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Abstract

The objective of this study was to examines the relationship among ownership structure, the proportion of
independent commissioner board and syariah banking performance. This study employed a stepwise regres-
sion method to test the hypothesis that ownership structure and the proportion of independent commissioner
board affected finance performance of syariah bankingpositively. The result of analysis showed that there was
no significant relationship between managerial and domestic institutional ownership and bank syariah perfor-
mance. But there was a significant positive relationship between foreign institution ownership and return on
asset, and also between the percentage of independent board director and return on equity.
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Konsep corporate governance pada intinya merupakan

perluasan konsep yang mengatur hubungan antara

pemilik dengan manajemen perusahaan atau agency

problems. Adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengelolaan perusahaan (manajer) tidak bekerja

secara optimal dalam rangka memaksimalkan ke-

kayaan pemilik. Fama & Jensen (1983) menyatakan

bahwa agency problems disebabkan adanya sistem

pengambilan keputusan yang terpisah antara

manajemen (initiation dan implementation) dan

pihak pengawas (ratification dan monitoring) dari

keputusan-keputusan penting pada seluruh ting-

katan organisasi. Dengan pemisahan ini, pemilik

perusahaan memberikan kewenangan pada pe-

ngelola (manajer) untuk mengurus jalannya perusa-

haan seperti mengelola dana dan mengambil kepu-

tusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pe-

milik. Dengan kewenangan yang dimiliki ini, mung-

kin saja pengelola tidak bertindak yang terbaik un-

tuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan

kepentingan (conflict of interest). Dengan informasi

yang dimiliki, pengelola bisa bertindak yang hanya

menguntungkan dirinya sendiri, dengan mengor-

bankan kepentingan pemilik. Hal ini mungkin ter-

jadi karena pengelola mempunyai informasi me-

ngenai perusahaan, yang tidak dimiliki pemilik per-

usahaan (asymmetric information).

Shleifer & Vishny (1986) menjelaskan corpo-

rate governance sebagai bagian dari cara atau meka-

nisme untuk meyakinkan para pemilik modal da-

lam memperoleh return yang sesuai dengan inves-

tasi yang telah ditanamkan, sedangkan Iskander,
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et al. (1999) mengartikan corporate governance sebagai

kerangka aturan dan peraturan yang memung-

kinkan stakeholder untuk membuat perusahaan me-

maksimalkan nilai dan untuk memperoleh return.

Pengertian lain, misalnya oleh Prowsen (1998), cor-

porate governance merupakan alat untuk menjamin

direksi dan manajer (atau insider) bertindak yang

terbaik untuk kepentingan investor luar (kreditor

dan shareholder).

Salah satu cara untuk menyamakan kepen-

tingan pemilik dan pengelola perusahaan adalah

adanya konsentrasi kepemilikan (Denis & Sarin,

1999; Demsetz & Lehn, 1985). Perbedaan kepen-

tingan pemilik dan pengelola perusahaan juga bisa

berkurang apabila manajer ikut memiliki perusa-

haan (insider ownership) atau apabila pendapatan

atau kompensasi manajer dikaitkan secara langsung

dengan kekayaan pemilik. Sanda, et al. (2005)

menjelaskan ada hubungan yang positif antara in-

sider ownership dan kinerja perusahaan. Semakin

besar insider ownership, maka semakin bagus kinerja

perusahaan. Hal ini dimungkinkan dengan memi-

liki saham perusahaan, manajer dan dewan direksi

ikut merasa bertanggung jawab terhadap kinerja

perusahaan. Semakin bagus kinerjanya, maka

semakin dihargai kinerja manajer tersebut. Di sam-

ping itu, manajer akan menerima keuntungan

tambahan dari saham yang dimiliki jika kinerja pe-

rusahaan dinilai baik.

Isu corporate governance dapat juga dijelaskan

dengan teori keagenan. Masalah keagenan terjadi

karena pemisahan kepemilikan dan pengendalian

(Jensen & Meckling, 1976). Dengan kewenangan

mengelola dana pemilik dan pengambilan keputus-

an perusahaan lainnya (discretion), manajer mung-

kin saja tidak bertindak yang terbaik untuk kepen-

tingan pemilik. Managerial discretion merupakan ma-

salah keagenan yang pada umumnya terjadi pada

bentuk kepemilikan perusahaan yang menyebar

(banyak pemilik dengan persentase kepemilikan

kecil). Pada bentuk kepemilikan ini, pengendalian

pemegang saham cenderung lemah karena lemah-

nya monitoring pemegang saham. Pemilik tidak

mempunyai insentif atau kemampuan untuk me-

monitor manajer sehingga manajer mempunyai de-

rajat discretion lebih tinggi yang memungkinkan

mereka untuk mengambil keputusan yang meng-

untungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan

kepentingan pemilik. Kurangnya monitoring pe-

megang saham ini juga berkaitan dengan adanya

masalah free rider (Zhuang, et al., 2000). Pada kon-

disi ini, kepemilikan mayoritas ( large shareholding)

dapat mengendalikan tindakaan manajer agar ber-

tindak untuk kepentingan pemilik. Kepemilikan

mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan

memonitor tinggi karena pemilik mayoritas dapat

mengendalikan dewan direksi.

Struktur kepemilikan perusahaan berbeda di

batasan negara. La Porta et al. (1999) menemukan

bahwa kepemilikan yang menyebar hanya terjadi

pada negara dengan perlindungan legal yang sa-

ngat baik terhadap pemilik. Pada negara dengan

perlindungan yang buruk, kepemilikan perusa-

haan cenderung terkonsentrasi, bahkan dalam ba-

nyak kasus, kepemilikan perusahaan lebih banyak

dikendalikan oleh keluarga atau negara. Pada

kepemilikan menyebar, masalah perbedaan

kepentingan utama yang terjadi adalah antara

kepentingan pemilik dan kepentingan pengelola

perusahaan. Permasalahan perbedaan kepentingan

ini berbeda dengan perusahaan yang mempunyai

struktur kepemilikan terkonsentrasi. Pada kepemi-

likan terkonsentrasi, masalah perbedaan kepen-

tingan utama adalah perbedaan kepentingan

antara pemilik mayoritas sebagai pengendali pe-

rusahaan dengan pemilik minoritas.

Isu struktur kepemilikan lain di emerging market

adalah kepemilikan asing dan domestik. Khanna

& Palepu (1999) meneliti corporate governance dengan

membandingkan antara kepemilikan perusahaan

oleh institusi domestik dan institusi asing. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa lembaga asing me-

monitor lebih baik dibandingkan dengan lembaga

domestik. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja perusa-
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haan yang berhubungan secara positif dengan ke-

pemilikan lembaga asing dan berhubungan secara

negatif dengan kepemilikan domestik.

Perkembangan bank syariah yang semakin

pesat belakangan ini perlu menjaga kesinambungan

agar tetap dapat dipercaya oleh masyarakat luas

dengan melakukan pengelolaan bank yang baik.

Menurut Chapra & Ahmad (2006) mengemukakan

bahwasanya, meskipun selama ini lembaga ke-

uangan Islam telah berjalan dengan baik, lembaga

ini tetap harus dapat mengungkapkan dan me-

nyikapi kelemahan corporate governance (CG) yang

ada di negara-negara berkembang. Lembaga ke-

uangan Islam juga harus dapat meningkatkan

kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi

kepentingan para stakeholder dengan menerapkan

CG secara efektif.

Dukungan terhadap penerapan CG pada per-

bankan syariah juga diberikan Bank Indonesia (BI)

sebagai pemegang otoritas perbankan dalam

negeri dengan menyusun kode etik CG khusus

perbankan syariah. Sementara itu, lembaga inter-

nasional syariah seperti Islamic Financial Services

Board (IFSB), pada 2005 telah merampungkan pe-

doman standar CG untuk lembaga keuangan Islam

internasional. Menurut IFSB, terdapat tiga tujuan

penerapan CG pada industri jasa keuangan Islam,

yaitu: (1) meningkatkan kepercayaan publik ter-

hadap lembaga keuangan Islam. (2) Pertumbuhan

industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem

keuangan secara keseluruhan akan senantiasa ter-

pelihara. (3) Keberhasilan industri jasa keuangan

Islam dalam menerapkan CG akan menempatkan

lembaga keuangan Islam pada level of playing yang

sejajar dengan lembaga keuangan internasional

lainnya.

Sanda, et al. (2005) melakukan penelitian di

negara Nigeria yang meneliti pengaruh insider own-

ership terhadap kinerja perusahaan, dimana sam-

pelnya terdiri dari 189 perusahaan yang listed di

Nigerian Stock Exchange. Hasilnya menunjukkan

ada hubungan yang positif antara insider ownership

dan kinerja perusahaan. Semakin besar insider own-

ership, maka semakin bagus kinerja perusahaan. Hal

ini dimungkinkan dengan memiliki saham perusa-

haan, manajer dan dewan direksi ikut merasa

bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan.

Semakin bagus kinerjanya, maka semakin dihargai

kinerja manajer tersebut. Disamping itu, manajer

akan menerima keuntungan tambahan dari saham

yang dimiliki jika kinerja perusahaan dinilai baik.

Denis, et al. (1997) secara empiris membukti-

kan bahwa terdapat kemungkinan pada perusaha-

an secara negatif berhubungan dengan kepemilik-

an orang dalam perusahaan dan secara negatif ber-

hubungan dengan kepemilikan dalam jumlah besar

oleh orang luar perusahaan. Hubungan negatif ini

dijelaskan oleh teori keagenan, yaitu terdapatnya

konflik kepentingan antara manajer dan pemilik.

Konflik kepentingan ini akan hilang atau berkurang

apabila manajer adalah pemilik perusahaan ( insider

ownership) atau apabila terdapat kepemilikan dalam

jumlah besar sehingga dapat mengendalikan tin-

dakan manajer dan diharapkan kinerja perusahaan

akan meningkat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

konsentrasi ekuitas pada beberapa investor akan

meningkatkan profitabilitas karena dengan ter-

konsentrasinya kepemilikan (sedikit pemilik de-

ngan kepemilikan dalam jumlah besar) akan mem-

berikan insentif pada pemilik untuk memonitor

manajer agar memilih tindakan yang sesuai dengan

kepentingan pemilik. Demsetz & Lehn (1985)

misalnya, menjelaskan bahwa konsentrasi ke-

pemilikan menghilangkan konflik kepentingan

antara pemilik dan manajer karena insentif yang

dimiliki pemilik untuk memonitor manajer. Konflik

ini muncul karena kepentingan yang berbeda

antara pemilik dengan manajer. Pound (1988) me-

ngajukan tiga hipotesis dalam menjelaskan hu-

bungan antara institusi dan intervensi dalam cor-

porate governance, yaitu hipotesis efficient monitor-

ing, hipotesis conflict of interest dan hipotesis strate-

gic alignment. Hipotesis conflict of interest menje-
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laskan bahwa dengan pertimbangan menguntung-

kannya bisnis lain yang berhubungan dengan

perusahaan, pemilik institusi dapat memaksa mana-

jemen melalui pemberian suara (voting). Ketiga,

hipotesis strategic-alignment menjelaskan pemilik

institusi dan manajemen akan saling menguntung-

kan apabila bekerja sama.

Penelitian lain dilakukan oleh McConnell &

Servaes (1990) yang meneliti peranan kepemilikan

institusi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya hu-

bungan positif dan signifikan antara kepemilikan

lembaga dengan nilai perusahaan yang diukur de-

ngan tobin’s q. Data yang dipergunakan berasal

dari compustat dan value line investment untuk data

struktur kepemilikan. Hubungan ini tetap robust

pada pengujian berikutnya dengan penyesuaian

rata-rata industri. Hasil ini konsisten dengan

hipotesis efficient shareholder. Dua penelitian tersebut

menunjukkan bahwa investor monitoring menurut

Pound (1988).

Penelitian kepemilikan institusi lainnya dila-

kukan oleh Brickley, et al. (1988) menunjukkan

bukti bahwa investor lembaga memberikan suara

lebih aktif pada amandemen takeover dibandingkan

pemilik lain. Bukti empiris lain dari Brickley, et al.

(1988), investor lembaga lebih aktif menentang

proposal yang akan merugikan lembaga memonitor

lebih aktif dibandingkan dengan investor lainnya.

Investor besar atau pemegang saham besar

selain memberikan manfaat dapat juga menim-

bulkan kerugian. Shleifer & Vishny (1986) menje-

laskan bahwa investor besar merepresentasikan

keinginan mereka sendiri yang perlu disamakan

dengan kepentingan investor lain dalam

perusahaan, atau dengan kepentingan pekerja dan

manajer. Dalam proses penggunaan hak pengenda-

lian untuk memaksimumkan kekayaan sendiri, in-

vestor besar dapat mendistribusikan kekayaan

baik dengan cara yang efisien maupun tidak. Biaya

terkonsentrasinya kepemilikan menjadi penting,

khususnya pada kondisi tertentu. Misalnya, pe-

kerja atau investor minoritas mempunyai investasi,

yang terdistorsi karena kemungkinan pengambil

alihan oleh investor besar. Penjelasan ini menun-

jukkan bahwa selain konsentrasi kepemilikan mem-

berikan manfaat sekaligus juga menimbulkan ke-

rugian.

Menurut Prowsen (1998) paling tidak terda-

pat dua biaya potensial dari konsentrasi kepemi-

likan. Apabila investor menjadi semakin berkuasa

sehingga dapat mengendalikan perusahaan, me-

reka dapat memisahkan kekayaan dari yang lain,

dari pihak luar atau investor. Beberapa contoh,

misalnya mengeluarkan dividen khusus untuk me-

reka sendiri, mendapatkan greenmail dari perusa-

haan lain, atau memaksa perusahaan melakukan

kerja sama yang menguntungkan dengan perusa-

haan lain yang mereka miliki untuk mentransfer

kekayaan pada mereka. Biaya konsentrasi kepemi-

likan yang lain adalah adanya pertanyaan siapa

memonitor siapa. Dalam kasus ini, institusi dengan

kepemilikan besar mungkin sekali lemah dalam

melindungi kepentingan mereka karena mungkin

mereka juga mempunyai permasalahan governance

sendiri.

Dua paparan terakhir menjelaskan bahwa

meskipun di negara industri, kepemilikan dalam

jumlah besar, selain menimbulkan manfaat juga

berpotensi merugikan. Khususnya di negara-

negara Asia, justru merepresentasikan kepenting-

an mereka sendiri meskipun dengan mengorban-

kan kepentingan pemilik minoritas. Terdapatnya

kepemilikan dalam jumlah besar dengan demikian

dapat menurunkan kinerja perusahaan.

Terdapat perbedaan antara kepemilikan sa-

ham jumlah besar dalam corporate governance pada

negara dengan pasar likuid dan pasar tidak likuid.

Maug (1998) menjelaskan bahwa pada pasar modal

likuid akan mengurangi insentif pemilik saham da-

lam jumlah besar untuk memonitor perusahaan ka-

rena pasar yang likuid memungkinkan mereka un-

tuk menjual saham apabila menerima informasi

yang tidak menguntungkan mengenai perusahaan.
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Sebaliknya pada pasar kurang likuid akan memaksa

investor untuk tetap memiliki saham dan meng-

gunakan hak suara untuk memengaruhi perusaha-

an guna memperoleh return yang lebih baik.

Faktor lain dari struktur kepemilikan oleh

institusi sebagai proksi corporate governance yang

diduga memengaruhi kinerja perusahaan adalah

kepemilikan oleh institusi asing. Kepemilikan oleh

institusi asing merupakan keputusan investasi yang

dilakukan oleh investor asing dalam rangka untuk

melakukan diversifikasi internasional dengan tuju-

an mengurangi variasi return portofolio. Investor

asing dalam melakukan investasinya lebih kon-

servatif dalam memilih saham yang dibelinya di-

bandingkan dengan investor domestik. Pada pasar

yang kurang likuid, investor akan memonitor per-

usahaan agar dapat memperoleh return yang baik.

Dengan demikian, pada pasar yang kurang likuid

akan terjadi mekanisme corporate governance oleh

investor asing pada perusahaan publik yang dimi-

likinya. Investor asing dimaksud bisa berupa indi-

vidu atau institusi.

Penelitian investor asing pada emerging mar-

ket dengan mempergunakan sampel lembaga inves-

tasi asing dari India pada awal 1990an dilakukan

oleh Khanna & Palepu (1999). Mereka menguji inte-

raksi antara tiga macam konsentrasi kepemilikan

yang pada umumnya ditemukan pada emerging

market yaitu kelompok perusahaan keluarga, lem-

baga investasi domestik dan lembaga investasi

asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lem-

baga investasi domestik lebih lemah dalam me-

monitor dibandingkan dengan lembaga asing.

Kinerja perusahaan dengan proksi tobin’s q secara

positif berhubungan dengan kepemilikan lembaga

asing dan secara negatif berhubungan dengan ke-

pemilikan domestik. Afiliasi kelompok perusahaan

yang mendapatkan lembaga investasi asing lebih

mudah memonitor perilaku dibandingkan dengan

perusahaan yang tidak berafiliasi. Kelompok yang

lebih transparan (proksi dari lebih transparansinya

perusahaan adalah lebih rendahnya transaksi ke-

uangan di antara kelompok perusahaan) cende-

rung mengunakan lembaga investasi asing. Pene-

litian Khanna & Palepu (1999) menyimpulkan bah-

wa lembaga investasi asing memberikan fungsi

monitor lebih baik pada saat emerging market ber-

integrasi dengan ekonomi global.

Studi ini bertujuan untuk membuktikan se-

cara empiris bahwa komisaris independen, kepe-

milikan manajerial (insider ownership), kepemilikan

institusi domestik, kepemilikan institusi asing, dan

konsentrasi kepemilikan memengaruhi kinerja ke-

uangan perusahaan yang diukur dengan ROA (re-

turn on asset) dan ROE (return on equity).

METODE

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan

adalah salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang

beroperasi di Indonesia, yaitu Bank Muamalat In-

donesia. Data yang digunakan dalam penelitian

ini merupakan data sekunder milik Bank Muamalat

Indonesia berupa: (1) laporan tahunan masing-

masing BUS yang berakhir pada periode Desember

2007 sampai Desember 2010, untuk mendapatkan

data-data seperti, persentase kepemilikan mana-

jerial, prosentase kepemilikan institusi domestik,

persentase kepemilikan institusi asing, dan ke-

pemilikan saham terbesar (untuk menghitung

struktur kepemilikan terkonsentrasi), ROA, dan

ROE. (2) Daftar komisaris independen Bank

Muamalat Indonesia dimana data berasal dari Tim

Informasi Bank Islam Direktorat Bank Islam Bank

Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua model de-

ngan perbedaan pada variabel terikat (kinerja

bank) yaitu model 1 ROA dan model 2 ROE.

Sementara untuk variabel bebas untuk kedua

model sama yaitu: prosentase komisaris indepen-

den, kepemilikan saham manajerial, kepemilikan

saham biasa oleh institusi domestik, kepemilikan

saham biasa oleh kepemilikan asing, dan konsen-

trasi kepemilikan.
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Model 1:

ROA
it
 = α + β

1
 INDP

it
 + β

2
 MNGR

it
 + β

3
 INSTD

it 
+

β
4
 INSTA

it
 + β

5 
CONC

it 
+ ε

it

Model 2:

ROE
it 
= α + β

1
 INDP

it
 + β

2
 MNGR

it
 + β

3
 INSTD

it
 +

β
4
 INSTA

it
 + β

5
 CONC

it
 + ε

it

Keterangan:

α = konstanta

β
1-5

= koefisien regresi

INDP = komposisi komisaris independen

MNGR = kepemilikan manajerial

INSTD = kepemilikan institusi domestik

INSTA = kepemilikan institusi asing

CONC = konsentrasi kepemilikan

ε
it

= error term

Metode stepwise telah secara luas digunakan

dalam regresi linear. Sebagian besar software meng-

gunakan metode ini sebagai program terpisah mau-

pun sebagai pilihan untuk melakukan analisis. Pada

suatu waktu, regresi stepwise merupakan metode

yang sangat terkenal dalam membuat model.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir telah ber-

ubah dari metode untuk membangun sebuah mo-

del menjadi metode yang berfungsi memilih va-

riabel.

Metode stepwise dimulai dari regresi terbesar

dengan menggunakan semua variabel independen,

dan secara bertahap mengurangi banyaknya va-

riabel independen di dalam persamaan sehingga

suatu keputusan diperoleh untuk menggunakan

persamaan yang diperoleh. Stepwise berusaha me-

raih kesimpulan yang sama namun dengan me-

nempuh arah yang berlawanan, yaitu menyusup-

kan variabel independen satu demi satu hingga

diperoleh persamaan regresi yang memuaskan.

Menurut Draper & Smith (1992), terdapat

beberapa langkah dalam prosedur metode stepwise,

yaitu: (1) hitung korelasi semua variabel inde-

penden dengan variabel dependen. Sebagai va-

riabel independen yang pertama kali dimasukkan

ke dalam regresi adalah variabel independen yang

korelasinya paling kuat dengan variabel dependen.

(2) Regresikan variabel dependen (Y) terhadap va-

riabel independen yang terpilih (misal, X
4
). Kemu-

dian, lakukan uji F dimana apabila persamaan re-

gresi tersebut (Y = f {X
4
}) secara statistik signifikan,

maka variabel X
4
 ini dipertahankan. (3) Untuk se-

mua variabel independen di luar regresi dihitung

koefisien korelasi parsialnya dengan variabel de-

penden. Sebagai variabel independen kedua untuk

dimasukkan ke dalam regresi adalah variabel inde-

penden yang koefisien korelasi parsialnya paling

tinggi (misal, X
1
). (4) Dengan persamaan regresi

yang baru (Y = f {X
4
, X

1
}) dapat dicari nilai R2 dan

hasil uji F. Apabila R-square persamaan kedua ter-

nyata lebih besar dari R2 persamaan pertama dan

nyata, maka yang dipilih adalah persamaan kedua.

Apabila R2 persamaan kedua ternyata lebih kecil

dari R2 persamaan pertama dan signifikan, maka

yang dipilih adalah persamaan pertama. Persamaan

pertama dipastikan kembali dipilih apabila

ternyata R2 persamaan kedua lebih kecil dari R 2

persamaan pertama dan tidak signifikan. (5) Tahap

berikutnya adalah mengikutsertakan variabel inde-

penden lainnya dengan koefisien korelasi par-

sialnya paling tinggi. Perlu diingat bahwa variabel

independen X
4
 dan X

1
 tidak dikutsertakan karena

telah ada di dalam regresi. Setelah ditemukan

variabel independen berikutnya (misal, X
3
), maka

langkah nomor 4 diulang kembali. (6) Langkah-

langkah sebelumnya diulang kembali hingga se-

mua kemungkinan terpenuhi dimana pada akhir-

nya akan dipilih persamaan regresi terbaik.

HASIL

 Hasil pengujian statistik t dilakukan untuk

mengetahui apakah variabel bebas secara masing-

masing atau parsial memiliki pengaruh yang sig-

nifikan terhadap variabel terikat. Ringkasan hasil

pengujian statistik t pengaruh prosentase komisaris

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan
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institusi, dan konsentrasi kepemilikan terhadap ki-

nerja perusahaan (ROA) dapat dilihat pada Tabel 1.

Pengujian melalui regresi berganda dengan

metode Stepwise, maka didapat hasil bahwa hanya

satu variabel bebas yang memiliki pengaruh nyata

terhadap variabel terikat, yaitu variabel kepemi-

likan saham biasa oleh institusi asing. Berdasarkan

pengujian t statistik untuk model pertama,

kepemilikan saham biasa oleh institusi asing terha-

dap ROA didapatkan nilai signifikan t statistik

sebesar 3,099 yang lebih besar dari t tabel sebesar

2,056 atau dapat juga dilihat dari nilai sig.  0,005

lebih kecil dari α (5%). Untuk model kedua, berda-

sarkan pengujian t statistik, prosentase komisaris

independen terhadap ROE didapatkan nilai signifi-

kan t statistik sebesar 2,835 yang juga lebih besar

dari t tabel yang hanya sebesar 2,056.

Seperti yang telah disampaikan di atas, uji

statistik F digunakan untuk mengetahui apakah va-

riabel bebas secara bersama-sama memiliki pe-

ngaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Lalu, dilanjutkan dengan uji statistik R untuk me-

ngetahui kemampuan keseluruhan variabel inde-

penden pada model regresi dalam menerangkan

perubahan dalam nilai variabel terikat. Pada tabel

2 di bawah ini dapat diketahui hasil dari kedua

pengujian tersebut.

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INSTA) 1,535 

0,016 

0,266 

0,005 0,519 

5,775 

3,099 

0,000 

0,005 

�

�

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INDP) 15,753 

0,184 

1,832 

0,065 0,486 

8,601 

2,835 

0,000 

0,009 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E. F Sig. 

1 0,519 0,270 0,242 0,64745 9,606 0,005 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E F Sig. 

2 0,486 0,236 0,207 7,70855 8,039 0,009 

�

Tabel 1. Uji t Statistik ROA

Variabel dependen: ROA

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INSTA) 1,535 

0,016 

0,266 

0,005 0,519 

5,775 

3,099 

0,000 

0,005 

�

�

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INDP) 15,753 

0,184 

1,832 

0,065 0,486 

8,601 

2,835 

0,000 

0,009 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E. F Sig. 

1 0,519 0,270 0,242 0,64745 9,606 0,005 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E F Sig. 

2 0,486 0,236 0,207 7,70855 8,039 0,009 

�

Tabel 2. Uji t Statistik ROE

Variabel dependen: ROE

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INSTA) 1,535 

0,016 

0,266 

0,005 0,519 

5,775 

3,099 

0,000 

0,005 

�

�

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INDP) 15,753 

0,184 

1,832 

0,065 0,486 

8,601 

2,835 

0,000 

0,009 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E. F Sig. 

1 0,519 0,270 0,242 0,64745 9,606 0,005 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E F Sig. 

2 0,486 0,236 0,207 7,70855 8,039 0,009 

�

Tabel 3. Uji Statistik F dan R2 (Model 1)

Variabel Dependen: ROA

Variabel independen: INSTA

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INSTA) 1,535 

0,016 

0,266 

0,005 0,519 

5,775 

3,099 

0,000 

0,005 

�

�

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Konstanta (INDP) 15,753 

0,184 

1,832 

0,065 0,486 

8,601 

2,835 

0,000 

0,009 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E. F Sig. 

1 0,519 0,270 0,242 0,64745 9,606 0,005 

�

�

Model R R2 Adjusted R2 S.E F Sig. 

2 0,486 0,236 0,207 7,70855 8,039 0,009 

�

Tabel 4. Uji Statistik F dan R2 (Model 2)

Variabel independen: INDP

Variabel dependen: ROE
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Dari pengujian tersebut untuk model per-

tama didapatkan hasil perhitungan yang menun-

jukkan bahwa signifikansi F yang diperoleh adalah

0,005. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%

(α = 0,05) ternyata signifikansi F sama dengan 0,05.

Kemudian dengan nilai F hitung (F ratio) sebesar

9,606 yang lebih besar dari nilai kritis dalam

distribusi F yaitu sebesar 3,49 (tingkat signifikansi

α = 0,05, derajat kebebasan pembilang = 3, dan

derajat kebebasan penyebut = 12). Dari hasil

pengujian secara simultan diketahui bahwa va-

riabel independen memiliki pengaruh signifikan

terhadap kinerja perusahaan yang diukur berda-

sarkan tingkat pengembalian atas total aktiva

(ROA). Dengan demikian hipotesis nol ditolak dan

menerima hipotesis alternatif yaitu bahwa

kepemilikan saham biasa oleh institusi asing me-

miliki pengaruh signifikan terhadap kinerja per-

usahaan. Dan berdasarkan nilai adjusted R2, ke-

mampuan keseluruhan variabel bebas pada model

regresi dalam menerangkan perubahan dalam nilai

variabel terikat sebesar 24%. Hasil ini menunjukkan

bahwa ROA 76% dipengaruhi oleh faktor lainnya

di luar variabel bebas tersebut di atas.

Untuk model kedua, dari pengujian yang

sama didapatkan hasil perhitungan yang menun-

jukkan bahwa signifikansi F yang diperoleh adalah

0.009. Dengan tingkat kepercayaan yang sama,

yaitu sebesar 95% (α = 0,05) ternyata signifikansi

F sama dengan 0,05. Kemudian dengan nilai F

hitung (F ratio) sebesar 8,039 yang lebih besar dari

nilai kritis dalam distribusi F yaitu sebesar 3,49

(tingkat signifikansi α = 0,05, derajat kebebasan

pembilang = 3, dan derajat kebebasan penyebut =

12). Dari hasil pengujian secara simultan diketahui

bahwa variabel independen memiliki pengaruh sig-

nifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur

berdasarkan tingkat pengembalian atas total ekui-

tas (ROE). Dengan demikian hipotesis nol ditolak

dan menerima hipotesis alternatif yaitu bahwa pro-

sentase komisaris independen memiliki pengaruh

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan ber-

dasarkan nilai adjusted R2, kemampuan keseluruhan

variabel bebas pada model regresi dalam mene-

rangkan perubahan dalam nilai variabel terikat se-

besar 21%. Hasil ini menunjukkan bahwa ROA 79%

dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar variabel

bebas tersebut.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil empiris menunjukkan

bahwa proporsi komisaris independen meme-

ngaruhi secara signifikan ROE bank syariah, tetapi

untuk kinerja ROA pengaruhnya tidak signifikan.

Untuk kinerja ROA, hasil penelitian ini sejalan de-

ngan studi Veronica & Bachtiar (2004) yang me-

nyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris ti-

dak terbukti secara signifikan berpengaruh terha-

dap manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Studi Setiawan (2006) juga menemukan bahwa

komisaris independen sebagai salah satu mekanis-

me corporate governance dalam perusahaan tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusa-

haan. Untuk kinerja ROE, hasil penelitian ini sejalan

dengan studi Yarmack (1996) dalam Wardhani

(2006) yang menunjukkan bahwa tingginya pro-

porsi dewan luar berhubungan positif dengan ki-

nerja perusahaan.

Untuk variabel kepemilikan saham oleh

institusi asing memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap ROA bank syariah, tetapi untuk kinerja

ROE pengaruhnya tidak signifikan. Hasil penelitian

ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh

Khanna & Palepu (1999) yang menunjukkan bahwa

lembaga investasi asing lebih kuat memonitor di-

bandingkan dengan lembaga domestik. Temuan

ini sesuai dengan argumen Core, et al. (1999) bahwa

perusahaan yang memiliki kontrol yang kuat

umumnya memiliki konflik keagenan yang rendah,

sehingga akhirnya menurunkan agency cost.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepe-

milikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ki-

nerja bank syariah baik diukur dengan ROA dan
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ROE. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilik-

an manajerial tidak dapat meningkatkan kinerja

perusahaan. Hasil empiris ini sejalan dengan studi

yang dilakukan oleh Hastuti (2006) yang menun-

jukkan bahwa struktur kepemilikan tidak ber-

pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Wardhani

(2006) menyimpulkan bahwa kepemilikan oleh di-

reksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusa-

haan yang mengalami permasalahan keuangan,

baik untuk pengujian pada tahun yang sama mau-

pun dengan menggunakan model lag 1 tahun.

Hasil empiris yang sama juga ditemukan un-

tuk kepemilikan institusi domestik tidak memiliki

pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan

kinerja bank syariah baik diukur berdasarkan ROA

maupun ROE. Hasil empiris ini kontradiksi dengan

studi yang dilakukan oleh Fuerst & Kang-Sok

(2000) yang menemukan hubungan positif antara

insider ownership dengan nilai pasar setelah me-

ngendalikan kinerja perusahaan. Studi Allen &

Philips (2000) juga menemukan bahwa kinerja ke-

uangan perusahaan mengikuti pembelian saham

oleh outside block ownership. Suranta & Machfoedz

(2003) menyimpulkan bahwa kepemilikan institu-

sional berpengaruh positif terhadap nilai perusa-

haan. Studi Murwaningsari (2008) menemukan

bahwa good corporate governance yaitu kepemilikan

institusional mempunyai pengaruh terhadap ki-

nerja perusahaan

Sementara studi yang sejalan dengan studi

Cai, et al. (2001) yang menujukkan hubungan yang

berlawanan antara kinerja saham dengan kepemi-

likan saham institusional. Studi Larasati (2003) da-

lam Murwaningsari (2008) menemukan bahwa ke-

pemilikan institusional belum berpengaruh secara

signifikan terhadap nilai perusahaan dan kinerja

keuangan perusahaan. Siallagan & Machfoedz

(2006) juga menemukan bahwa kepemilikan insti-

tusional tidak berpengaruh terhadap keputusan

keuangan maupun nilai perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menginvesti-

gasi hubungan antara struktur kepemilikan dan

jumlah komisaris independen terhadap kinerja

bank syariah yang diukur dengan menggunakan

indikator ROA dan ROE. Dengan menggunakan

metode stepwise hasil penelitian menunjukkan bah-

wa presentase komisaris independen memengaruhi

secara signifikan ROE bank syariah, tetapi untuk

kinerja ROA pengaruhnya tidak signifikan. Seba-

liknya kepemilikan saham oleh institusi asing me-

miliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA

bank syariah, tetapi untuk kinerja ROE pengaruh-

nya tidak signifikan. Sementara itu, kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusi domestik

tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam me-

ningkatkan kinerja bank syariah baik diukur ber-

dasarkan ROA maupun ROE.

Saran

Keberadaan komisaris independen dalam

struktur dewan komisaris perlu mendapat per-

hatian khusus bagi pengelola perbankan syariah

dengan memperkuat perannya dalam melaksana-

kan fungsi ratifikasi dan monitoring pengambilan

keputusan pelaksanaan operasional perbankan

syariah.

Perbankan syariah juga perlu memberikan

kesempatan kepada asing untuk ikut memiliki

saham perbankan syariah dalam rangka untuk

memperkuat praktik budaya corporate governance,

skill yang lebih tinggi, dan jaringan internasional.

Disamping itu, menjadikan bank asing sebagai

benchmarking dalam mengeveluasi kinerja bagi per-

bankan syariah sangat baik kuat untuk memper-

kuat implementasi pelaksanaan CG yang dapat

menghasilkan kinerja profitabilitas yang terbaik .
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Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya

perlu memperhatikan latar belakang dari komisaris

independen, baik latar belakang pendidikan, karir,

maupun pengetahuan akan ilmu syariah, sehingga

kualitas dari masing-masing komisaris independen

akan benar-benar terukur sehingga pengaruhnya

terhadap kinerja akan semakin terlihat dan bukan

hanya sekedar jumlah. Peneliti berikutnya juga

perlu mempertimbangkan respon pasar terhadap

implementasi CG karena reaksi tersebut tidak

dapat terjadi secara langsung, melainkan membu-

tuhkan waktu. Oleh karena itu, data kinerja pada

periode berikutnya akan lebih baik digunakan.

Semakin tumbuhnya perbankan syariah di Indo-

nesia, maka memungkinkan penelitian berikutnya

untuk membandingkan antara bank umum syariah

untuk melihat mekanisme CG mana yang dapat

menghasilkan kinerja yang terbaik.
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