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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 

tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berturut turut. Berdasarkan kriteria 

yang telah ditetapkan pada bab 3 metodologi penelitian dapat digambarkan 

pada tabel dibawah yaitu : 

Tabel 4.1 

Sampel Penelitian 

NO. Keterangan Jumlah Perusahaan 

1 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 31 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 2 

Data yang dapat digunakan 29 

2 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 32 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 3 

Data yang dapat digunakan 29 

3 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2014 36 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 7 

Data yang dapat digunakan 29 

4 

Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015 41 

Data Laporan Keuangan yang tidak dapat diakses 12 

Data yang dapat digunakan 29 

Jumlah Observasi  116 

Sumber : data yang diolah,2016 

Daftar nama perusahaan yang akan di jadikan objek penelitian yang telah terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun penelitian yang digunakan  
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Tabel 4.2 

Daftar perusahaan yang menjadi objek penelitian 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 

2 BBKP Bank Bukopin Tbk 

3 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

4 AGRO Bank BRI Agroniaga Tbk 

5 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 

6 BBCA Bank Central Asia Tbk 

7 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

8 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

9 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 

10 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 

11 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 

12 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk. 

13 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 

14 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

15 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk. 

16 MEGA Bank Mega Tbk. 

17 BCIC Bank Mutiara Tbk. 

18 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

19 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk. 

20 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

21 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk. 

22 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

23 BSIM Bank Sinarmas Tbk 

24 BSWD Bank of India Indonesia Tbk. 

25 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

26 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

27 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 

28 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 

29 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia Tbk 

Sumber : Data sekunder yang diolah,2016 

4.2 ANALISIS DATA 

4.2.1 Statistik deskriptif 
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Hasil dari analisis statistik deskriptif yang dituliskan dalam tabel 

4.3 ini akan menampilkan karakteristik dari sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini. Tabel tersebut akan meliputi jumlah sampel (N), rata rata 

dari sampel (Mean), nilai maksimum dari sampel, nilai minimum sampel, 

serta akan di tampilkan pula standar deviasi untuk masing masing variabel. 

Hasil analisis deskriptif ini dapat dibaca melalui tabel 4.3  

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Deskriptif Statistik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Jumlah_direksi 106 3.00 12.00 7.2830 2.55139 

dewan_komisaris 106 1.00 4.00 2.4623 1.04357 

komisaris_independen 106 2.00 5.00 2.8868 .83176 

ukuran_perusahaan 106 7.83 13.70 10.7495 1.57197 

ROA 106 -.80 5.15 1.9243 1.13408 

Valid N (listwise) 106     

Sumber : Data Sekunder yang telah diolah,2016 

Nilai rata-rata Return on Assets (ROA) diperoleh sebesar 1,9243.  Rentang 

minimum ROA sebesar -0,8 dan rentang maksimum sebesar 5,15 . Nilai ROA 

yang menunjukkan ukuran kinerja keuangan perbankan merupakan rasio laba 

dimana semakin tinggi nilai ROA yang ada di perusahaan tersebut makan 

menunjukkan manajemen yang efisien dalam mempergunakan aset dalam 

perusahaannya untuk menghasilkan laba bagi perusahaan dengan metode 

perhitungan laba sebelum pajak (net income) dibagi dengan total aktiva. Standar 

deviasi variabel ROA didalam penelitian ini adalah 1,13. 
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Variabel independen yang pertama yaitu jumlah direksi (JD) atau Board of 

director merupakan jumlah semua jajaran ketua direksi yang menjabat di 

perusahaan, rentang nilai minimum jumlah direksi dalam penelitian ini adalah 3 

dan rentang maksimum jumlah direksi dalam perusahan perbankan di indonesia 

yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia adalah 12. Semakin banyaknya jumlah 

direksi yang menjabat di dalam perusahaan tersebut maka semakin kompleks pula 

teori keagenan yang terjadi. Nilai rata rata variabel jumlah direksi adalah sebesar 

7,28. Standar deviasi Jumlah direksi perusahaan perbankan sebesar 2,55. 

Variabel independen jumlah komisaris atau board of commisioner 

merupakan jumlah dewan komisaris yang berada pada perusahaan perbankan. 

Dalam sampel perbankan yang digunakan periode tahun 2012-2015 mempunyai 

rentang dimulai dari nilai minimun 1 dan nilai maksimum sebesar 4. Nilai rata 

rata dari sampel penelitian untuk variabel jumlah dewan komisaris adalah sebesar 

2,46 dan untuk nilai standar deviasi nya sebesar 1,04. Semakin besar jumlah 

komisaris maka masalah keagenan juga akan semakin besar karena masalah akan 

semakin susah dicari solusinya karena sulit untuk memonitor banyak kepala. 

Variabel komisaris independen pada penelitian ini menunjukkan jumlah 

anggota komisaris independen yang ada di dalam perusahaan, komisaris 

independen berfungsi untuk pengawasan apakah sudah sesuai penerapan good 

corporate governance dalam perusahaan. Rentang variabel komisaris independen 

antara2 sampai 5 sedangkan rata rata variabel komisaris independen sebesar 2,8 

dengan standar deviasi sebesar 0,83.  
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik adalah model yang lolos dari uji asumsi 

klasik tersebut (Imam Ghozali,2009). Sebelum kita menguji apakah hasil 

dari hipotesis dari yang kita teliti maka harus dilakukan dulu uji asumsi 

klasik untuk mendapatkan model regresi yang dapat digunakan dan baik 

untuk diteliti. Model model regresi yang lolos dari uji asumsi klasik berarti 

data yang digunakkan tidak terjadi multikolinearitas dan 

heteroskedastisitas. Model regresi yang lolos dari uji asumsi klasik juga 

membuktikan bahwa data yang digunakan terdistribusi normal sehingga 

data dapat digunakan untuk diteliti. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Cara untuk mengetahui apakah data yang kita gunakan 

terdistribusi normal adalah dengan uji statistik. Model regresi yang kita 

gunakan baik apabila data nya terdistribusi normal dan dengan 

melakukan uji normalitas kita dapat mengetahui apakah data yang kita 

gunakan terdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali, 2001 bahwa 

uji normalitas dapat bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

yang digunakan dalam penelitian, variabel dependen, indepen, dan 

dalam penelitian ini juga di gunakan variabel kontrol memiliki 

distribusi normal atau tidak. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas 

dalam uji Kolmogorov smirnov, dimana secara multivarians dimana 
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pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Dari 

uji Kolmogorov Smirnov data yang dihasilkan haruslah melebihi nilai 

signifikansi sebesar 0.05 baru dapat dikatakan bahwa data terdistribusi 

normal. Apabila, hasil dari nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka 

data harus di regresi kembali hingga data terdistribusi normal 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi yang melebihi 0,05. Hasil 

pengujian dari penelitian data perbankan dalam penelitian ini adalah : 

 Pada percobaan uji normalitas yang pertama hasilnya adalah 

 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .109 116 .002 .877 116 .000 

a. Lilliefors Significance Correction     

 

Dalam tabel ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki belum terdistribusi 

normal hal ini ditunjukkan dengan sig Kolmogorov Smirnov sebesar 0,002 yang 

dimana hasilnya kurang dari 0,05. Langkah yang harus dilakukan adalah dengan 

mengurangi data data yang menyebabkan data tidak normal, nomor data tersebut 

dapat dilihat melalui tabel dibawah : 
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Extreme Values 

   Case Number Value 

Unstandardized Residual Highest 1 58 4.38168 

2 55 3.39230 

3 29 2.81161 

4 53 2.32090 

5 26 2.27888 

Lowest 1 46 -8.25795 

2 97 -6.07513 

3 75 -4.50335 

4 104 -4.13509 

5 68 -2.37496 

 

Data yang dimaksud di case number diatas adalah laporan data keuangan dari 

beberapa perbankan dibawah ini : 

1. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) 2012 

2. Bank Woori Saudara Indonesia (SDRA) 2012 

3. Bank Mutiara (BCIC) 2013 

4. Bank of India Indonesia (BSWD) 2013 

5. Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) 2013 

6. Bank Woori Saudara Indonesia (SDRA) 2013 

7. Bank Pundi Indonesia (BEKS) 2014 

8. Bank Mutiara (BCIC) 2014 

9. Bank Pundi Indonesia (BEKS) 2014 

10. Bank Mutiara (BCIC) 2015 
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Tabel 4.4 

Hasil uji Kolmogorov Smirnov 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .039 106 .200
*
 .993 106 .862 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

Berdasarkan hasil pada tabel diatas ditunjukkan angka signifikansi sebesar 

0,2 yang berarti bahwa data terdistribusi normal dibuktikan melalui angka 0,2 

yang lebih besar dari 0,05 (0,2<0,05). Data yang telah terdistribusi normal juga 

telah memenuhi salah satu syarat yang tercatat dalam uji asumsi klasik jadi data 

residual yang digunakan oleh peneliti dapat digunakan untuk penelitian. Data 

varianel yang digunakan dalam hal ini variabel independen maupun kontrol dapat 

digunakan untuk memprediksi pengaruhnya terhadap Return on Assets atau 

kinerja keuangan perbankan. 

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas pada dasarnya bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi yang peneliti gunakan ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas atau independennya. Apabila antar 

variabel memiliki korelasi dapat dilihat bahwa antar variabel tidak 

ortogonal. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam regresi dapat dilihat melalui nilai tolerance 

dan Variable Inflation Factor (VIF) yang terdapat pada masing masing 
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variabel seperti yang dapat dilihat di tabel 4.5. Variabel yang ortogonal 

adalah variabel yang memiliki nilai korelasi antara sesama variabel 

independennya yaitu sama dengan nol.  

Tabel 4.5 

Hasil uji Multikolinearitas 

Variabel Collinearity statistic 

Tolerance VIF 

Jumlah direksi 0,224 4,474 

Dewan komisaris 0,330 3,028 

Komisaris 

independen 

0,449 2,229 

Ukuran 

perusahaan 

0,242 4,138 

Dependen variabel : Return on Assets 

Berdasar pada nilai yang tercantum dalam uji multikolinearitas 

dapat dilihat melalui nilai Tolerance dan VIF bahwa tidak ada nilai 

tolerance yang berada di bawah nilai 0,1. Setiap variabel bebas dari 

jumlah direksi, dewan komisaris, komisaris independen, maupun 

ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance berkisar 0,224-0,449. 

Apabila dilihat dari nilai VIF, variabel jumlah direksi, dewan 

komisaris, komisaris independen, maupun ukuran perusahaan memiliki 

nilai berkisar 2,29 sampai 4,47 dengan nilai ini menunjukkan bahwa 

nilai VIF tidak ada yang diatas 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

model yang peneliti gunakan untuk penelitian ini terbebas dari 

gangguan multikolinearitas. 
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4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear yang kita gunakan terjadi 

korelasi antara kesalahan pengganggu dalam suatu periode t 

dengan kesalahan pengganggu dalam periode t-1 atau periode 

sebelumnya. Cara untuk mengetahunya apakah terjadi atau 

tidaknya korelasi dapat dilakukan melalui uji Durbin Watson 

atau DW test. Uji DW test ini membuktikan apakah ada nya 

korelasi didalam model regresi yang kita gunakan, melalui 

bagian dari uji statistik SPSS. Hasil dari uji Durbin Watson 

atau DW test dalam model regresi penelitian ini dengan sampel 

perbankan periode tahun 2012-2015 dapat dibaca didalam tabel 

4.6 dibawah 

Tabel 4.6 

Hasil uji Korelasi 

Durbin-Watson 

1.728 

 

Berdasar hasil uji korelasi yang ditunjukkan melalui nilai durbin 

watson atau DW Test pada tabel 4.6 diatas, nilai durbin watson dalam sampel 

penelitian ini sebesar 1,728 sedangkan berdasarkan tabel DW Tabel yaitu dU 

= 1,7219 dan 4-dU = 2,2781. Maka dapat dikatakan bahwa sampel penelitian 



63 
 

 
 

tidak terdapat auto korelasi dalam model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Korelasi 

dU dW 4-dU Kesimpulan 

1,7219 1,728 2,2781 Tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

 

4.2.2.4 Uji Heteroskedasitas 

Dalam pengujian statistik, uji heteroskedasitas ini digunakan dengan 

tujuan untuk menguji apakah dari model regresi yang kita gunakan 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain . Apabila varian dari residual satu dengan lain 

pengamatan itu tetap berarti disebut homoskedasitas dan apabila 

berbeda akan disebut dengan heteroskedastisitas. Suatu model regresi 

yang baik adalah suatu model yang tidak terjadi heteroskedatisitas 

(Ghozali,2011). Dalam hal ini apakah terjadi hetero atau tidak akan 

dibuktikan dalam uji statistik dengan melihat grafik plot antar variabel 

dependen yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. Mendeteksinya 

dapat dilakukan dengan melihat apakah ada pola yang terbentuk pada 

grafik scatterplot. 
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 Dengan dasar analisis : 

1. Jika ada pola yang jelas, seperti titik titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur, maka dapat di indikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas 

2. Jika tidak ada pola jelas serta titik titik menyebar diatas dan di 

bawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Dari dasar analisis diatas maka dapat digolongkan model regresi 

yang digunakan untuk penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas 
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karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik titik terlihat menyebar 

walaupun sebagian menggerombol di beberapa bagian tetapi sebagian 

besar terlihat menyebar dan dibawah angka nol pada sumbu Y titik titik 

terlihat menyebar tanpa membentuk suatu pola yang jelas. Maka dapat di 

simpulkan bahwa model regresi yang digunskan dalam penelitian ini tidak 

terjadi heteroskedatisitas. 

Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .905 .479  1.888 .062 

Jumlah_direksi -.016 .044 -.071 -.353 .725 

dewan_komisaris .182 .089 .339 2.050 .043 

komisaris_independen .077 .096 .115 .808 .421 

ukuran_perusahaan -.068 .069 -.190 -.981 .329 

a. Dependent Variable: ABS_RES2     

  

 Berdasarkan hasil uji Glejser, terlihat bahwa terdapat satu variabel bebas 

memiliki nilai signifikansi <  0,05 yaitu dewan komisaris sehingga dapat 

dikatakan terdapat heteroskedastisitas dalam model ini. Dikarenakan adanya 

heteroskedatisitas dalam uji Glejser dan hasil penelitian menjadi terkesan 

membingungkan maka peneliti melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode 

yang lain yaitu dengan melakukan uji park yang dimana harus membandingkan 

antara nilai signifikansi dengan t tabel. Uji park dilakukan dengan cara 

meregresikan nilai residual (Lnei2) dengan masing-masing variabel independen 
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(Lnx1 dan Lnx2). Uji park juga merupakan salah satu cara untuk melihat apakah 

heteroskedatisitas terjadi atau tidak. Dalam hal ini dilakukan untuk memperkuat 

jawaban sebelumnya dengan menggunakan metode yang berbeda. 

Uji Park 

T tabel = 1,98 

Apabila Thitung < Ttabel berarti tidak terjadi heteroskedatisitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.847 5.638  .860 .392 

Lnx1 .079 1.387 .012 .057 .955 

Lnx2 2.248 .824 .433 2.727 .008 

Lnx3 -1.747 1.178 -.203 -1.483 .141 

Lnx4 -2.754 3.257 -.164 -.845 .400 

a. Dependent Variable: Lnei2     

 

 Setelah dilakukan uji park dapat dibaca dalam tabel bahwa Thitung < 

Ttabel dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedatisitas dalam model regresi 

yang digunakan. 

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan dapat disimpulkan bahwa 

data yang ada dan digunakan untuk penelitian telah terdistribusi normal 

dan tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi, 

sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis linear berganda atau 
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disebut multiple regression analysis untuk melakukan pengujian terhadap 

hipotesis. 

Tabel 4.8 

Hasil regresi Linear Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.947 .831  -2.344 .021 

Jumlah_direksi .052 .076 .117 .680 .498 

dewan_komisaris -.186 .154 -.171 -1.208 .230 

komisaris_independen .448 .166 .329 2.708 .008 

ukuran_perusahaan .247 .119 .342 2.069 .041 

a. Dependent Variable: ROA     

  

 Persamaan yang dapat terbentuk dari tabel diatas adalah : 

 ROA = 0,052JD -0,186DW+0,448KI+0,247UK+e 

  Dari persamaan regresi linear berganda tersebut dapat dikatakan bahwa : 

a. Nilai koefisien regresi jumlah direksi (b1) sebesar 0,052  yang 

mempunyai arti jika jumlah direksi bertambah dan variabel lain 

tetap maka kinerja keuangan perbankan akan naik atau meningkat 

b. Nilai koefisien regresi dewan komisaris (b2) sebesar -0,186  yang 

mempunyai arti jika dewan komisaris bertambah dan variabel lain 

tetap maka kinerja keuangan perbankan akan menurun 
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c. Nilai koefisien regresi komisaris independen (b3) sebesar 0,448  

yang mempunyai arti jika komisaris independen bertambah dan 

variabel lain tetap maka kinerja keuangan perbankan akan naik 

atau meningkat 

d. Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan (b4) sebesar 0,247  yang 

mempunyai arti jika ukuran perusahaan semakin besar dan variabel 

lain tetap maka kinerja keuangan perbankan akan naik atau 

meningkat 

e. Dari hasil model regresi diatas dapat dikatakan bahwa faktor dari 

komposisi Good Corporate Governance yang paling banyak 

mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah Komisaris 

independen hal ini ditunjukkan melalui hasil koefisien regresi 

paling dominan sebebsar 0,448 

 

4.2.4 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik maka untuk mengetahui apakah 

persamaan regresi yang kita pertanggungjawabkan  itu dapat dilakukan 

pengujian hipotesis. 

4.2.4.1 Koefisien Determinansi (R
2
) 

Analisis regresi Linear berganda selain memiliki tujuan untuk 

menguji hipotesis juga dapat digunakan untuk mengukur apakah ada 

pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain 
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untuk mengukur pengaruh antar variabel juga dapat digunakan untuk 

mengukur koefisien determinasi model penelitian yang di sebut R
2
 atau 

R square. Untuk mengetahui seberapa besar kinerja keuangan mampu 

dijelaskan oleh variabel independen yaitu jumlah direksi, dewan 

komisaris, komisaris independen maupun ukuran perusahaan. Tabel 

yang mengukur adjusted R square digunakan untuk melihat seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variabel 

dependen. Berikut adalah hasil output SPSS : 

Tabel 4.9 

Nilai R dan Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .576
a
 .332 .305 .94524 

a. Predictors: (Constant), ukuran_perusahaan, komisaris_independen, 

dewan_komisaris, Jumlah_direksi 

b. Dependent Variable: ROA  

  

 Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
2
 adalah sebesar 0,305 

hal ini berarti variabel bebas dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel ROA 

sebesar 30,5% dan selebihnya sebesar 69,5% di tunjukkan melalui faktor faktor 

lain dari variabel tersebut. Nilai standar error of the estimate memberikan arti 

bahwa dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan / layak digunakan 

karena memiliki nilai yang kecil yaitu sebesar 0,945. 
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4.2.4.2 Uji Kelayakan Model (Goodness of fit) 

Untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel 

dependen sehingga apakah model dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen maka dilakukanlah uji statistik F. Untuk mengetahui 

apakah pengaruh antara jumlah direksi, dewan komisaris, komisaris 

independen, bahkan ukuran perusahaan terhadap Return on Assets atau 

kinerja keuangan perbankan. Berikut hasil output  SPSS dari Uji F 

adalah : 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.803 4 11.201 12.536 .000
a
 

Residual 90.241 101 .893   

Total 135.045 105    

a. Predictors: (Constant), ukuran_perusahaan, komisaris_independen, 

dewan_komisaris, Jumlah_direksi 

 

b. Dependent Variable: ROA     

 

 Berdasarkan hasil uji F diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang 

telah dilakukan diperoleh lah F hitung sebesar 12,536 dengan F tabel 2,46 

dapat dikatakan bahwa F hitung > F tabel dengan  nilai signifikansi sebesar 

0,000. Nilai signifikansi 0,000<0,05 menunjukkan bahwa model regresi yang 

digunakan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja keuangan / model fit. 
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4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji signifikansi parameter Individual t biasanya digunakan untuk 

membuktikan hipotesis serta dapat digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan (nyata) terhadap 

variabel dependen. Berikut adalah hasil dari SPSS dalam pengujian hipotesis : 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.947 .831  -2.344 .021 

Jumlah_direksi .052 .076 .117 .680 .498 

dewan_komisaris -.186 .154 -.171 -1.208 .230 

komisaris_independen .448 .166 .329 2.708 .008 

ukuran_perusahaan .247 .119 .342 2.069 .041 

a. Dependent Variable: ROA     

 

a.  Uji Hipotesis Pengaruh Jumlah direksi terhadap Kinerja 

Keuangan 

 Berdasarkan  hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,498 > 0,05. Hal ini menunjukkan 

jumlah direksi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perbankan. 

Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan jumlah direksi 

berpengaruh terhadap Kinerja keuangan ditolak 
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b. Uji Hipotesis Pengaruh dewan komisaris terhadap Kinerja 

keuangan 

Berdasarkan  hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,23 > 0,05. Hal ini menunjukkan 

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga 

dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan dewan komisaris berpengaruh 

terhadap Kinerja keuangan ditolak. 

c. Uji Hipotesis Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja 

keuangan 

 Berdasarkan  hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Sehingga 

dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan Komisaris Independen 

signifikan terhadap Resiko sistematik diterima. 

d. Uji Hipotesis Pengaruh Firm size atau Ukuran perusahaan 

terhadap Kinerja Keuangan 

  Berdasarkan  hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,041 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

firm size atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

perbankan. Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan firm size 

atau ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Resiko sistematik diterima. 
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4.3 PEMBAHASAN 

Berdasarkan dari hasil pengujian regresi linier berganda, menunjukkan 

bahwa model regresi baik untuk digunakan untuk memprediksi Kinerja 

Keuangan Perbankan. Berdasarkan hasil pengujian, faktor yang paling 

dominan dalam mempengaruhi kinerja Keuangan perbankan dalam hal 

perangkat GCG adalah komisaris independen. Hal itu dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi yang lebih besar bila dibandingkan dengan variabel lainnya. 

Sedangkan Kinerja keuangan perbankan mampu dijelaskan oleh variabel 

independen yaitu jumlah direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan 

variabel kontrol ukuran perusahaan sebesar 30,2%, sedangkan sisanya yaitu 

69,8% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel bebas yang diteliti dalam 

penelitian ini. Apabila bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan 

memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, 

dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh 

pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya 

4.3.1 Pengaruh Jumlah direksi Terhadap Kinerja keuangan Perbankan 

Jumlah direksi yang banyak akan memberi dampak positif bagi 

perusahaan karena apabila jumlah direksi yang banyak akan memberikan 

peningkatan bagi pengelolaan sumber daya perusahaan menurut Isshaaq 

(2009) Dewan direksi pada dasarnya memiliki peranan penting bagi 

keberlangsungan perusahaan, karena dengan adanya dewan direksi yang 
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profesional dan mampu maka nantinya akan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan. Kemampuannya untuk menjadi dewan direksi akan membantu 

perusahaan menambah relasi -relasi di luar perusahaan, sehingga perusahaan 

semakin berkembang dan mengalami peningkatan kinerja.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Jumlah direksi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan dibuktikan dengan adanya 

tingkat signifikansi 0,498 dimana lebih besar dari tingkat signifikansi yang 

ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Hasil dari Penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Irmalawati (2010) dan Ahmad Minan Santoso 

(2015) yang menyatakan bahwa variabel Dewan Direksi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan dimana dalam penelitian 

itu dikatakan bahwa Dewan Direksi memiliki kewenangan untuk mengatur 

jalannya perusahaan.  

Dewan Direksi berwenang untuk menentukan arah tentang kebijakan 

perbankan dan mengawas operasional perbankan sehingga dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Namun berdasarkan data yang 

ada Jumlah direksi yang dijadikan sampel penelitian perbankan di indonesia 

periode tahun 2012-2015 memang tidak seturut dengan aturan dari bank 

indonesia yang menyarankan bahwa jumlah direksi seharusnya berjumlah 

maksimal 3-4 orang menurut surat edaran BI tahun 2013 tetapi dapat dilihat 

dalam data bahwa jumlah direksi di perusahaan justru memiliki angka 

minimal 3 dan maksimal 12 jadi sebagian besar bisa dikatakan tidak mengikuti 

aturan dari bank indonesia. Apabila jumlah direksi terlalu banyak 



75 
 

 
 

mengakibatkan perbedaan pendapat yang tinggi atau bisa disebut teori 

keagenan yang besar, sehingga simpangan dan masalah yang terjadi juga 

semakin rumit antar individu. 

Berita kasus perbankan mutiara yang juga mengakibatkan sebagian 

industri perbankan merombak anggota dewan direksi atau komitenya sehingga 

banyak restrukrasi organisasi khususnya pada tahun 2012-2013 dimana baru 

ditahun 2013 bank indonesia mengeluarkan surat edaran BI yang menerapkan 

secara rinci aturan dalam pemilihan dewan direksi. Beberapa perihal yang 

memungkinkan hasil yang dimunculkan tidak sesuai dengan teori yang ada 

bisa dikarenakan dimana di beberapa perusahaan perbankan di indonesia 

adalah adanya peran dewan direksi yang lebih dominan di perusahaan, dan 

jumlahnya biasanya lebih banyak dari pada dewan komisaris disamping itu 

yang terjadi adalah kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi kinerja 

dewan direksi menjadi sulit terkendali karena posisi dewan direksi yang 

dominan tersebut dengan adanya hal seperti itu, kinerja keuangan perusahaan 

pun tidak mengalami peningkatan. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Wulandari (2005) bahwa jumlah direksi menjadi tidak memiliki 

pengaruh karena posisinya biasanya lebih dominan. 

4.3.2 Pengaruh dewan komisaris Terhadap Kinerja keuangan 

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk 

memonitor manajer. Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi efektif 

tidaknya aktivitas pengawasan. Prefer (dalam Faisal, 2005) mengungkapkan 
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bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi 

perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan 

menjamin ketersediaan sumber daya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dewan komisaris 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan adanya tingkat 

signifikansi 0,23. Dalam penelitian ini dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris  merupakan orang orang yang 

bertanggung jawab mengawasi perusahaan dari sisi internal dan eksternal 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan sudah melakukan seperti yang PBI 

katakann yaitu jumlahnya haruslah kurang dari 3 orang bahkan kalau bisa 

jumlahnya sama dengan komisaris independen. Adapun kemungkinan yang 

menyebabkan perbedaan antara teori dan hasil dari penelitian ini bisa 

dimungkinkan karena pada sektor keuangan memiliki kinerja yang relatif baik 

jadi kemungkinan besar kecil atau banyak sedikitnya tidak mempengaruhi 

ROA.  

Pada dasarnya bisa di asumsikan pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan komisaris pada dasarnya tidak memiliki pengaruh karena pengawasan 

juga dilakukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan) sedangkan pada tahun 2013 setelah dikeluarkannya SBI 2013 

perusahaan sektor keuangan lebih diawasi oleh bank Indonesia lebih ketat dan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain semakin pedulinya Bank 

Indonesia tentang kualitas perbankan yang seharusnya menjadi lebih baik 

tetapi sektor perbankan juga sebagai pemeran penting dalam perkembangan 
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ekonomi di indonesia. Hasil ini sesuai dengan penelitian Lastanti (2004) dan 

Irmalasari (2010) yang mengatakan dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan perbankan.  

4.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan 

Tugas komisaris independen yang dimana merupakan sebagai 

penengah apabila terjadi perselisihan antar para manajer internal sehingga 

memiliki tugas penuh mengawasi apakah GCG terlaksana dengan baik atau 

tidak. Bertambahnya pengawasan dimaksudkan supaya perusahaan dapat 

melakukan kegiatan usaha yang sehat dan berkurangnya perilaku manajemen 

yang menyimpang. Apabila GCG terlaksana dengan baik maka dapat pula 

memberikan pengaruh baik bagi perusahaan yang ditunjukkan melalui jumlah 

profit yang meningkat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja keuangan perbankan 

dengan adanya tingkat signifikansi 0,008. Dalam penelitian ini dapat terlihat 

bahwa hasil yang ditunjukkan adalah berpengaruh dengan nilai signifikansi 

lebih kecil dari 0,05 dan apabila dilihat dari nilai t dapat pula disimpulkan 

bahwa komisaris independen memberikan pengaruh positif. Pengaruh positif 

berarti apabila semakin tinggi atau semakin banyak jumlah komisaris 

independen dapat dikatakan bahwa ROA perusahaan akan naik atau kinerja 

keuangan perusahaan akan membaik.  

Hasil ini sesuai dengan penelitian Christiawan (2015) yang meneliti 

pengaruh komisaris independen sektor keuangan khususnya perbankan 
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menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Kinerja 

keuangan Perbankan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka 

akan memberi dampak baik untuk perusahaan kinerja akan menjadi efektif dan 

berdampak kepada kinerja keuangan yaitu menghasilkan profit yang baik bagi 

perusahaan. Kapasitas yang diberikan komisaris independen adalah yang 

terbesar dibadingkan oleh variabel lain hal ini berarti bahwa apabila kinerja 

komisaris independen baik maka dapat dikatakan pula GCG dalam perusahaan 

akan membaik.  

Pada periode waktu 2012-2015 seperti kita tahu bahwa bank Indonesia 

mengeluarkan sebuah Surat Bank Indonesia tahun 2013 dimana memberikan 

kekhususan untuk tugas dan wewenang dari komisaris independen itu sendiri 

dimana sebagai pengawas apakah semua tata kelola manajemen perusahaan 

berjalan dengan sewajarnya atau tidak. Jika kita proxikan dengan data standar 

jumlah komisaris independen, pada periode 2012-2015 sudah sesuai dengan 

aturan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa periode tahun 2012-2013 

standar GCG di perbankan Indonesia semakin membaik dimana adanya 

kepedulian khusus kembali Bank Indonesia dan kekhususan kinerja komisaris 

independen yang menjadi salah satu motor penting bagi mekanisme GCG. 

4.3.4 Pengaruh Firm size atau ukuran perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan  

Perusahaan yang besar relatif memiliki kemudahan dalam mengakses 

pasar modal, hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan 

kemampuan untuk mendapatkan dana. Apabila perusahaan memiliki dana 
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yang banyak maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan 

perbankannya baik melalui ekspansi ataupun meningkatkan kualitas 

perusahaan perbankan. Penelitian Suranta dan Midiastuty (2004) menunjukan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar berarti semakin 

besar perusahaan memungkinkan bahwa dapat dikatakan jika kinerja 

keuangan perbankannya juga baik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, firm size berpengaruh terhadap Kinerja keuangan perbankan 

dengan adanya tingkat signifikansi 0,041. Hasil t dari penelitian ini juga dapat 

dikatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dimana 

apabila ukuran perusahaan meningkat maka ROA juga ikut meningkat. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian Klapper and Love (2002), Sukamulja (2004), dan 

Christiawan (2015) yang menyatakan bahwa firm size atau ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perbankan. 

Periode tahun yang dilakukan untuk penelitian ini di 2012-2015 dapat 

dilihat dalam laporan perekonomian Indonesia bahwa terdapat peningkatan 

kantor cabang perbankan dari 14000 – 16000 di tahun 2013 ini membuktikan 

bahwa kualitas perbankan indonesia semakin menunjukkan tanda membaik 

dimana semakin banyak bank yang melakukan ekspansi dengan membuka 

kantor cabang bagi bank nya. Hal ini berdampak langsung ke masyarakat agar 

untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan. 

Kondisi ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dapat dimaksudkan untuk 

melihat apakah variabel independen menjadi semakin signifikan dan dapat 

memperkecil error term dan dari hasil pengujian diatas dapat dikatakan bahwa 
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ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan seperti yang dibuktikan oleh 

penelitian Irmalawati (2010) dimana juga meneliti perusahaan perbankan yang 

membuktikan bahwa perusahaan yang besar cenderung memiliki kinerja 

perusahaan yang baik dimana menaikkan nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




