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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan 
kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap isu tentang penerapan corporate 
governance (CG) yang mempengaruhi kinerja nkeuangan khusunya pada 
perusahaan perbankan. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
linier berganda dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R

2
). Populasi pada 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan purposive sampling, sehingga dalam penelitian 
diperoleh 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 
tahun 2009-2012 sebagai sampel penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ukuran dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan bukan 
merupakan variabel moderating hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan 
nilai perusahaan, sehingga H1 ditolak. Ukuran dewan komisaris independen 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan merupakan 
variabel moderating hubungan antara ukuran dewan komisaris independen dengan 
nilai perusahaan, sehingga H2 diterima. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan (ROA) dan kinerja keuangan bukan merupakan 
variabel moderating hubungan antara ukuran dewan direksi dengan nilai 
perusahaan, sehingga H3 ditolak. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan (ROA), dan kinerja keuangan bukan merupakan variabel 
moderating hubungan antara ukuran komite audit dengan nilai perusahaan, 
sehingga H4 diterima. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja 
keuangan (ROA), dan kinerja keuangan bukan merupakan variabel moderating 
hubungan antara kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan, sehingga H5 
diterima. 

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa asumsi-asumsi dari 
model regresi linear klasik, penaksisran OLS memiliki varians yang terendah di 
antara penaksir-penaksir linear lainnya: dalam hal ini, penaksiran OLS disebut 
sebagai penaksir tak bias linear terbaik (best linear unbiased estimators/BLUE). 

 
Kata kunci: Good corporate governance, kinerja keuangan. 
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PENDAHULUAN 

Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki peran system 

keuangan di Indonesia. Pengertian Bank menurut Undang-Undang No. 7 tahun 

1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 

tahun 1998 dalam pasal 1 angka 2, Bank adalah suatu badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam rangka 

meningkatkan taraf  hidup rakyat banyak. Melalui perkreditan dan berbagai jasa 

yang diberikan, Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar 

system pembayaran bagi semua sector perekonomian. 

Perusahaan good corporate governance membutuhkan pihak atau kelompok 

untuk memonitor implementasi kebijakan direksi, oleh karena itu Dewan 

Komisaris merupakan bagian pokok dari mekanisme corporate governance. 

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 pencapaian tujuan 

perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Sam’ani, 2008). 

Ukuran Dewan komisaris sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin banyak personel yang menjadi Dewan Komisaris, dapat berakibat 

semakin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Einsberg, 

Sundgre, dan Wells 1998, dan Jensen, 1993). Penelitian terdahulu juga 

menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negative secara 

signifikan terhadap manajemen laba, semkin sedikit dewan komsaris maka 

semakin banyak tindak kecurangan karena sedikitnya dewan komisaris 

memungkinkan bagi organisasi tersebut (Yu, 2006), Chtourou, Berdard, dan 

Corteau (2001) dan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003). Dampak Indepenensi 

dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan masih menghasilkan 

beberapa kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh Dulewitzc (dalam Sam’ani, 
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2008) menyatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen memiliki 

hubungan positif dengan arus kas pada total aktiva dan perputaran penjualan. 

Sedangkan beberapa penelitian menyatakan berdampak negative terhadap kinerja 

perusahaan (Baysinger, Kosnik dan Turk, 1991). 

Berkaitan dengan ukuran dewan direksi, beberapa peneliti menemukan hasil 

yang berbeda. Dalton et al, (dalam Sam’ani, 2008) menyatakan adanya hubungan 

positif antara ukuran dewan direksi dengan kinerja perusahaan. Sedangkan 

Einsber, dkk (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negative antara 

ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Kepemilikan oleh Institusional juga 

dapat menurunkan agency cost,  karena dengan adanya monitoring yang efektif 

oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menurun (Moh’d, dkk, 

1998 dalam Madiastuti dan Machfudz, 2003). Hasil penelitian yang berbeda 

dilakukan oleh Faisal (2005) menyatakan bahwa hubungan antara kepemilikan 

institusional dengan biaya keagenan (agency cost) adalah negative, kepemilikan 

institusional belum efektif sebagai alat memonitor manajemen dalam 

meningkatkan nilai perusahaan.   

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui 

bagaimana Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap  pertumbuhan 

laba perusahaan (studi kasus perusahaan perbankan yang terdaftra di BEI periode 

(2009-2012). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Corporate Governance 

Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan. Atau seringkali dikenal dengan 

istilah masalah keagenan, permasalahan keagenan dalam hubungannya antara 

pemilik modal dengan manajer adalah sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa 

dana yang ditanamkan tidak di ambil alih atau di investasikan pada proyek yang 

tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return, sehingga dibutuhkan 

corporate governance untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemiliki 

dan manajer (Macey dan O’Hara,2003). Forum corporate Governance in 
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Indonesia (FCGI) mendefinisikan CG sebagai perangkat peraturan yang 

menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern 

lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain 

system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.  

Dalam pedoman corporate governance Perbankan Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan corporate governance pada bulan 

Januari 2004 disebutksn bahwa corporate governance mengandung lima prinsip 

utama yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), tanggung 

jawab (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran (fairness), 

dan diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). Struktur tata kelola perbankan (governance 

structure of banking) dapat diterapkan dengan adanmya beberapa criteria meliputi 

pemegang saham, dewan komisaris, direksi, auditor dan komite audit, compliance 

officer, skretaris perusahaan, dewan pengawas syariah dan stakeholders. 

Indikator mekanisme corporate governance 

1. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur. Tanggung 

jawab utama Dewan Komisaris adalah memonitor kinerja manajerial dan 

mencapai tingkat timbal balik (return) yang memadai bagi pemegang saham. 

Disisi lain, Dewan juga harus bertindak mencegah timbulnya benturan 

kepentingan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan di perusahaan. Selain 

itu ada yang berpendapat bahwa Dewan Komisaris merupakan inti dari 

corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder international, 2000  

dalam Lestariningsih, 2008). Menurut Chtourou et al (2001) dalam 

penelitianya bahwa denga jumlah dean yang semakin basar maka mekanisme 

monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang 

besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resources dependence. 
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2. Dewan Komisaris Independen  

Komisaris adalah lembaga yang bertugas mengawasi atau mengontrol 

jalanya perusahaan yang dipimpin oleh Dewan Direksi (Emirzon, 2007). 

Disebutkan dalam Emirzon, (2007) pembentukan komisaris independen ini 

dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap para 

pemegang saham minoritas dalam perusahaan. Berdasarkan keputusan direksi 

BEJ (sekarang BEI) nomor:KEP-339/BEJ/07-2001 (dalam Nurmala.et. al. 

2007) yaitu pencatatan  Efek nomor I-A, komisaris independen bertanggung 

jawab untuk mangawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan 

nasehat kepada direksi jika diperlukan. 

3. Dewan Direksi 

Dewan Direksi adalah board of directors yaitu pimpinan perusahaan 

yang dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka 

dalam mengelola perusahaan(kamus BI). Syakhroza (2002) mengatakan 

bahwa dalam perundang-undangan Indonesia perusahan Indonesia tidak diberi 

batasan berapa banyak seharusnya dewan direksi, peraturan hanya 

menyebutkan bahwa untuk sebuah perseroan terbuka yang menerbitkan surat 

pengakuan hutang wajib mempunyai paling sedikit dua orang direktur. 

4. Komite Audit 

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam 

laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil 

kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (earning management) 

dengan cara melakuakan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan 

dari audit eksternal. Sesuai dengan Kep. 29/PM/ 2004, komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan 

laporan keuangan perusahaan.selain itu komite audit dianggap sebagai 

penghubung antara pemegang saham dengan dewan komisaris dengan pihak 

manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan 

timbulnya agensi. Berdasarkan surat edaran BEJ,SE-008/BEJ/12-2001, 

keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangya tiga orang termasuk 

ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya satu 
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orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan 

komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite 

audit.anggota lain yang bukan merupakankomisaris independen harus berasal 

dari pihak eksternal independen.  

5. Kepemilikan Institutional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, intitusi luar negri, institusi berbadan hukum, 

dana perwalian serta intitusi lainnya pada akhir tahun (Shien, dkk 2006). 

Husnan (2001) menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan perusahaan di 

Indonesia, yaitu kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. 

Menurut Goldber dan Idson (dikutip dari Husnan, 2001) perusahaan 

kepemilikan menyebar adalah peusahaan yang kepemilikannya lebih 

menyebar dalam memberikan imbalan yang lebih besar kepada pihak 

manajemen dari pada perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi. Jenis 

kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan 

seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling dan 

minority shareholders (Asian Development Bank, 2000 dikutip dari Husnan, 

2001). Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas 

(shareholders) dapat bertindak sama dengan kepentingan pemegang saham 

atau bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Disamping itu juga 

mempunyai informasi yang lebih lengkap dari pada pemegang saham 

minoritas, dan hal ini akan mempengaruhi perilaku perusahaan (The Bussines 

Roundtable, 1997). 

Kinerja Keuangan  

Kinerja keuangan merupakan salah satu factor yang menunjukan 

efektivitas dan efisien dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Jadi 

kinerja keuangan adalah kemampuan kerja manajemen keuangan dalam mencapai 

prestasi kinerjanya. Laba merupakan indicator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan. Informasi tentang laba mengukur 

keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang 

ditetapkan (Parawiyati, 1996). 
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Return On Asset (ROA) 

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam 

analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu 

menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu 

mengukur perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau kemudian di 

proyeksikan dimasa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah 

keseluruhan harta perusahaan yang diperoleh dari modal sendiri maupun modal 

asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva yang digunakan untuk 

kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Brigham dan Houston (2001) “ rasio 

laba bersih terhadap total aktiva pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah 

bunga dan pajak”.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan/ individu-

individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 1998). Populasi pada 

penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009-2012. Metode dalam pengumpulan sample 

pada penelitian ini didasarkan pada metode non probability sampling tepatnya  

metode purposive sampling. Metode ini menciptakan kriteria-kriteria tertentu 

yang digunakan sebagai metode pengumpulan sample. Kriteria tersebut adalah: 

1. Perusahaan sampel terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2012 

dalam bidang perbankan yang menerbitkan laporan tahunan (annual report) 

secara berturut-turut. 

2. Perusahaan sampel mempunyai laporan keuangan yang berahir 31 Desember 

dan menggunakan Rupiah sebagai mata uang pelaporan. 

3. Perusahaan memiliki data mengenai komisaris independen. 

4. Perusahaan sampel memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap. 

Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis 

regresi linear berganda yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut 

(Ghozali dan Irwansyah, 2002) : 
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Ya =  a + b1x1 + b2x2 + b3x3 +b4x4 +b5x5+  e  

Dimana:  

Ya = kinerja keuangan dengan ROA (Return On Assets) 

a   = konstanta 

X1 = ukuran dewan komisaris 

X2 = ukuran dewan komisaris independen 

X3 = ukuran dewan direksi 

X4 = ukuran komite audit 

X5 = kepemilikan institusional 

b  = koefisien regresi 

e  = koefisien error 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda 
   

Variabel  thitung  P Fhitung R
2 

(Constant) -2,438 -1,333 0,186 

4,466 

(p= 0,001) 
0,210 

Dewan Komisaris -0,078 -0,503 0,617 

Proprosi Komisaris 8,330 2,248 0,027 

Dewan Direksi -0,074 -1,741 0,085 

Komite Audit 2,265 2,791 0,007 

Institusional 0,050 2,493 0,015 

Sumber: Data sekunder diolah, 2014 

Hasil penelitian tentang pengaruh penerapan Corporate Governance 

terhadap pertumbuhan laba perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI periode 2009-2012 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Ukuran Dewan Komisaris dengan kinerja keuangan perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis I untuk pengaruh ukuran dewan 

komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di BEI tahun 2009-2012 diperoleh nilai thitung sebesar -1,333 dengan p = 

0,185. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p > 0,05 sehingga H1 ditolak, 

artinya ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA). 

Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab  atas pengawasan 

kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting 

mengingat penting adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 
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manajemen laba yang berdampak berkurangnya kepercayaan investor. Untuk 

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi 

perusahaan. Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka 

Dewan Direksi bertanggung jawab menyampaikan informasi terkait dengan 

perusahaan kepada Dewan Komisaris (NCCG, 2001). Selain memonitori dan 

memberi nasihat kepada direksi  sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995,  fungsi 

dewan komisaris adalah untuk memastikan sebuah perusahaan telah melakukan 

tanggung jawab social dan mempertimbangkan kebutuhan stakeholder  sama 

baiknya dengan memonitori keefektivan dari praktik corporate governance 

(National Code for Good Corporate Governance, dikutip dari IGRA, dalam 

Yonedi dan Dewi, 2008). 

Yu (2006) menemukan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh 

negative terhdap manajemen laba yang diukur dengan menggunakan model 

Modified Jones untuk mengukur discretionary accrual, hal ini menandakan 

bahwa semakin sedikit dewan komisaris maka tindakan kecurangan semakin 

banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi 

tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. 

2. Ukuran Dewan Komisaris independen dengan kinerja keuangan 

perusahaan 

Hasil pengujian Hipotesis II untuk pengaruh ukuran dewan komisaris 

independen terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012 diperoleh nilai thitung sebesar 2,248 dengan 

p = 0,027. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 sehingga H2 diterima, 

artinya ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan (ROA). 

Perusahaan yang sudah melakukan Corporate Governance diwajibkan 

untuk mempunyai Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris independen 

tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham 

yang kuat. Karena Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pemisah 

kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen. Proporsi minimum 

dewan komisaris independen adalah 20% dari keanggotaan dewan komisaris 



 
 

10 

 

dewan komisaris independen diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Dewan komisaris independen harus bukan berasal dari pemegang saham, 

bukan bagian daria anggota dewan direksi ataupun dari dewan komisaris 

(Tumbuan, 2005 dikutip dari IGRA, dalam Yonedi dan Dewi, 2008). 

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), apabila jumlah dewan komisaris 

independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan power kepada 

dewan komisaris untuk menekan manajemen dalam meningkatkan kualitas 

pengungkapan perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris yang 

lebih besar dapat mendorong dewan komisaris independen untuk bertindak 

objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan. Dechow, 

Patricia, Sloan dan Sweeny (1996), klein (2002), Peasnell, Pope dan Young 

(2001), Chtourou et al (2003), Midiastuti dan Machfudz (2003), Xie, Bao, 

Wallace dan Peter (2003), menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki 

proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Sehingga, jika dewan komisaris dari luar 

meningkatkan tindakan pengawasan hal ini juga akan berhubungan dengan 

semakin rendahnya pengakuan akrual laba atau beban yang tidak diatur dan 

merupakan pilihan kebijakan manajemen Cornett et al (2006). 

3. Ukuran Dewan Direksi dengan kinerja keuangan perusahaan 

Hasil pengujian Hipotesis III untuk pengaruh ukuran dewan direksi 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2012 diperoleh nilai thitung sebesar -1,741 dengan p = 0,085. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p > 0,05 sehingga H3 ditolak, artinya 

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Dewan Direksi adalah board of directors yaitu pimpinan perusahaan yang 

dipilih oleh para pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam 

mengelola perusahaan(kamus BI). Syakhroza (2002) mengatakan bahwa dalam 

perundang-undangan Indonesia perusahan Indonesia tidak diberi batasan berapa 

banyak seharusnya dewan direksi, peraturan hanya menyebutkan bahwa untuk 

sebuah perseroan terbuka yang menerbitkan surat pengakuan hutang wajib 

mempunyai paling sedikit dua orang direktur. 
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Adanya pemisahan peran dikarenakan Indonesia mengadopsi two-tier 

board maka pemisahan peran antara pemegang saham sebagai principal dengan 

manajer sebagai agennya, menyebabkan manajer akhirnya akan memiliki hak 

pengendalian yang signifikan dalam hal memindahkan alokasi dana investor 

(Jensen & Meckling, 1976; Shleifer & Vishny, 1997). 

Sam’ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan 

akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara 

jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik 

direksi maupun komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat 

meminimalisi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan. 

Pfeffer dan Salancik (dalam Bugshan, 2005) juga menjelaskan  bahwa semakin 

besar kebutuhan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan 

dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. 

4. Ukuran Komite Audit dengan kinerja keuangan perusahaan 

Hasil pengujian Hipotesis IV untuk pengaruh ukuran komite audit 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2012 diperoleh nilai thitung sebesar 2,791 dengan p = 0,007. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 sehingga H4 diterima, artinya 

ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam laporan 

keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil 

kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (earning management) 

dengan cara melakuakan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari 

audit eksternal. Sesuai dengan Kep. 29/PM/ 2004, komite audit adalah komite 

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pengawasan laporan 

keuangan perusahaan.selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dengan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna 

mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi. 

Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit 

terdiri dari sekurang-kurangya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota 

komite ini yang berasal dari komisaris hanya satu orang, anggota komite yang 
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berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan 

tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit anggota lain yang bukan 

merupakankomisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen. 

Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Davidson, 

Wang dan Xu (2004), yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman 

penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini, menunjukan bahwa pasar bereaksi positif terhadap pengumuman 

penunjukan komite audit terutama yang ahli dibidang keuangan. 

Sam’ani (2008) menyatakan bahwa komie audit mempunyai peran yang 

penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan 

laporan keuangan seperti halnya terciptanya system pengawasan perusahaan yang 

memadai. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif maka control 

terhadap perusahaan akan menjadi baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi 

dapat diminimalisasi. 

5. Kepemilikan Institusional dengan kinerja keuangan perusahaan 

Hasil pengujian Hipotesis V untuk pengaruh kepemilikan institusional 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI tahun 2009-2012 diperoleh nilai thitung sebesar 2,493 dengan p = 0,015. 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa p < 0,05 sehingga H5 diterima, artinya 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, intitusi luar negri, institusi berbadan hukum, dana 

perwalian serta intitusi lainnya pada akhir tahun(shien, dkk 2006). Husnan (2001) 

menegaskan bahwa ada dua jenis kepemilikan perusahaan di Indonesia, yaitu 

kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Menurut Goldber dan 

Idson (dikutip dari Husnan, 2001) perusahaan kepemilikan menyebar adalah 

peusahaan yang kepemilikannya lebih menyebar dalam memberikan imbalan yang 

lebih besar kepada pihak manajemen dari pada perusahaan yang kepemilikannya 

terkonsentrasi. Jenis kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan terkonsentrasi. 

Perusahaan seperti ini timbul dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling 

dan minority shareholders (Asian Development Bank,2000 dikutip dari Husnan, 
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2001). Pemegang saham pengendali atau pemegang saham mayoritas 

(shareholders) dapat bertindak sama dengan kepentingan pemegang saham atau 

bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Disamping itu juga 

mempunyai informasi yang lebih lengkap dari pada pemegang saham minoritas, 

dan hal ini akan mempengaruhi perilaku perusahaan (The Bussines Roundtable, 

1997) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama 

yang membantu mengendalikan masalah keagenan. Keberadaan investor 

intitusional dapat menunjukan mekanisme CG yang kuat yang dapat digunakan 

untuk memonitor manajemen perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Porter 

(1992), Midiatuty dan Machfudz (2003) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh penerapan Corporate 

Governance terhadap pertumbuhan laba perusahaan pada perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI periode 2009-2012  dapat ditarik kesimpulan: 

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, 

sehingga H1 ditolak. 

2. Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

(ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, 

sehingga H2 diterima. 

3. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, 

sehingga H3 ditolak. 

4. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, sehingga H4 

diterima. 



 
 

14 

 

5. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2009-2012, sehingga H5 

diterima. 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, 

maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan untuk senantiasa memperhatikan dan 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui optimalisasi pelaksanaan 

good corporate governance sehingga kinerja keuangan dan pertumbuhan laba 

perusahaan senantiasa mengalami peningkatan. 

2. Bagi investor diharapkan lebih cermat dalam melakukan investasi, terutama 

dengan memperhatikan pelaksanaan pada good corporate governance 

perusahaan, sehingga terhindar dari kerugian berinvestasi. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian 

melalui penambahan perusahaan sebagai sampel penelitian serta periode 

penelitian. 
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