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ABSTRACT
The general objective ofthis study aimstofindempiricalevidenceregarding the effectof

corporate governanceonthe financial performance ofbanksin Indonesia measured byreturn
on equity (ROE). In particularpurpose ofthis study were: 1)Testing theeffect ofinstitutional
ownershiponfinancial performance, 2) Test theeffect ofthe numbers of bod meeting on
financial performance; 3)Examinethe influence ofthe number ofcommissionersto financial
performance; 4)Examinethe influence ofthe proportion ofindependentboardonfinancial
performanceand 5) Examinethe influence ofauditcommitteeson financial performance.

The study populationis theentirebanking companieslistedon the Stock Exchangethe
period 2007, 2008 and2009 (three years) as many asthere are 29banks. Obtained22banking
companieslistedon the Stock Exchange. Totalobservation dataas much as 66data. Analysis
ofhypothesis testingusingMultipleLinearRegression.

The results showed: 1) The number of board meetings have a positive effect on
financial performance, it means that an increasing number of board meetings, the better
financial performance, 2) proportion of independent board has a positive effect on financial
performance, it means that the more the proportion of the independently board of
commissioners the better the financial performance; 3) Institutional ownership, sum board
of commissioners and sum audit committee had no effect on financial performance.

Keyword:
Institutional Ownership, Sum Meeting of the Board Commissioners, Sum Board of
Commissioners, Board Commissioners of the Independent Proportions, Sum Audit
Committee, Financial Performance and Return on Equity.

Pendahuluan
Latar Belakang Masalah

Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan
terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom,
Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornettet al., 2006)
yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari good corporate governance.
Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk
(Boediono, 2005) juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal
dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu
pertanyaan tentang efektivitas penerapan corporate governance. Bukti menunjukkan
lemahnya praktik corporate governance di Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan
keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan (Alijoyo et al., 2004). Corporate
governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui
supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen
terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate
governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi
semua pengguna laporan keuangan.
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Mengingat bahwa akhir-akhir ini Corporate Governance merupakan salah satu topik
pembahasan sehubungan dengan semakin gencarnya publikasi tentang kecurangan (fraud)
maupun keterpurukan bisnis yang terjadi sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh para
eksekutif manajemen, maka hal ini menimbulkan suatu tanda tanya tentang kecukupan
(adequacy) Corporate Governance.

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham
dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan
benar. Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi
terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Corporate
governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara
pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan
eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003).

Kepemilikan oleh institusional juga dapat menurunkan agency costs, karena dengan
adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang
menurun, Midiastuti dan Machfoedz, (2003). Namun Faisal (2005) menyatakan bahwa
hubungan antara kepemilikan institusional dengan biaya keagenan (agency costs) adalah
negatif, kepemilikan institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam
meningkatkan nilai perusahaan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang
beragam makin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada
makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Eisenberg, Sundgren,
dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, beberapa
peneliti menemukan hasil yang berbeda. Daily and Dalton  (1999) menyatakan adanya
hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan. Sedangkan
Eisenberg,Sundgren, and Wells(1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negatif
antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai dampak dari independensi dewan komisaris terhadap kinerja
perusahaan ternyata masih beragam. Ada penelitian yang menyatakan bahwa tingginya
proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Yermack, 1996; Daily
& Dalton, 1993), bukan merupakan faktor dari kinerja perusahaan (Kesner & Johnson,
1990), dan berhubungan negatif dengan kinerja (Baysinger, Kosnik & Turk, 1991;
Goodstein & Boeker, 1991).

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini apakah kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris,
jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit
berpengaruh terhadap kinerja keuangan?

Metode Penelitian
Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank
periode 2007-2009 yang dipublikasikan untuk umum serta tercantum dalam Direktori
Perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Data penelitian yang mencakup data
periode 2007-2009 dipandang cukup mewakili kondisi perbankan di Indonesia pada saat itu
dan indikator-indikator keuangan perbankan pada periode itu.

Populasi dan Sampel
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara
purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai
dengan kriteria yang ditentukan.

Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data

sekunder yang berupa anual report bank yang go publik dan yang dipublikasikan. Data
laporan keuangan data cross section dari semua jenis bank yang diambil dan data time
series untuk tahun 2007-2009. Pengambilan data selama 3 (tiga) periode tersebut
dimaksudkan untuk dilakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2007-2009.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan pengujian dengan menggunakan SPSS dalam penelitian ini sudah
terhindar dari masalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas,
heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Uji Hipotesis
a. Persamaan regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui pola pengaruh variabel bebas dalam penelitian ini, maka di susun
persamaan regresi berganda. Regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk
mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas Kepemilikan Institusional (X1); Jumlah Rapat
Dewan Komisaris (X2); Jumlah Dewan komisaris (X3); Proporsi Komisaris Independen
(X4) dan Jumlah Komite Audit (X5) terhadap variabel terikat kinerja perusahaan yang
diproksi dengan ROE (Y). Berdasarkan perhitungan komputer program statistik SPSS
diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

ROE = 1,128 - 0,053INST_OWN + 0,154RAPAT - 0,683KOM + 0,269 INDEP +
0,296AUD

Keterangan:
ROE = Kinerja Keuangan
INST_OWN = Kepemilikan Institusional
RAPAT = Jumlah rapat Dewan Komisaris
KOM = Jumlah Dewan Komisaris
INDEP = ProporsiKomisaris Independen
AUD = Jumlah Komite Audit
Βo = Konstanta

b. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi adalah nilai yang menunjukkan proporsi pengaruh variabel

independen yang dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi dinyatakan
dalam prosentase  (Ghozali, 2009). Hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan nilai
koefisien deterninasi seperti pada Table 1.

Table 1
Koefisien Determinasi
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R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

0,722 0,521 0,481 5,20618
Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Jumlah rapat Dewan
Komisaris, Jumlah Dewan komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah
Komite Audit
Dependent Variable: Kinerja Perusahaan
Sumber : output SPSS  (data sekunder diolah, 2011)

Dari Tabel 1 dapat diketahui nilai R2 sebesar 0,521, nilai ini menunjukkan bahwa
variabel independen  dapat menjelaskan variabel dependen yang diproksi dengan ROE
perusahaan perbankan yang go public di BEI tahun 2007 – 2009 sebesar 52,1%, sedangkan
sisanya sebesar 47,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian
ini.

c. Uji F (Pengaruh Simultan)
Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel Kepemilikan Institusional (X1);

Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X2); Jumlah Dewan komisaris (X3); Proporsi Komisaris
Independen (X4) dan Jumlah Komite Audit (X5) terhadap variabel terikat kinerja
perusahaan yang diproksi dengan ROE (Y) perusahaan perbankan yang go public di BEI
tahun 2007 - 2009, dilakukan Uji F (Uji Simultan). Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan
menggunakan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil Uji Simultan

Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

Regression 1767,508 5 353,502 13,042 ,000
Residual 1626,258 60 27,104 - -
Total 3393,766 65 - - -

Predictors: (Constant), Kepemilikan Institusional, Jumlah Rapat Dewan Komisaris,,
Jumlah Dewan komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Jumlah Komite Audit,
Dependent Variable: Kinerja Perusahaan

Berdasarkan Table 2, diperoleh nilai F hitung 13,042 dan signifikansi sebesar 0,000
yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Kepemilikan Institusional; Jumlah rapat Dewan
Komisaris; Jumlah Dewan komisaris; Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya,
yaitu kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE perusahaan perbankan yang go public
di BEI tahun 2007 – 2009.

d. Uji t (Pengaruh Parsial)
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu

Kepemilikan Institusional (X1); Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X2); Jumlah Dewan
Komisaris (X3); Komisaris Independen (X4) dan Jumlah Komite Audit (X5) terhadap
variabel terikat kinerja perusahaan yang diproksi dengan ROE (Y) perusahaan perbankan
yang go public di BEI tahun 2007 hingga 2009. Pengambilan keputusan didasarkan pada
probabilitas signifikansi 0,05 (5%).
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Tabel 3
Hasil Uji Parsial

Variabel
Independen

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients T Sig.

B Std. Error Beta
(Constant) 1,128 5,453 - 0,207 0,837
Kepemilikan
Institusional

-0,053 0,045 -0,110 -1,157 0,252

Jumlah rapat Dewan
Komisaris

0,154 0,052 0,300 2,985 0,004

Jumlah Dewan
Komisaris

-0,683 0,379 -0,181 -1,803 0,076

Komisaris Independen 0,269 0,054 0,498 4,984 0,000
Jumlah Komite Audit 0,296 0,550 0,054 0,539 0,592

Dependent Variable: Kinerja Perusahaan
Sumber : output SPSS  (data sekunder diolah, 2011)

Uji Signifikansi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut :
1) Kepemilikan Institusional

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat
pada Tabel 3, diperoleh koefisien regresi variabel kepemilikan institusional sebesar -0,053
dengan nilai t hitung -1,157 dan signifikansi sebesar 0,256. Ketentuan pengambilan
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika
signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya.
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,252 (> 0.05), maka disimpulkan
bahwa hipotesis pertama (H1) yang berbunyi “Kepemilikan institusional berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE) adalah
tidak didukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE). Hal ini berarti
besar kecilnya kepemilikan saham oleh institusional tidak berpengaruh pada kinerja
keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE) perusahaan perbankan yang go
public di BEI tahun 2007 – 2009.
2) Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat
pada Tabel 3, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah rapat dewan komisaris sebesar
0,154 dengan nilai t hitung 2,985 dan signifikansi sebesar 0,004. Ketentuan pengambilan
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika
signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya.
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 (< 0.05), maka disimpulkan
bahwa hipotesis kedua (H2) yang berbunyi “jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE)” adalah
didukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh
positif terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE). Hal ini
berarti banyak sedikitnya jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris berpengaruh pada
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kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE) perusahaan perbankan yang
go public di BEI tahun 2007 – 2009.
3) Jumlah Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat
pada Tabel 3, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah dewan komisaris sebesar - 0,683
dengan nilai thitung -1,803 dan signifikansi sebesar 0,076. Ketentuan pengambilan keputusan
hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika signifikansi
lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya. Hasil penelitian
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,76 (> 0.05), maka disimpulkan bahwa hipotesis ketiga
(H3) yang berbunyi “ Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja
keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE)”adalah tidak didukung.

Hal ini berarti besar kecilnya jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh pada kinerja
keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE) perusahaan perbankan yang go
public di BEI tahun 2007 – 2009. Dewan Komisaris merupakan suatu mekanisme untuk
mengawasi dan untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan atau
pihak manajemen.
4) Komisaris Independen

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat
pada Tabel 3, diperoleh koefisien regresi variabel proporsi komisaris independent sebesar
0,269 dengan nilai t hitung 4,984 dan signifikansi sebesar 0,000. Ketentuan pengambilan
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika
signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya.
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0.05), maka disimpulkan
bahwa hipotesis keempat (H4) yang berbunyi “Proporsi dewan komisaris independen
berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan  yang diproksi dengan return on equity
(ROE)” adalah didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar prosentase
dewan komisaris independen berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan yang
diproksi dengan return on equity (ROE) dan sebaliknya. Hal ini berarti besar kecilnya
proporsi dewan komisaris independen berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi
dengan return on equity (ROE) perusahaan perbankan yang go public di BEI tahun 2007 –
2009.
5) Jumlah Komite Audit

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS seperti terlihat
pada Tabel 3, diperoleh koefisien regresi variabel jumlah komite audit sebesar 0,296
dengan nilai t hitung 0,539 dan signifikansi sebesar 0,592. Ketentuan pengambilan
keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikansi. Jika
signifikansi lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya.
Hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,592 (> 0.05), maka disimpulkan
bahwa hipotesis kelima (H5) yang berbunyi “ Jumlah komite audit berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE)” adalah tidak
didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan return on equity (ROE). Hal ini berarti
besar kecilnya jumlah komite audit tidak berpengaruh pada kinerja keuangan yang diproksi
dengan return on equity (ROE) perusahaan perbankan yang go public di BEI tahun 2007 –
2009.

Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :
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1. Corporate governance(Kepemilikan Institusional; Jumlah rapat Dewan Komisaris;
Jumlah Dewan komisaris; Proporsi Komisaris Independen dan Jumlah Komite Audit)
secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur
return on equity (ROE).

2. Jumlah rapat dewan komisaris dan proporsi komisaris independen berpengaruh positif
terhadap kinerja keuangan yang diukur return on equity (ROE).

3. Kepemilikan institusional, jumlah dewan komisaris dan jumlah komite audit tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur return on equity (ROE).

Keterbatasan
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:
1. Jumlah pengamatan yang digunakan didalam penelitian ini relatif sedikit dan periode

yang pendek, yakni terbatas pada bank yang listing di BEI tahun 2007 hingga 2009,
hal ini terkait dengan adanya keterbatasan data.

2. Variabel corporate governance yang ada kurang dapat mengukur secara komprehensif
realitas dari praktik corporate governance dalam perusahaan, sehingga perlu adanya
indeks tertentu yang mencerminkan praktik corporate governance secara lebih tepat.
Selain itu karakteristik komisaris independen dan komite audit secara spesifik tidak
disertakan, misalnya kompetensi, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman
komisaris independen dan komite audit.

3. Hasil juga menunjukkan pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel
dependen, yakni sebesar 52,2 persen dan sisanya sebesar 47,9 persen dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi, seperti faktor ekonomi
negara secara makro serta faktor kondisi politik negara.
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