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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1.Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Hery (2009) Teori keagenan merupakan basis teori yang 

mendasari praktikbisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini berasal dari 

sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori 

keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu, pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Principal sebagai pihak yang memberikan 

mandat kepada pihak lain yang disebut agent. Agent (manajer) mempunyai 

kewenangan untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan atas nama 

investor. Masalah keagenan adalah munculnya konflik kepentingan antara harapan 

investor dalam memperoleh return maksimal dan harapan manajer. Manajer yang 

seharusnya mengelola organisasi bisnis dengan baik agar kepentingan investor 

menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering kali lebih mengedepankan 

kepentingan dirinya sendiri atau disebut tindakan moral hazard (Haryani, 2011). 

Menurut Astria (2011) menyatakan bahwa terdapat dua macam bentuk 

hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (shareholders) 

dan manajer dan pemberi pinjaman (bondholders).  Masalah keagenan bisa terjadi 

karena adanya asimetri informasi antara agent dan principal. Akibat dari asimetri 

ini adalah agent mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai dengan 

keinginan principal (Agrianti, 2009). Adanya asimetri informasi ini dapat 

menimbulkan dua masalah potensial yaitu: adverse selection dan moral hazard. 

Kedua masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer 
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selalu bertindak oportunis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk 

kepentingan manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan investor. 

Adverse selection terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau 

lebih lengkap tentang perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan moral 

hazard terjadi karena perilaku manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania dkk, 

2013). 

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan 

kepentingan dan asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung 

biaya keagenan (agency cost). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut 

dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan dengan menggunakan 

mekanisme corporate governance. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat 

untuk memberikan keyakinan kepada shareholders bahwa mereka akan menerima 

pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan 

(Nicolin dan Sabeni, 2013). 

Selain menggunakan mekanisme corporate governance dalam 

meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat 

independen sebagai mediator antara principal dan agent. Pihak ketiga ini berguna 

untuk mengawasi perilaku agent apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan 

principal dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi 

principal yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap 

sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan principal dengan agent 

dalam mengelola perusahaan. 
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2.2.Teori Keputusan 

Teori keputusan adalah teori mengenai cara manusia memililh pilihan 

diantara pilihan-pilihan yang tersedia secara acak guna mencapai tujuan yang 

hendak diraih. Teori keputusan dibagi menjadi dua yaitu: (1) Teori Keputusan 

Normatif yaitu teori tentang bagaimana keputusan seharusnya dibuat berdasarkan 

prinsip rasionalitas, dan (2) Teori Keputusan Deskriptif yaitu teori tentang 

bagaimana keputusan secara faktual dibuat (Rusnadi, 2014). 

Keputusan tidaklah secara tiba-tiba terjadi, melainkan melalui beberapa 

tahapan proses. Condorcet membagi proses pembuatan keputusan menjadi tiga 

tahap antara lain: proses mengusulkan prinsip dasar bagi pengambilan keputusan, 

proses mengeliminasi pilihan-pilihan yang tersedia menjadi pilihan yang paling 

memungkinkan, serta proses pemilihan pilihan dan mengimplementasikan pilihan 

dalam (Rusnadi, 2014). 

Teori mengenai tahapan pembuatan keputusan berkembang menjadi dua 

golongan besar, yakni model pembautan keputusan secara runtut (sequential 

models) dan model pembuatan keputusan secara tidak runtut (non sequential 

models). Model pembuatan keputusan secara runtut mengamsusikan bahwa 

tahapan pembuatan keputusan terjadi secara runtut  dan linear, sedangkan model 

pembuatan keputusan tidak secara runtut mengamsusikan bahwa  tahapan 

pembuatan keputusan tidaklah terjadi secara linear tetapi sirkuler dalam (Rusnadi, 

2014). 

Pada setiap pembuatan keputusan, seorang individu dapat bersifat 

terbukan maupun tertutup dalam menentukan pilihan keputusan. Seorang individu 
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yang bersifat terbuka, tidak akan membatasi pilihan dan sering kali menambahkan 

pilihan baru diluar  pilihan yang telah ada. Disisi lain seorang  individu yang 

bersifat tertutup, tidak akan menambah pilihan yang telah ada. Di kehidupan nyata 

kemungkinan pilihan terbuka lebih sering terjadi dalam (Rusnadi, 2014). 

 

2.3.   Good Corporate Governance (GCG) 

Tata kelola perbankan sangat erat hubungannya dengan bagaimana 

pengelolaan usaha perbankan. Tata kelola perbankan yang efektif dapat menjadi 

modal untuk meraih dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola perbankan 

yang buruk dapat menyebabkan kegagalan pada suatu bank. Tata kelola yang baik 

atau yang biasa disebut Good Corporate Governance (GCG) dapat menciptakan 

lingkungan kondusif yang mendukung terbentuknya efisiensi perbankan dan 

mengurangi risiko yang dihadapi. 

Tata kelola perusahaan adalah keseluruhan pengendalian kegiatan dalam 

perusahaan. GCG berkaitan dengan perumusan berbagai rencana dan pencapaian 

tujuan jangka panjang serta struktur manajemen yang tepat (organisasi, sistem dan 

sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, perlu dipastikan 

bahwa fungsi-fungsi struktur untuk menjaga integritas perusahaan, reputasi, dan 

pertanggungjawaban kepada berbagai stakeholder (Steiner, 2013: 668). 

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, setiap bank 

wajib melaksanakan good corporate governance dalam rangka meningkatkan 

kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan 

terhadap undang-undang. Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata 
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kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG merupakan salah satu 

upaya pengendalian internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja. 

Bank Dunia mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan, 

dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-

sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisisen guna menghasilkan nilai 

ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. “Menurut Muh. Arief Effendi 

(2009: 2), GCG merupakan seperangkat sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku 

kepentingan”. Menurut Cadbury dalam Adrian Sutedi (2011: 1) mengatakan 

bahwa GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. 

GCG ditentukan oleh sejumlah faktor yaitu kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang efektif dalam mengarahkan pada pelaporan yang transparan, 

keefektifan proses tata kelola dewan direksi, keefektifan dewan komisaris 

independen, penyampaian berbagai keputusan bisnis, budaya manajemen risiko 

yang melekat pada organisasi secara menyeluruh, dan ketertarikan pemegang 

saham untuk memastikan diterapkannya GCG (Walace & Zinkin, 2012: 35). 

GCG merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai pengatur 

hubungan antara pihak yang berkepentingan pada perusahaan baik pihak intern 

maupun ekstern guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG 

memiliki peranan untuk mengamankan asset perusahaan, melindungi hak-hak 
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pemangku perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dengan 

menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam dunia perbankan 

GCG merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal bank. 

2.3.1. Mekanisme Corporate Governance 

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan 

suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang 

mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap 

keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin 

dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Untuk 

meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent akibat adanya 

pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi 

masalah ketidak selarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2010), 

mekanisme corporate governance merupakan suatu sistem yang mampu 

mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak - 

pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan 

terjadinya masalah keagenan. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, variabel mekanisme corporate governance yang ingin dikaji lebih 

dalam pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.3.1.1.  Ukuran Komisaris Independen 

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari 

pemegang saham secara independen dan juga mewakili kepentingan 

investor. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 

dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, 
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direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

Dengan adanya komisaris independen, maka kepentingan pemegang 

saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, karena komisaris 

independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh 

pihak manajer (Laila, 2011). Adanya komisaris independen yang berasal 

dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar 

(investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi.  

Fama dan Jensen (2009) menyatakan bahwa komisaris 

independen akan lebih efektif dalam memonitor pihak manajer. 

Pemonitoran oleh komisaris independen dinilai mampu memecahkan 

masalah keagenan. Selain itu, komisaris independen dapat memberikan 

kontribusi terhadap kinerja perusahaan. Komisaris independen dapat 

memberikan kontribusi terhadap kinerja perusahaan melalui aktivitas 

evaluasi dan keputusan stratejik. Aktivitas evaluasi yang diberikan 

tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi pihak manajer dalam 

menjalankan perusahaan. Dengan demikian, potensi mismanagement 

yang berakibat pada kesulitan keuangan dapat diminimumkan. 

Berkurangnya mismanagement menyebabkan peningkatan kinerja 

perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan akan tercapai. 

Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, 

maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan pada 

akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat. Komisaris independen 
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diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk 

pada jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen 

adalah Kep. Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa 

Perusahaan Tbk wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan 

ketentuan jumlah Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh 

jumlah komisaris; (2) Komite Audit; dan Sekretaris Perusahaan. Berikut 

adalah alat ukur komisaris independen: 

 

 

 

2.3.1.2.  Ukuran Komite Audit 

Pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit diatur 

dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Kep-29/PM/2004 yang tertuang 

dalam Peraturan Nomor IX.I.5. Menurut peraturan tersebut, komite audit 

adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka 

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas komite audit adalah 

memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau 

hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan 

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan dewan komisaris. Menurut 

Said et al. (2009) komite Audit dapat mengurangi biaya agensi dan 

meningkatkan pengendalian internal sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan. 

Komisaris independen (KOIND)  = 

Jumlah  komisaris  independen 

Jumlah dewan komisaris 
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Komite audit juga memiliki wewenang dalam pelaksanaan 

tugasnya yaitu berwenang untuk mengakses catatan atau informasi 

tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Dalam melaksanakan wewenang, 

komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi 

internal audit. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi 

membantu dewan komisaris untuk (i) meningkatkan kualitas laporan 

keuangan, (ii) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat 

mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan 

perusahaan, (iii) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) 

maupun eksternal audit, serta (iv) mengidentifikasi hal-hal yang 

memerlukan perhatian dewan komisaris/dewan pengawas. 

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan 

yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite 

audit antara lain: 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan 

informasi keuangan lainnya. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan 

perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 
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3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal. 

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi 

perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. 

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten. 

6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan. 

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota komite audit 

yang ada disuatu perusahaan. Dalam Peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan 

bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk 

ketua komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang 

komisaris independen dan sekurangkurangnya dua orang anggota lainnya 

yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Anggota lain yang 

bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal 

independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan 

keuangan. Berikut adalah alat ukur komite audit: 

 

 

2.3.1.3. Dewan Direksi 

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggungjawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan 

dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik 

kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Walace dan 

Komite Audit (KOAD) =  

Jumlah Anggota Komite Audit 
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Zinkin (2012: 258) direksi merupakan seseorang yang semestinya 

memutuskan atau biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan 

anggota Dewan Direksi lainnya dalam menentukan Dewan Direksi 

merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan 

perusahaan.  

Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus dapat 

memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh dewan. Menurut Irmala Sari (2010: 31) Dewan Direksi 

bertanggung jawab dalam pelaksanakan kebijakan dan strategi yang telah 

disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, 

dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. 

Dewan Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan 

pihak luar perbankan. Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat 

penting bagi perbankan dalam proses menghimpun dan menyalurkan 

dana. Menurut Sam’ani (2008) menyatakan bahwa semakin besar 

kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif maka akan 

meningkatkan kebutuhan jumlah Dewan Direksi. 

Menurut Greuning (2011: 51) , Dewan Direksi merupakan 

pemain utama dalam manajemen risiko dan memiliki tanggung jawab 

utama sebagai berikut: 

1. Merumuskan kebijakan yang jelas bagi setiap bidang manajemen 

risiko. 



 23 

2. Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab pada setiap tingkat. 

3. Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang 

dapat diterima serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan 

untuk operasional bank. 

4. Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan 

langkah yang diperlukan untuk mengidenifikasi, mengukur, memantau 

dan mengelola keuangan dan risiko operasional bank. 

5. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara efektif dalam 

penelaahan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. 

6. Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan 

kerja yang positif. 

7. Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekutif. 

Berikut adalah alat ukur dewan direksi : 

 

 

2.4. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Lukman Dendawijaya (2014: 

122) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang 

mengandung risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping 

memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. CAR merupakan rasio 

yang menunjukan kecukupan modal bank untuk menanggung kemungkinan risiko 

 Dewan Direksi (DRKS) = 

  Jumlah Dewan Direksi  Perusahaan  
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kerugian dalam operasional bank. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin kuat 

kemampuan bank menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kegagalan pemberian kredit. Bank 

Indonesia mewajibkan kepada setiap bank untuk menyediakan modal minimum 

sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Jika suatu bank tidak dapat 

menjaga kecukupan modalnya minimal 8%, maka bank akan kesulitan melakukan 

ekspansi kredit sehingga memengaruhi kinerja bank tersebut. 

Menurut Ktut Silvanita (2009: 21) terdapat tiga alasan bank harus 

memenuhi kecukupan modal. Pertama, dengan tercukupinya modal akan 

menghindarkan bank dari risiko kegagalan bank. Kedua, jumlah modal yang 

dimiliki akan mempengaruhi pendapatan pemilik bank atau pemegang saham. 

Semakin besar modal akan mempermudah bank untuk memberikan kredit 

sehingga bank memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh 

keuntungan. Ketiga, untuk memenuhi kecukupan modal minimal yang ditentukan 

oleh regulator. Berikut adalah alat ukur capital adequacy ratio (CAR): 

 

 

2.5. Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan salah satu alat pengukuran kinerja perusahaan yang 

dipopulerkan oleh G. Bennet Stewart yang merupakan analis keuangan dari 

perusahaan konsultan Stern Stewart and Co. EVA didasarkan pada gagasan 

keuntungan ekonomis sebagai residual income yang menyatakan bahwa kekayaan 

Capital Adequacy Ratio (CAR) = 

Modal Bank 

ATMR 
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dalam suatu perusahaan hanya diciptakan pada saat perusahaan mampu menutup 

biaya operasi dan biaya modal. Dalam perhitungannya, EVA adalah laba 

tertinggal setelah dikurangi dengan biaya modal (cost capital) yang diinvestasikan 

untuk menghasilkan laba tersebut, sehingga dapat menjadi suatu tolak ukur 

kinerja keuangan berbasis nilai. EVA juga menggambarkan jumlah absolut dari 

nilai pemegang saham (shareholder value) yang diciptakan (created) atau dirusak 

(destroyed) pada suatu periode tertentu, biasanya setahun. Eva yang positif 

menunjukan penciptaan nilai (value creation), sedangkan EVA yang negatif 

menunjukan penghancuran nilai (value destruction) (Tunggal 2008).  

Menurut Young dan O’Byrne (2015), EVA sebagai penengah antara 

pengukuran nilai dan kinerja perusahaan. EVA mengukur pertambahan nilai yang 

dihasilkan oleh manajemen berkaitan dengan usaha manajemen untuk 

meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya. Pada dasarnya, EVA mengukur 

nilai tambah dalam suatu periode tertentu. Nilai tambah ini tercipta bila 

perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di atas cost of capital perusahaan. 

Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak dikurangi dengan cost of 

capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan telah menciptakan 

kekayaan.  

Untuk mendapatkan hasil dengan metode perhitungan EVA, terdapat lima 

langkah utama yang diperlukan (Tunggal 2008), yaitu: 

1. Menghitung laba operasi bersih sesudah pajak (Net Operating Profit 

After Tax/ NOPAT) 

2. Menghitung Invested Capital 
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3. Menentukan Capital Cost Rate (Weight Average Cost of 

Capital/WACC) yang wajar.  

4. Menghitung EVA perusahaan. 

Langkah-Langkah Menghitung EVA Ada beberapa metode dalam 

menentukan nilai EVA, dalam penelitian ini menggunakan rumusan EVA 

menurut S. David Young dan O’Byrne yang dikutip oleh (Handoko, 2008) adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana : 

NOPAT = Net Operating After Tax 

Capital Charge = WACC x Invested Capital 

Dari rumusan diatas, maka perhitungan EVA dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah berikut: 

1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

NOPAT adalah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan 

setelahdikurangi pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan 

(financial cost) dan non cash bookkeeping entries seperti biaya penyusutan 

(Handoko, 2008). Untuk menentukan nilai EVA ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam penghitungan NOPAT yaitu: 

1) Penjualan 

Penjualan yang disyaratkan adalah penjualan dari kegiatan operasi 

perusahaan (barang dan jasa), bukan penjualan aktiva perusahaan. 

EVA =  

 NOPAT – Capital Charge 
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2) Biaya Operasi 

Biaya operasi yakni biaya yang timbul dari kegiatan operasi 

perusahaan. 

3) Pajak Penghasilan 

Pajak dibebankan berdasarkan presentase yang berlaku dikalikan 

dengan laba sebelum pajak. 

Rumusan NOPAT adalah sebagai berikut: 

NOPAT = Laba bersih setelah pajak + biaya bunga 

2. Menghitung Invested Capital 

Menurut Young dalam (Widyatmini dan Damanik, 2008) 

disebutkan bahwa Invested Capital adalah jumlah seluruh keuangan 

perusahaan terlepas dari kewajiban jangka pendek, passiva yang tidak 

menanggung bunga, seperti hutang, upah yang akan jatuh tempo dan pajak 

yang akan jatuh tempo. Invested Capital (IC) sama dengan jumlah ekuitas 

pemegang saham, seluruh hutang jangka pendek dan jangka panjang yang 

menanggung bunga hutang dan kewajiban jangka panjang lainnya. Secara 

matematis: 

IC = Hutang Jk.Pendek + Hutang Jk.Panjang + Ekuitas 

3. Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

WACC adalah jumlah biaya dari setiap komponen modal hutang 

jangka pendek, hutang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham 

ditimbang berdasarkan proporsi relatifnya dalam struktur modal 

perusahaan pada nilai pasar. 
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Secara matematis: 

WACC = {D×rd (1-T)} + (E-re) 

Dengan Cara : 

Menghitung tingkat modal dari hutang (D) 

Penghitungan tingkat modal dari hutang bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar proporsi hutang dari seluruh modal 

perusahaan. Dengan rumus matematis sebagai berikut: 

Tingkat hutang (D) =       Total Hutang 

Total hutang + ekuitas  

4. Menghitung Biaya Hutang (rd) 

Biaya hutang bertujuan untuk menghitung tarif yang harus dibayar 

oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan hutang (Iramani dan 

Febrian, 2013). Secara matematis, biaya hutang dapat dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

Biaya hutang (rd) =  biaya hutang 

Total hutang  

5. Menentukan Pajak Penghasilan (T) 

Tingkat pajak bertujuan untuk menghitung persentase pajak yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut: 

Tingkat pajak (T) =        biaya pajak  

Laba sebelum pajak  

6. Mengitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) 

Perhitungan tingkat modal dari ekuitas bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar proporsi ekuitas dari seluruh modal perusahaan. Secara 

matematis bisa diperoleh dengan rumu sebagai berikut: 
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Tingkat modal (E) =           total ekuitas 

Total hutang + ekuitas  

7. Menghitung Biaya Modal (re) 

Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang dikehendaki oleh 

investor karena adanya ketidakpastian laba sebagai akibat dari tambahan 

resiko atas keputusan yang diambil perusahaan. Untuk menghitung, dapat 

digunakan pendekatan price earning ratio dengan rumusan sebagai berikut: 

Cost of equity (re) = 
 

   
        

PER =   total saham  

     Jumlah saham beredar  

8. Menghitung Capital Charge 

Capital Charge adalah aliran kas yang dibutuhkan untuk mengganti 

para investor atas resiko usaha dari modal yang ditanamkan (Widyatmini 

dan Damanik, 2008). Rumusan Capital Charge menurut Young dalam 

(Handoko, 2008) 

Capitalcharge=WACC × Investedcapital 

 

2.6. Rasio Profitabilitas  

Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio dalam analisis laporan 

keuangan perusahaan. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan 

adalah return on equity (ROE). Return on Equity (ROE) merupakan suatu alat 

ukur dari penghasilan (income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan baik 

para pemegang saham biasa ataupun saham preferen atas modal yang mereka 

investasikan di dalam perusahaan tersebut (Syamsudin, 2009:64).  
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 ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba 

setelah pajak. Semakin besar ROE, semakin besar pula tingkat keuntungan yang 

dicapai bank sehingga modal yang cukup dapat menutupi segala risiko yang 

mungkin dihadapi bank, rasio ini dihitung menggunakan rumus laba bersih 

dibahagi modal sendiri. Rasio ini dapat langsung diperoleh dari laporan tahunan 

perusahaan. Berikut adalah alat ukur ROE:  

 

 

 

 

2.7. Pandangan Islam Tentang Kinerja Perusahaan 

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan 

dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability 

dan menjamin akurasinya (Sofyan S. Harahap, 2009:310). terdapat dalam surah 

Asy-Syu’ara ayat 181-184: 

                        

                        

                       

Artinya: “181. sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang- 

orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan yang 

lurus. 183. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya 

dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 

kerusakan; 184. dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan 

kamu dan umat-umat yang dahulu”. 

 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Dr. 

Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, 

Return on Equity (ROE)= 

Laba bersih setelah bunga & pajak 
Total ekuitas 
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biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan 

secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan dengan benar, maka 

perlu adanya fungsi auditing. Selain itu didalam Al-qur’an juga dijelaskan tentang 

larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil yaitu pada surat An Nisa 

Ayat 29. 

                         

                        

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 

janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara 

batil. Etika dalam akuntansi syariah melarang seorang akuntan untuk mengambil 

atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual-

beli.  

 

2.8. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan pustaka dari hasil 

penelitian sebelumnya. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

1. Judul: 

Pengaruh good 

corporate 

governance 

terhadap 

profitabilitas (roe) 

Hasil uji hipotesis 

menunjukkan 

bahwa variabel 

Good corporate 

governance 

terhadap variabel 

Objek 

penelitian 

perusahaan 

manufaktur 

pada tahun 

2010-2015 

Persamaannya 

terletak pada 

variable 

mekanisme 

Corporate 

Governance 
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No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

pada bank umum 

syariah 

Di indonesia  

Peneliti & tahun: 

Lidia Desiana,  

Mawardi, Sellya 

Gustiana/ 2016 

Sumber : 

E‐Jurnal 

Akuntansi Vol.2 

No.2. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif, 

dan dari hasil 

analisis yang telah 

dijelaskan secara 

keseluruhan pada 

pengaruh GCG 

secara signifikan 

terhadap 

Profitabilitas. 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

perusahaan 

perbankkan  

tahun periode 

2012-2016, 

peneliti 

menambahkan 

variable CAR 

dan EVA. 

dan kinerja 

keuangan 

perusahaan 

(ROE). 

2. Judul: 

Pengaruh 

corporate 

governance 

terhadap 

profitabilitas 

(Studi Pada 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 

2013-2015) 

Peneliti & tahun: 

Agung Santoso, 

Putra Nila Firdausi 

Nuzula / 2017 

Sumber : 

E‐Jurnal 

administrasi bisnis 

Volume 47, 

Nomor 1 

Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis 

proporsi 

dewan komisaris 

independen, komite 

audit, kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROA namun tidak 

signifikan terhadap 

ROE. 

  

peneliti 

menambahkan 

variable CAR 

dan EVA 

Persamaannya 

terletak pada 

GCG dan 

Profitabilitas 

3. Judul: 

Pengaruh Npf, 

Car, Dan Eva 

Terhadap 

Profitabilitas 

Perusahaan 

Perbankan Syariah 

Di Bei 

Peneliti & tahun: 

Endang Fitriana, 

Hening Widi 

Oetomo / 2016 

Hipotesis kedua 

yang menyatakan 

bahwa “Capital 

Adequacy Ratio 

(CAR) berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

profitbilitas (ROA)” 

adalah diterima. 

Peneliti 

menambahkan 

variabel GCG 

dan tidak 

memakai NPF 

Persamaannya 

terletak pada 

variable CAR 

dan EVA 

terhadap 

profitabilitas. 
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No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Sumber : 

E‐Jurnal ilmu dan 

riset manajemen 

Volume 5, Nomor 

4 
4. Judul: 

Analisis Pengaruh 

Economic Value 

Added Terhadap 

Rasio 

Profitabilitas 

Dalam Mengukur 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan 

Telekomunikasi 

Yang Tergabung 

Dalam Bei Periode 

2011-2014) 

Peneliti & tahun: 

Mohamad Ferry 

Angga1, 

Muhammad 

Azhari / 2015 

Sumber: 

E‐Jurnal 

proceeding of 

management, 

volume 2 No 3. 

Hasil tersebut 

menunjukkan 

bahwa Economic 

Value Added 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

ROA.  

 

Objek 

penelitian 

perusahaan 

telekomunikasi 

pada tahun 

2011-2014 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan 

perbankan 

tahun periode 

2012-2016, 

peneliti 

menambahkan 

variable CAR 

dan GCG. 

Persamaannya 

terletak pada 

variable EVA 

dan 

profitabilitas.  

5. Judul: 

Analisis pengaruh 

economic value 

added dan 

Penerapan good 

corporate 

governance 

Terhadap return 

saham pada 

perusahaan 

Yang terdaftar di 

jakarta islamic 

index (JII) 

Peneliti & tahun: 

Inayah/ 2013 

EVA yang positif 

menandakan 

perusahaan berhasil 

menciptakan 

nilai bagi pemilik 

modal karena 

perusahaan mampu 

menghasilkan 

tingkat 

pengembalian yang 

melebihi tingkat 

biaya modalnya. 

Objek 

penelitian 

perusahaan 

manufaktur 

pada tahun 

2010-2012 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan  

tahun periode 

2012-2016, 

peneliti 

menambahkan 

variable CAR. 

Persamaannya 

terletak pada 

variable 

mekanisme 

Corporate 

Governance 

dan EVA. 
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No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

Sumber: 

Skripsi universitas 

muhammadiyah 

surakarta 
6. Judul: 

Pengaruh 

penerapan 

corporate 

governance 

terhadap return on 

equity (roe) 

Peneliti & tahun: 

Yoseph Yos 

Sudarso Anastasio 

Rany& Gerianta 

Wirawan Yasa/ 

2014 

Sumber: 

E‐Jurnal 

Akuntansi Sekolah 

Universitas 

udayana, Bali 

Dari hasil penelitian 

ini diperoleh hasil 

bahwa CGPI tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROE dan ketiga 

variabel kontrol 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

ROE 

Objek 

penelitian 

menggunakan 

perusahaan 

manufaktur 

pada tahun 

2010-2014, 

sedangkan 

penulis 

menggunakan 

perusahaan 

perbankkan 

pada tahun 

2012-2016 

Persamaannya 

terletak pada 

variable 

mekanisme 

Corporate 

Governance 

dan return on 

equity (roe). 

7. Judul: 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

(Gcg), Capital 

Adequacy Ratio 

(Car), Dan Net 

Interest Margin 

(Nim) Terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

Peneliti & tahun: 

Ahmad Minan 

Santoso/ 2014 

Sumber: 

Skripsi Fakultas 

Ekonomi 

Universitas Negeri 

Yogyakarta 

CAR berpengaruh 

positif dan tidak 

signifikan terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perbankan yang 

terdaftar di BEI 

periode 2014 

Peneliti 

menambahkan 

variabel 

economic 

value added. 

Persamaannya 

terletak pada 

variable 

mekanisme 

Corporate 

Governance 

dan variabel 

capital 

adequacy 

ratio 

8. Judul: 

Pengaruh 

Jika nilai signifikan 

> 0,05 maka 

Objek 

penelitian 

Persamaannya 

terletak pada 
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No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

mekanisme 

corvorate 

goovernance 

terhadap kinerja 

keuangan 

perusahaan. 

Peneliti & tahun: 

Gizka noorizkie/ 

2013 

Sumber: 

Skripsi universitas 

diponegoro. 

Semarang 

hipotesis ditolak 

(koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini 

berarti bahwa secara 

parsial variabel 

independen 

tersebut tidak 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

variabel 

dependen. 

perusahaan 

manufaktur 

pada tahun 

2010-2011 

sedangkan 

peneliti 

menggunakan  

tahun periode 

2012-2016, 

peneliti 

menambahkan 

variable CAR 

dan EVA. 

variable 

mekanisme 

Corporate 

Governance. 

 

2.9.  Pengembangan Hipotesis 

2.9.1. Ukuran Komisaris Independen Terhadap ROE 

Dewan komisaris sebagai puncak pengelolaan manajemen internal 

perusahaan berperan terhadap aktivitas pengawasan. Fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan komisaris dapat dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran 

dewan komisaris. Dalam penelitian Tutut (2010) dan Utami (2008) menemukan 

pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi dewan 

komisaris independen, semakin kecil praktik manajemen laba. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki komisaris independen lebih 

banyak jumlahnya akan memiliki tingkat pengawasan yang semakin baik 

sehingga akan dapat meminimalisir kemungkinan manajer melakukan praktik 

manajemen laba. 

Dalam penelitian Maryanah dan Amilin (2008) menemukan adanya 

pengaruh yang positif signifikan antara proporsi dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen sebagai bagian dari struktur corporate governance dalam memonitor 
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manajemen tingkat atas berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam 

penelitiannya Rustiarini (2010) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara proporsi dewan komisaris independen terhadap ROE. 

H1: Ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap ROE 

2.9.2. Ukuran Komite Audit Terhadap ROE  

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan 

keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian 

internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen 

yang melakukan manajemen laba (earnings management) dengan cara mengawasi 

laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal (Siallagan, 

2009). 

Dalam penelitianya, Sambas (2008) menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan antara komite audit dengan ROE. Sam’ani (2008) dan Utami dkk 

(2008) juga menemukan hubungan positif antara komite audit dengan kinerja 

keuangan (ROE) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian 

Siallagan (2010) dijelaskan bahwa komite audit secara signifikan mempengaruhi 

ROE. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Larasati (2009) 

yang menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antara komite audit terhadap 

ROE. 

H2: Ukuran komite audit berpengaruh  terhadap ROE 

2.9.3. Dewan Direksi Terhadap ROE 

Ukuran dewan direksi adalah jumlah dewan direksi dalam suatu 

perusahaan. Semakin banyak dewan direksi dalam perusahaan akan memberikan 

suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin baik, dengan 

ROE yang baik dan terkontrol, maka akan menghasilkan profitabilitas yang baik. 

H3: Dewan Direksi berpengaruh terhadap ROE 
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2.9.4. Capital Adequacy Ratio Terhadap ROE 

Untuk saat ini minimal CAR (Capital Adecuacy Ratio) sebesar 8 % dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Atau ditambah dengan resiko pasar 

dan resiko operasional, hal ini bergantung pada kondisi bank yang bersangkutan 

(Riyadi, 2012). 

Sehingga kesimpulannya semakin tinggi CAR (Capital Adecuacy Ratio), 

maka akan semakin tinggi pula modal sendiri yang digunakan untuk mendanai 

aktiva produktif, dan semakin rendah pula biaya dana (bunga dana) yang 

dikeluarkan bank. Semakin meningkatnya laba bank maka akan semakin rendah 

pula Bunga dana suatu bank. Demikian pula dengan semakin meningkatnya biaya 

dana (bunga dana) maka dana sendiri serta laba bank akan semakin rendah. 

H4 : Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap ROE 

2.9.5. Economic Value Added Terhadap ROE 

EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi 

pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian 

yang melebihi tingkat biaya modalnya. EVA yang negatif menunjukkan nilai 

perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal. 

H5: Economic Value Added Berpengaruh Terhadap ROE 

2.9.6.  Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, CAR dan EVA 

Secara Simultan Berpengaruh Terhadap ROE 

Dalam penelitian ini akan diuji apakah semua variabel independen yaitu 

Komisaris Independen, Komite Audit, dewan direksi, capital adequacy ratio dan 

economic value added Secara Simultan Berpengaruh Terhadap variabel dependen 

yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROE, Maka hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut:  
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H6: Komisaris Independen, Komite Audit, dewan direksi, capital 

adequacy ratio, dan economic value added Secara Simultan 

Berpengaruh Terhadap ROE 

 

2.10.  Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variable independen, yaitu good 

corporate governance, CAR dan EVA, Sedangkan variabel dependen yaitu ROE. 

Gambar 2.1 
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