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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN MASALAH 

 

2.1 Kinerja Bank  

Kinerja bank merupakan gambaran perusahaan berprestasi yang dicapai dalam 

operasionalnya yang menyangkut aspek keuangan, penghimpunan, penyaluran dana, 

pemasaran, dan sumber daya manusia. Kinerja bank adalah gambaran dari kondisi 

keuangan pada suatu periode baik dalam penyaluran dana yang diukur dengan 

indikator kecakupan modal, likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006). 

Dengan adanya perkembangan perbankan yang ada di Indonesia, fungsi bank 

menjadi lebih luas dan peran sentral dalam perkembangan perusahaan menjadi hal 

utama seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki di dalam bank. 

Penyalahgunaan kepercayaan yang merugikan pihak nasabah bank masih sering 

terjadi. Salah satu penyebab penyalahgunaan kepercayaan itu terjadi karena 

kurangnya tata kelola yang menyebabkan kinerja jadi tidak baik ataupun menurun. 

Untuk itu, perlu diterapkan tata kelola yang baik di setiap perusahaan agar terhindar 

dari penyalahgunaan kepercayaan tersebut (Nasution & Setiawan, 2007). 

Tata kelola perusahaan juga merupakan faktor dari pengaruhnya kepedulian 

terhadap sosial karena tata kelola mempunyai prinsip sendiri yaitu mengendalikan 

dan mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

Semakin berkualitas tata kelola perusahaan akan menciptakan tanggung jawab sosial 

yang semakin baik (Kumar, 2004). 

Greaty Eudora Hutapea, Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Bank pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



9 
 

 
 

Universitas Internasional Batam 

Analisis rasio keuangan dapat dibandingkan dengan pos laporan keuangan satu 

dengan laporan keuangan lainnya yang mempunyai hubungan di antara neraca 

maupun laporan laba rugi (Jumingan, 2006). Dengan adanya hubungan karakteristik 

tata kelola dan kinerja yang terdaftar menggunakan indeks, hubungan tersebut akan 

berguna untuk menangkap efek gabungan karakteristik tata kelola perusahaan. 

Mengenai tata kelola bank, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

No.55/POJK.03/2016 mengemukakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang 

dikatakan baik jika melakukan penerapan berupa: 

1. Prinsip Transparansi 

Pengambilan keputusan secara terbuka jika mendapatkan informasi yang 

bersifat material dan relevan bagi perusahaan perbankan. 

2. Prinsip Akuntanbilitas 

Kejelasan mengenai job desk maupun tanggung jawab orang di perusahaan 

perbankan agar pengelolaan bank dapat berjalan sesuai rencana. 

3. Prinsip Pertanggungjawaban 

Pemahaman tentang peraturan yang akan diterapkan di perusahaan perbankan 

yang sesuai dengan undang-undang maupun prinsip-prinsip pengelolaan 

perusahaan perbankan. 

4. Prinsip Independensi 

Pengelolaan perusahaan perbankan dilakukan secara professional tanpa adanya 

pengaruh dari pihak luar manapun. 
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5. Prinsip Kewajaran 

Menerapkan kesetaraan ataupun keadilan mengenai hak pemangku kepentingan 

yang ada berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. 

Demi menjalankan prinsip-prinsip tersebut, bank diwajibkan mengikuti 

berbagai ketentuan dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola agar perusahaan 

perbankan mempunyai prinsip tata kelola perusahaan yang kuat. Kelemahan dan 

kegagalan tata kelola perusahaan akan mencerminkan gagalnya tata kelola dan dapat 

menjadi pertimbangan penyebab krisisnya keuangan global (Tarchouna, Jarraya & 

Bouri, 2017). 

 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Kerangka teoritis adalah dasar nilai suatu perusahaan yang berkaitan dengan 

tata kelola yang di teliti dengan cara empiris (Jensen & Meckling, 1976), (Fama, 

1980), dan (Fama & Jensen, 1983). Penelitian yang berfokus pada masalah 

kepentingan pemegang saham (prinsipal) dan manajer (kepentingan agen). Penelitian 

yang mengungkapkan suatu teori mengenai agency cost untuk menunjukkan 

pemisahnya hubungan dan kontrol bagi masalah principal agent  serta pihak yang 

ikut serta dalam permasalahan tersebut. 

Penelitian dilakukan untuk mengkaji tingkat spesifik industri perbankan. 

Sampel yang digunakan berupa bank komersial dan lembaga keuangan yang diambil 

dari 50 bagian negara Amerika Serikat untuk periode 1984 hingga periode 2013. 
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Variabel tingkat spesifik berupa pertumbuhan kredit, kapitalisasi bank, ukuran bank, 

dan sebagainya (Ghosh, 2015). 

Peran tata kelola diteliti karena pinjaman bermasalah dari sektor perbankan di 

Pakistan. Sampel yang diambil berupa semua jenis bank yaitu bank milik negara, 

bank swasta, dan bank swasta asing yang ada di Pakistan. Penelitian dilakukan 

menggunakan data sekunder dari period 1996 hingga 2007 dengan variabel 

independen seperti ukuran dewan, dewan independen, konsentrasi kepemilikan, dan 

kinerja bank (Ahmad, Guohui, Hassan, Naseem, dan Rehman, 2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model pengaruh ukuran dewan, dewan independen, dan konsentrasi 

kepemilikan terhadap kinerja bank, sumber: Ahmad et al., (2016). 

Kinerja perusahaan perbankan didefinisikan sebagai sumber daya fisik dan 

sumber daya intelektual. Perusahaan perbankan lebih baik menggunakan rasio 

keuangan dan profitabilitas. Berdasarkan penelitian yang diambil dari sampel 75 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Malaysia dengan menggunakan variabel 

berupa komposisi dewan, kepemilikan direksi, dualitas CEO, dan ukuran dewan. 

Variabel kontrol yang digunakan yaitu profitabilitas, leverage, dividend yield, R & D 

sensitivity, dan ukuran perusahaan (Abidin, Nurmala, & Kamaruzaman, 2009). 

Ukuran Dewan 

Dewan Independen 

Konsentrasi Kepemilikan 
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Pendapatan non-bunga tidak diakui debagai salah satu faktor penting dalam 

pemulihan profitabilitas bank di Italia. Kenaikan laba dapat diperoleh dengan 

mengorbankan besarnya keuntungan masih merupakan sebuah pertanyaan terbuka. 

Sampel penelitian diperoleh dari bank-bank Italia dari periode 1993-2003 dengan 

menggunakan variabel diversifikasi pendapatan, pendapatan non-bunga, kenaikan 

laba per unit risiko, keuntungan per unit risiko, dan ukuran bank (Chiorazzo et al., 

2008).  

Jacking dan Johl (2009) telah meneliti mengenai struktur dewan dan kinerja 

bank di India. Penelitian ini meneliti apakah ada pengaruh dari variabel komposisi 

dewan, kepemimpinan dewan, dan kekuatan CEO terhadap kinerja bank. Kinerja 

bank yang diukur dengan ROA dan ROE. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model pengaruh komposisi dewan, kepemimpinan dewan, dan kekuatan 

CEO terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA dan ROE, sumber: Jacking dan 

Johl (2009). 

Ibrahim, Rehman, dan Raoof (2010) melakukan penelitian mengenai dampak 

tata kelola perusahaan terhadap kinerja bank. Kinerja bank memilih ROA dan ROE. 

Model regresi digunakan untuk menguji signifikansi tata kelola perusahaan terhadap 

Komposisi Dewan 

Kekuatan CEO 

Kepemimpinan Dewan Kinerja Bank (ROE & 

ROE) 
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kinerja bank. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari tata 

kelola perusahaan terhadap kinerja bank dengan ROA, namun tidak dengan ROE. 

Prabowo (2013) berpendapat bahwa koneksi politik mungkin berperan sebagai 

faktor penambahan waktu dalam menjelaskan perbedaan kinerja antara keluarga 86 

bank yang terhubung secara politik. Beberapa bukti di Indonesia dikendalikan oleh 

perusahaan non-keluarga. Namun tidak ada bukti-bukti empiris yang ditemukan 

untuk hipotesis ini. Perbankan dapat dibantu oleh koneksi politik sebagai saluran 

perantara keuangan utama di Indonesia karena pasar modal di negara ini masih 

terbelakang. 

  

 

Gambar 2.3 Model pengaruh koneksi terhadap kinerja bank, sumber: Prabowo, 2013. 

Sebuah penelitian mengambil sampel  dari Bursa Efek Malaysia yang meneliti 

mengenai CEO Duality, struktur kepemilikan, dan komisaris independen yang 

memakai ROA dan ROE sebagai pengukuran variabel. Pengaruh tata kelola terhadap 

kinerja ini di teliti oleh Changhadari (2011). 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Kinerja Bank 

 Nys, Tarazi, dan Trinugroho, (2015) menemukan bukti empiris bahwa koneksi 

politik lebih berpengaruh  terhadap kinerja bank setelah beralih dari jaminan penuh 

ke sistem jaminan asuransi terbatas. Koneksi politik akan lebih mudah dalam 

Koneksi Politik Kinerja Bank 
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memberikan manfaat bagi perusahaan dalam hal perpajakan seperti pembayaran pajak 

dapat menjadi perhatian bagi pemerintah yang dapat membantu kinerja bank (Jian, Li, 

& Zhang, 2012).  

 Hasil penelitian dari peneliti Wang, Feng, Liu, dan Zhang, (2011) mengatakan 

bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja bank yang di Indonesia 

mengenai penanganan seperti pengalaman pemerintah dalam berkontribusi untuk 

meningkatkan kinerja bank. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kerjasama 

dengan politik bisa bermanfaat, mesti harus tetap berhati-hati bertindak. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Kinerja Bank 

Ukuran dewan merupakan jumlah dari dewan-dewan yang ada pada satu 

perusahaan. Perlunya meningkatkan kemandirian dan kompetensi agar pengembalian 

kepercayaan terhadap investor dapat berjalan dengan baik (Najjar, 2012). Kinerja 

bank mempunyai salah satu faktor yaitu jumlah anggota dewan tersebut (Jensen. 

1983). 

Coleman (2007) telah mendapatkan hasil dari penelitian bahwa ukuran direksi 

terhadap kinerja bank yang besar dapat meningkatkan kinerja bank dan terdapat 

korelasi negatif ukuran direksi dengan nilai ROA (Ibrahim, Rehman, & Raoof, 2010). 

Namun menurut Coleman dan Pee (2006) mengemukakan bahwa ukuran direksi 

berhubungan positif terhadap ROA tapi berhubungan negatif dengan tingkat 

pertumbuhan variabel kinerja bank. 

Fungsi lain dari direksi adalah dapat mekanisme untuk mengontrol dan 

mengawasi  kinerja dari manajer (Rachdi & Ameur, 2011). Maka dari itu di setiap 

perusahaan memerlukan ukuran dewan antara 6 sampai 15 anggota sudah masuk 
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kategori yang ideal untuk meningkatkan kinerja bank dan membantu dalam 

pengambilan keputusan yang cepat dan tepat (Ibrahim & Samad, 2011). 

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Bank 

Dewan direksi dan komisaris memiliki peran penting bagi kinerja bank. Dewan 

direksi akan fokus pada kegiatan organisasi dan memiliki posisi dalam memantau 

manajemen untuk dipromosikan ke posisi direksi yang tidak berkompeten. Demikian 

pula dengan dewan komisaris akan memastikan persaingan antara dewan direksi 

mengenai tindakan konsisten dengan pemegang saham (Fama, 1980). John dan 

Senbet (1998) mengatakan sebuah dewan lebih independen apabila memiliki dewan 

komisaris. 

Byrd dan Hickman (1992), Brickley (1994), Weisbach (1998) berpendapat 

dewan komisaris berperan penting dalam memberikan nasihat yang bermanfaat untuk 

para pemegang saham. Pasar keuangan akan merespon positif pada penunjukkan 

dewan komisaris yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan kinerja bank 

(Rosenstein & Wyatt, 1990). 

Hasil penelitian Fama dan Jensen (1983) mengemukakan adanya pengaruh 

signifikan variabel komisaris independen terhadap kinerja bank. Komisaris 

independen memiliki peran dalam bertindak sebagai penengah dalam perselisihan 

yang terjadi antara manajer dan memberikan nasihat kepada manajemen agar kinerja 

semakin membaik.   
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2.3.4 Pengaruh Rapat Direksi terhadap Kinerja Bank 

 Rapat direksi merupakan kegiatan dewan dengan frekuensi rapat dewan, yaitu 

jumlah rapat direksi dalam satu tahun (Vafeas,1999). Rapat yang sering diadakan 

akan menunjukkan ketekunan dari perusahaan tersebut dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya sehingga masalah tentang keagenan dapat diminimalisirkan 

(Raghunandan & Rama, 2007). 

 Menurut dari hasil penelitian Zoort dan Todd (2002) bahwa rapat direksi 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja bank karena frekuensi rapat dewan 

berdampak besar bagi perusahaan untuk mengurangi masalah dan menambah kualitas 

yang cukup besar. Namum menurut Akpan, (2015) rapat direksi memiliki pengaruh 

tidak signifikan terhadap kinerja bank karena semakin sering rapat direksi dilakukan 

hanya akan membuang biaya dan menghabiskan waktu. 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Bank 

 Adanya pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap kinerja bank yang 

sudah diteliti oleh Berle dan Means (1982). Kepemilikan saham yang besar di suatu 

perusahaan akan mendorong pemegang saham dalam memantau kinerja dari 

perusahaannya, khususnya kepemilikan institusional jika memiliki jumlah yang besar 

dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bank (Mandelker, 1990). 

 Pengertian dari kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham suatu 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi (Faizal, 2004). Jika kepemilikan institusional 

semakin besar maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan 

dapat memberikan bantuan pada pemborosan yang dilakukan para manajer.  
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 Dari hasil penelitian Coleman dan Kyereboah (2007) mengatakan adanya 

hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja bank. 

Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh keterlibatan sinyal untuk investor 

agar dapat meningkatkan permintaan saham untuk saham perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Bank 

 Berdasarkan teori keagenan, sering terjadi konflik antara manajer dan 

pemegang saham disebut dengan agency conflict. Konflik membutuhkan suatu 

mekanisme yang diterapkan akan berguna untuk membantu melindungi kepentingan 

pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976).  

 Hasil penelitian menurut Cruthley dan Hansen (1989) mengemukakan adanya  

pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dengan kinerja bank. 

Meningkatkan kepemilikan manajerial adalah salah satu cara dalam mengatasi 

masalah keagenan yang dimana kepemilikan saham oleh manajer akan menyatukan 

prinsipal dengan agen sehingga manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan 

pemegang saham dan dapat meningkatkan kinerja bank (Bathala et al., 1994). 

2.3.7 Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Bank 

 Total liabilitas dibagi dengan total aset merupakan pengukuran dari leverage 

(Vo & Phan, 2013). Utang merupakan mekanisme dalam pendisiplinan yang dapat 

membantu menyelesaikan masalah mengenai keagenan antara manajemen dan 

pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). 
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 Al-Daoud, Saidin, dan Abidin (2016) mengatakan leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja bank. Musiga, Juna, Alala, Damianus, dan Douglas (2013) 

juga mengatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. 

 Hasil penelitian menurut Desoky dan Mousa (2012) mengatakan leverage tidak 

berpengaruh terhadap kinerja bank. Total liabilitas yang besar akan memacu manajer 

berpikir keras untuk meminimalisir kebangkruntan pada perusahaan, lahirnya inovasi 

baru dari kinerja bank yang berpengaruh pada perusahaan (Grossman & Hart, 1986). 

2.3.8 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Bank 

 Ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat menghitung besar kecilnya 

perusahaan dengan berbagai cara salah satunya diambil dari natural logaritma dari 

total aset perusahaan tersebut (Febrianty, 2011). Semakin besar ukuran perusahaan, 

risiko yang akan dihadapi semakin tinggi. Maka dari itu, tata kelola perusahaan harus 

lebih diperhatikan dalam memberikan perlindungan untuk investor yang lebih tinggi 

(Najjar, 2012). 

 Perusahaan yang besar, harga pasar nya relatif tinggi maka ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja bank (Samad, 2011). Perusahaan yang besar 

akan memilih direktur independen untuk memantau perusahaannya (Hussin & 

Othman, 2012). 

 Hasil penelitian menurut Fooladi dan Shukor (2007) terdapat pengaruh positif 

Antara ukuran perusahaan terhadap kinerja bank. Ukuran perusahaan merupakan 

peranan penting bagi kinerja bank. Secara mendalam ukuran perusahaan dapat 

memberikan pengaruh performa perusahaan. 
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2.4 Perumusan Model dan Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Perumusan Model 

 Berdasarkan uraian model penelitian terdahulu sebelumnya, maka disusun 

model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model penelitian Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan 

Terhadap Kinerja Bank pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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2.4.2 Hipotesis 

 Rumusan hipotesis yang dilihat dari model penelitian tersebut yang akan 

disusulkan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

H1 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap koneksi politik dan kinerja 

bank 

H2 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap ukuran direksi dan kinerja 

bank 

H3 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap komisaris independen dan 

kinerja bank 

H4 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap rapat direksi dan kinerja bank 

H5 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan institusional dan 

kinerja bank 

H6 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap kepemilikan manajerial dan 

kinerja bank 

H7 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap leverage dan kinerja bank 

H8 = Adanya pengaruh signifikan positif terhadap ukuran perusahaan dan kinerja 

bank 
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