 

suatu skala dimana suatu perusahaan 

dapat diklasifikasikan menurut besar 

kecilnya perusahaan menurut 

berbagai cara. Dalam penelitian ini, 

ukuran perusahaan diproksikan 

dengan menggunakan Ln total asset. 

Ukuran Perusahaan = Ln total asset 

 

Alat Analisis 

 Untuk menguji hubungan 

antara ukuran dewan direksi, ukuran 

dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, kepemilikan 

institusional, ukuran KAP dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan perbankan tahun 2012-

2014 digunakan model regresi linear 

berganda. 

Alasan dipilihnya model regresi 

linear berganda karena 

mengujipengaruh beberapa variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat. 

Untuk mengetahui hubungan 

tersebut, maka berikut adalah 

persamaan regresinya:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + 

b5X5 + b6X6 

Keterangan: 

Y 

a 

b1,… 

b6 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

variabel terikat kinerja 

keuangan 

konstanta 

koefisien regresi variabel 

bebas 1 sampai 6 

dewan direksi 

dewan komisaris 

dewan komisaris 

independen 

kepemilikan institusional 

ukuran kantor akuntan 

publik 

ukuran perusahaan 

 

 HASIL PENELITIANDAN 

PEMBAHASAN  
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Uji Deskriptif 

 

Pada tahun 2012, dewan 

direksiperusahaanperbankan yang 

paling banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

yaitu sebanyak 12 dewan direksi. Pada 

tahun 2013, dewan 

direksiperusahaanperbankan yang 

paling banyak dimiliki oleh PT. Bank 

CIMB Niaga Tbk (BNGA) yaitu 

sebanyak 13 dewan direksi dan pada 

tahun 2014 dewan 

direksiperusahaanperbankan yang 

paling banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

(BBRI). Pada tahun 2012, dewan 

komisaris perusahaanperbankan yang 

paling banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Permata Tbk (BNLI). Pada tahun 

2013, dewan komisaris 

perusahaanperbankan yang paling 

banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk (BDMN) 

dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk 

(BNGA) yaitu sebanyak 9 dewan 

komisaris, Pada tahun 2014, dewan 

komisaris perusahaanperbankan yang 

paling banyak dimiliki oleh PT. Bank 

CIMB Niaga Tbk (BNGA) yaitu 

sebanyak 9 dewan komisaris, Pada 

tahun 2012, dewan komisaris 

independen perusahaanperbankan 

yang paling banyak dimiliki oleh PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk (BBRI) Bank Permata Tbk dan 

PT. Bank Permata Tbk (BNLI) yaitu 

sebanyak 5 dewan komisaris 

independen, Pada tahun 2013, dewan 

komisaris independen 

perusahaanperbankan yang paling 

banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

(BBRI) yaitu sebanyak 5 dewan 

komisaris independen, Pada tahun 

2014, dewan komisaris independen 

perusahaanperbankan yang paling 

banyak dimiliki oleh PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

(BBRI) dan PT. Bank of India 

Indonesia Tbk (BSWD) yaitu 

sebanyak 5 dewan komisaris 

independen. rata-rata kepemilikan 

institusional perusahaan perbankan 

paling besar dicapai pada tahun 2012 

yaitu sebesar 72,98 sedangkan paling 

kecil dialami pada tahun 2014 yaitu 

sebesar 70,87. Rata-rata kepemilikan 

institusional dari tahun 2012 sampai 

2014 sebesar 72,04. Pada tahun 2012, 

perusahaan yang menggunakan KAP 

big four berjumlah 17 perusahaan 

sedangkan yang tidak menggunakan 

KAP big four berjumlah 9 perusahaan. 

Pada tahun 2013, perusahaan yang 

menggunakan KAP big four berjumlah 

17 perusahaan sedangkan yang tidak 

menggunakan KAP big four berjumlah 

9 perusahaan. Pada tahun 2014, 

perusahaan yang menggunakan KAP 

big four berjumlah 16 perusahaan 

sedangkan yang tidak menggunakan 

KAP big four berjumlah 10 

perusahaan. bahwa rata-rata ukuran 

perusahaan paling besar dicapai pada 

tahun 2014 yaitu sebesar 31,33 

sedangkan paling sedikit dialami pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 30,99. Rata-

rata ukuran perusahaan dari tahun 

2012 sampai 2014 sebesar 31,17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis dan Pembahasan 
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Tabel 2 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

 
Berdasarkan analisis yang 

telah dilakukan, koefisien regresi 

dewan direksi (X1), (X3) dan (X5)  

adalah negatif 0,001, 0,002 dan -

0,003 . Hal ini menunjukkan bahwa 

Hal ini berarti bahwa jika variabel 

dewan direksi (X1) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, 

maka dapat menurunkan kinerja 

keuangan (Y) sebesar -0,001, -0,002 

dan -0,003 satuan dan sebaliknya. 

Nilaikoefisien regresi variabel dewan 

komisaris (X2), (X4) dan (X6) positif 

0, 000, 0,000 dan 0,001. Hal ini 

berarti bahwa jika variabel dewan 

komisaris (X2) mengalami 

peningkatan sebesar satu satuan, 

maka dapat meningkatkan kinerja 

keuangan (Y) sebesar 0,000,  o,ooo, 

0,001satuan.Tabel tersebut 

menunujukkan nilai signifikasi lebih 

kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,009. 

Hal ini menunjukkanbahwa semua 

variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen.  

 

Pengaruh Dewan Direksi terhadap 

kinerja keuangan 

Uji parsial antara variabel 

bebas dewan direksi (X1) terhadap 

kinerja keuangan (Y), dengan nilai 

signifikasi 0,381 lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial tidak ada pengaruh 

antara dewan direksi (X1) terhadap 

kinerja keuangan (Y). Tidak adanya 

pengaruh yang signifikan ini 

menunjukkan bahwa dewan direksi 

yang berfungsi sebagai manajemen 

dalam perusahaan dipantau dan 

diawasi kinerjanya oleh dewan 

komisaris sebagai pemilik 

perusahaan. Terlebih bank 

merupakan jenis perusahaan yang 

memiliki aset di atas rata-rata jenis 

perusahaan yang lain, sehingga 

manajemennya selalu diawasi. 

Sehingga ukuran dewan direksi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan. 

 

PengaruhUkuran Dewan 

Komisaris dengan Kinerja 

Keuangan 

Uji parsial antara variabel 

bebas dewan komisaris (X2) terhadap 

kinerja keuangan (Y), dengan nilai 

signifikasi 0,651 lebih besar dari 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial tidak ada pengaruh 

antara dewan komisaris (X2) 

terhadap kinerja keuangan 

(Y).Dewan komisaris memegang 

peranan penting dalam mengarahkan 

strategi dan mengawasi jalannya 

perusahaan. Menurut teori agency, 

dewan direksi berusaha untuk 

mencapai laba sebanyak-banyaknya 

Coefficientsa

-.026 .038 -.677 .501

-.001 .001 -.179 -.882 .381 .269 3.716

.000 .001 -.099 -.455 .651 .235 4.249

-.002 .001 -.213 -1.217 .228 .364 2.750

.000 .000 .287 2.411 .019 .786 1.272

-.003 .003 -.157 -1.189 .238 .642 1.557

.001 .001 .198 .906 .368 .233 4.295

(Constant)

X1

X2

X3

X4

X5

X6

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig. Tolerance VIF

Collinearity  Statistics

Dependent Variable:  ABS_RESa. 
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atau menunjukkan kinerja keuangan 

yang sebaik-baiknya yang 

ditunjukkan pada laporan keuangan. 

Hal ini seringkali berlawanan dengan 

peran dewan komisaris yang 

menginginkan kewajaran dalam 

penyampaian laporan keuangan. 

keberadaan dewan komisaris dalam 

perusahaan dapat memantau 

manajemen dalam melaporkan laba 

atau memanipulasi laba. Sehingga 

hal tersebut menyebabkan tidak 

adanya pengaruh yang signifikan 

antara ukuran dewan komisaris 

terhadap kinerja keuangan. 

Pengaruh Komisaris Independen 

dengan Kinerja Keuangan 
Uji parsial antara variabel 

bebas dewan komisaris independen 

(X3) terhadap kinerja keuangan (Y), 

dengan nilai signifikasi 0,228 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh antara dewan komisaris 

independen (X3) terhadap kinerja 

keuangan (Y).Keberadaan dewan 

komisaris dalam perusahaan dapat 

memantau manajemen dalam 

melaporkan laba atau memanipulasi 

laba, karena dewan komisaris 

independen menginginkan kewajaran 

dalam penyampaian laporan 

keuangan. Adanya pengawasan atau 

monitoring dari dewan komisaris 

independen dapat mencegah 

terjadinya manipulasi laba atau 

kinerja keuangan. Sehingga hal 

tersebut menyebabkan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan antara 

dewan komisaris independen 

terhadap kinerja keuangan. 

Pengaruh Kepemilikan 

Institusional dengan Kinerja 

Keuangan 

Uji parsial antara variabel bebas 

kepemilikan institusional (X4) 

terhadap kinerja keuangan (Y), 

dengan nilai signifikasi 0,019 lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial ada pengaruh 

antara kepemilikan institusional (X4) 

terhadap kinerja keuangan (Y). 

Persentase saham tertentu yang 

dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan 

laporan keuangan, yang mana dalam 

penyusunannya tidak menutup 

kemungkinan terdapat akrualisasi 

sesuai kepentingan pihak 

manajemen. Tindakan pengawasan 

perusahaan oleh pihak investor 

institusional dapat mendorong 

manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya terhadap kinerja 

perusahaan, sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

Pengaruh Ukuran Kantor 

Akuntan Publik dengan Kinerja 

Keuangan 
Uji parsial antara variabel 

bebas ukuran kantor akuntan publik 

(X5) terhadap kinerja keuangan (Y), 

dengan nilai signifikasi 0,238 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh antara ukuran kantor 

akuntan publik (X5) terhadap kinerja 

keuangan (Y).Auditor yang 

mempunyai ukuran KAP yang besar 

lebih cenderung akan mengeluarkan 

opini audit going concern apabila 

klien terdapat masalah 

mengenai going concern. Auditor 

skala besar juga lebih cenderung 

untuk mengungkapkan masalah-

masalah yang ada karena mereka 

lebih kuat menghadapi risiko proses 

pengadilan. Argumen tersebut berarti 

bahwa auditor skala besar memiliki 

kemungkinan atau dorongan yang 
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lebih untuk melaporkan 

masalah going concern kliennya 

apabila terbukti klien terdapat 

masalah untuk melangsungkan 

usahanya dibanding dengan auditor 

skala kecil. Berdasarkan hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa auditor 

lebih mementingkan kewajaran 

dalam pelaporan keuangan 

ketimbang rekayasa untuk 

memanipulasi laba atau kinerja 

keuangan.  

Pengaruh Ukuran Perusahaan 

dengan Kinerja Keuangan 
Uji parsial antara variabel 

bebas ukuran perusahaan (X6) 

terhadap kinerja keuangan (Y), 

dengan nilai signifikasi 0,368 lebih 

besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa secara parsial tidak ada 

pengaruh antara ukuran perusahaan 

(X6) terhadap kinerja keuangan 

(Y).Perusahaan besar yang 

mempunyai sumber daya yang besar 

pula akan melakukan pengungkapan 

lebih luas dan mampu membiayai 

penyediaan informasi untuk 

keperluan internal. Perusahaan besar 

biasanya mendapat tekanan yang 

besar dari pihak eksternal terhadap 

kinerja keuangannya, hal ini akan 

mendorong manajemen perusahaan 

untuk melaporkan keuangan lebih 

cepat. Perusahaan besar biasanya 

mendapat pengawasan dari investor, 

regulator, dan sorotan masyarakat 

melebihi sorotan pada perusahaan 

kecil, sehingga memiliki 

permasalahan lebih kompleks 

daripada perusahaan kecil. Dengan 

demikian dapat disimpulkan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

 

KESIMPULAN, 

KETERBATASAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian uji 

t, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya 

adalah:Ukuran dewan direksi, Dewan 

komisaris, Dewan komisaris 

independen, Ukuran kantor akuntan 

public dan Ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan di 

Bursa Efek Indonesia. Sedangkan 

Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Sedangkan 

secara simultan variabel independen 

yaitu Ukuran dewan direksi, Dewan 

komisaris, Dewan komisaris 

independen, Kepemilikan 

institusional, Ukuran kantor akuntan 

public dan Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. Adapun 

besarnya pengaruh variabel tersebut 

sebesar 20,9%.  

Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan diantaranya (1) Hasil 

penelitian ini memiliki nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,283 atau 28% 

yang diakibatkan karena terdapat 

variasi yang besar antara masing-

masing pengamat. (2) Hasil 

penelitian ini masih mungkin di 

tambahkan beberapa perhitungan 

untuk melengkapi penelitian ini. 

Berdasarkan pada hasil dan 

keterbatasan penelitian, maka saran  

saran yang dapat diberikan kepada 

investor bila ingin berinvestasi di 

sektor perbankan dapat memilih 

perusahaan perbankan yang telah 

menerapkan GCG dengan konsisten. 

Bagi penelitian selanjutnya 

sebaiknya melakukan penelitian 

dengan jumlah sampel yang lebih 
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banyak dan perusahaan yang 

berbeda. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan proksi 

kinerja keuangan lainnya seperti 

Return On Equiy atau Net Profit 

Margin. 
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