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BAB IV 

PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai, statistik deskriptif variabel penelitian hasil 

uji kualitas data dan uji hipotesis penelitian beserta pembahasan atas hasil uji 

hipotesis. 

4.1.  Hasil perhitungan Kinerja Bank Syariah 

Hingga pertengahan tahun 2015 terdapat 12 bank syariah yang sudah 

beroperasi di Indonesia. Namun dalam penelitian ini bank syariah yang digunakan 

dan sesuai kriteria hanya ada 11 bank. Kinerja pada penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ROA dan ROE yang dihitung berdasarkan SVAS. Dalam hal ini 

ROA diukur dengan membandingkan nilai tambah dan total asset, sangat berbeda 

dengan perhitungan ROA yang dihitung dengan menggunakan pendekatan laba 

rugi yang dihitung denga membandingkan total laba bersih dan total asset. Hal itu 

mengakibatkan hasil yang didapat pun berbeda, seperti yang ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Perbandingan ROA Bank Syariah berdasarkan SVAS dan Laba Rugi 

No Nama Bank Tahun SVAS 
L/R 

1 Bank Muamalat 

2011 0,072892 
0,013796 

2012 0,065685 
0,013496 

2013 0,062488 
0,004856 

2014 0,072615 
0,001666 
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2. Maybank Syariah 

2011 0,072889 
0,0321 

2012 
0,041666 0,029922 

2013 
0,044687 0,027135 

2014 
0,056782 0,03227 

3. Bank Panin Syariah 

2011 
0,044638 0,011771 

2012 
0,074298 0,029659 

2013 
0,069487 0,009417 

2014 
0,084634 0,01866 

4. BCA Syariah 

2011 
0,165956 0,008558 

2012 
0,160449 0,007776 

2013 
0,162073 0,0092 

2014 
0,173399 0,006949 

5. Bank Mega Syariah 

2011 
0,137254 0,014126 

2012 
0,1425 0,035944 

2013 
0,13849 0,023111 

2014 
0,119891 0,002885 

6. BRI Syariah 

2011 
0,086887 0,00185 

2012 
0,082473 0,008058 

2013 
0,079866 0,011683 

2014 
0,079021 0,000815 

7. BJB Syariah 

2011 
0,081389 0,007697 

2012 
0,06431 0,00727 

2013 
0,078264 0,009082 

2014 
0,103282 0,006588 
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8. BNIS 

2011 
0,083713 0,012011 

2012 
0,081816 0,014414 

2013 
0,081859 0,014169 

2014 
0,089141 0,012873 

9. BSM 

2011 
0,111634 0,018433 

2012 
0,069831 0,021324 

2013 
0,106275 0,014956 

2014 
0,0624 0,001677 

10. Bank Victoria Syariah 

2011 
0,176878 0,083648 

2012 
0,094107 0,013144 

2013 
0,081118 0,004356 

2014 
0,095472 -0,01811 

11. Bank Bukopin Syariah 

2011 
0,08045 0,006101 

2012 
0,070779 0,007675 

2013 
0,078458 0,006846 

2014 
0,083635 0,002687 

 Sumber: Data olahan (2015) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perbedaan nilai ROA yang 

signifikan antara pendekatan SVAS dan laba rugi terjadi karena laba atau nilai 

tambah yang dihasilkan sangatlah berbeda. Terlebih di dalam perhitungan nilai 

tambah dikurangkan dengan zakat sebesar 2,5%, sementara untuk laba pada 

laporan laba rugi belum terjadi pengurangan dengan zakat. Secara kuantitatif 

SVAS memiliki rasio ROA lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan laba 

rugi. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 
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memperoleh keuntungan secara keseluruhan, sehingga semakin tinggi nilai ROA 

mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai keuntungan yang besa dalam 

memanfaatkan aset yang dimiliki. Dalam hal ini kaitannya dengan SVAS, berarti 

perusahaan telah mampu memperoleh nilai tambah yang tidak hanya bersumber 

dari pendapatan utama saja, tetapi juga dari pendapatan diluar pendapatan utama. 

Tabel 4.2 

Perbandingan ROE Bank Syariah Berdasarkan SVAS dan Laba Rugi 

No Nama Bank Tahun SVAS 
L/R 

1. Bank Muamalat 

2011 0,9232 
0,1323 

2012 0,9548 
0,1584 

2013 0,8474 
0,0497 

2014 0,9791 
0,0142 

2. Maybank Syariah 

2011 0,0916 
0,0442 

2012 0,0936 
0,0424 

2013 0,0517 
0,0416 

2014 0,1262 
0,0533 

3. Bank Panin Syariah 

2011 0,1171 
0,0204 

2012 0,2415 
0,0718 

2013 0,3631 
0,0405 

2014 0,3963 
0,0661 

4. BCA Syariah 

2011 0,2516 
0,0217 

2012 0,3297 
0,0274 

2013 0,4207 
0,0405 
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2014 0,3169 
0,0206 

5. Bank Mega Syariah 

2011 1,239 
0,1236 

2012 1,22 
0,2979 

2013 1,11 
0,1941 

2014 0,9646 
0,022 

6. BRI Syariah 

2011 0,8079 
0,0362 

2012 0,9255 
0,0429 

2013 0,7945 
0,0646 

2014 0,8532 
0,0373 

7. BJB Syariah 

2011 0,3661 
0,0362 

2012 0,3929 
0,0429 

2013 0,5736 
0,0646 

2014 0,4237 
0,0373 

8. BNI Syariah 

2011 0,4917 
0,0616 

2012 0,6299 
0,0858 

2013 0,812 
0,1251 

2014 0,7979 
0,0602 

9. BSM 

2011 1,1367 
0,1793 

2012 0,9529 
0,1927 

2013 0,855 
0,1339 

2014 0,7941 
0,0145 

10. Bank Victoria Syariah 

2011 0,4012 
0,1484 

2012 0,6448 
0,0924 

2013 0,5612 
0,026 
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2014 0,8131 
-0,1044 

11. Bank Bukopin Syariah 

2011 0,7203 
0,0477 

2012 0,8364 
0,0633 

2013 1,0357 
0,0668 

2014 0,4732 
0,0172 

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan nilai 

ROE antara pendekatan SVAS dan laporan laba rugi. Secara kuantitatif nilai ROE 

SVAS lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan laporan laba rugi. Jika dalam 

laporan laba rugi ROE hanya digunakan sebagai alat ukur untk melihat 

kemampuan perusahaan dalam mencari laba yang kemudian dikaitkan dengan 

pembayaran deviden saja. Maka dalam pendekatan SVAS, ROE digunakan 

sebagai alat ukur kemampuan perusahaan dalam mendistribusikan nilai tambah 

yang sudah diperoleh kepada stakeholders yang tidak hanya terdiri dari pemegang 

saham saja, tetapi juga termasuk karyawan, lingkungan sekitar, pemerintah 

(melalui pajak), dan juga sosialnya.  

Akan tetapi dalam hal ini, perhitungan ROE dengan menggunakan 

pendekatan SVAS dirasa kurang pas. Hal ini karena masih lemahnya pengukuran 

ROE yang dilihat dari segi konseptualnya. Dimana total ekuitas dijadikan sebagai 

pembagi dari total nilai yang akan didistribusikan. 

4.2.  Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis statistik deskriptif, hasil statistik deskriptif variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat berikut ini. 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Sumber: Data olahan SPSS (2016) 

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah data yang diolah dalam 

penelitian ini sebanyak 44 data yang berasal dari laporan keuangan dan laporan 

tahunan tata kelola korporat bank syariah periode 2011-2014. 

Berdasarkan tabel diatas kinerja bank syariah yang diukur dengan ROA 

memiiki nilai minimum 0,0332 dan nilai maksimum 0,14581. Dengan nilai rata-

rata sebesar 0,080168 dan standar deviasi sebesar 0,030196, dapat diartikan 

bahwa adanya variasi yang terdapat dalam ROA. Dengan rata-rata 0,080168 

tersebut menunjukkan angka yang relatif besar karena simpangan baku pada ROA 

lebih rendah dari 0,080168 yaitu 0,030196. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan besarnya asset yang dimiliki untuk 

menciptakan laba adalah baik sehingga nilai ROA menjadi besar. 

ROA yang dalam hal ini dihitung berdasarkan SVAS memiliki komponen 

berbeda dengan perhitungan ROA berdasarkan laba rugi, dimana memasukan 

komponen zakat dalam menghitung nilai tambah. Menurut Triyuwono (2006), 

zakat bukan hanya simbol “kewajiban” perusahaan dalam membayar zakat, tetapi 

merupakan simbol “optimalisasi” pembayaran zakat oleh perusahaan. Dalam hal 

Descriptive Statistics

44 2 6 3.70 1.112

44 2 3 2.39 .493

44 2 6 3.45 .848

44 .40000 1.00000 .6803045 .15849215

44 .03320 .14581 .0801682 .03019615

44 .05171 1.23906 .6394248 .33122102

44

DK

DPS

KA

Pro_DK

ROA

ROE

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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ini zakat tidak dimasukan ke dalam komponen distribusi, karena zakat tidak hanya 

dimaknai sebagai bentuk distribusi materi kepada yang berhak, tetapi zakat 

mempunyai peranan sebagai penyuci nilai tambah. 

Ketika zakat sebagai pengurang nilai tambah secara keseluruhan dan bukan 

bagian yang didistribusikan dalam kolom distribusi nilai tambah, maka nilai 

tambah tersebut telah halal didistribusikan kepada stakeholders. Dan hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Mulawarman, dkk (2007) yang menyatakan bahwa zakat 

yang terpisah dari bentuk dsitribusi berbeda maknaya dengan hanya sebagai 

bentuk kewajiban perusahaan (religious tax) yang sekularistik, zakat disini 

merupakan simbol tazkiyah (penyucian) dari source (sumber) dan sekaligus simbil 

ke halalan (permitted) dari source (sumber) untuk dapat didistribusikan. 

Untuk variabel ROE memiliki nilai minimum 0,05171 dan nilai maksimum 

1,239. Nilai rata-rata sebesar 0,63942 dengan standar deviasi sebesar 0,331221 

dapat diartikan adanya variasi yang terdapat dalam ROE. Dengan nilai rata-rata 

sebesar 0,63942 tersebut menunjukkan angka yang relatif besar karena simpangan 

baku pada ROE lebih besar dari nilai rata-rata tersebut. Hal ini mengindikasikan 

bahwa efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan kontribusi pemilik yang ada 

untuk menciptakan laba adalah baik. Untuk memperoleh rasio ROE ini didapat 

dari nilai distribusi dibandingkan dengan total modal. Bentuk distribusi dari nilai 

tambah ini adalah berupa gaji/bonus karyawan, auditor eksternal halal dan biaya 

sertifikasi halal. Sedangkan ketundukan perusahaan yang non materi adalah 

berupa aktivitas perusahaan yang sebenarnya non-materi tetapi dapat dilakukan 

materialisasi maupun moneterisasi, misalnya penetapan sistem jaminan halal 
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proses produksi, sertifikasi dan labelisasi halal, dan aktivitas turunan ketentuan 

syariah. Selain itu bentuk kreativitas primer dapat berupa pembayaran bagi hasil 

perusahaan dengan syirkah, dan untuk kreativitas sekunder dapat berupa pajak 

pemerintah dan shadaqah wajib dan sukarela. Shadaqah wajib berupa denda dan 

ganti rugi kepada masyarakat sekitar dan biaya rehabilitasi lingkungan. Dan 

shadaqah sukarela berupa keinginan perusahaan untuk keseimbangan perusahaan-

masyarakat dan lingkungan. Menurut Mulawarman, dkk (2007) bentuk implikasi 

dari distribusi nilai tambah adalah tazkiyah harus dilakukan secara optimal pada 

kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan. Seberapapun 

keikutsertaan harus dicatat dan diakui sebagai potensi yang berhak mendapatkan 

bagian dalam pembagian nilai tambah. 

Jumlah dewan komisaris paling banyak adalah pada bank Muamalat dari 

tahun 2011-2014 yaitu sebanyak 6 orang. Sedangkan rata-rata dan standar 

deviasinya masing-masing 4 orang dan 1,112. Dilihat dari segi kuantitas, jumlah 

dewan komisaris pada penelitian ini telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/4/PBI/2006, yang mensyaratkan minimal terdapat 3 orang dewan 

komisaris dalam perusahaan. Dalam hal ini jumlah dewan komisaris yang ada di 

bank Muamalat menunjukkan hubungan yang bagus terhadap perkembangan 

kinerjanya. Karena hal tersebut menggambarkan semakin besar jumlah dewan 

komisaris, makan mekanisme monitoring manajemen perusahaan semakin baik.  

Jumlah dewan pengawas syariah memiliki rata-rata 2 orang DPS. Jumlah 

dewan pengawas syariah paling rendah adalah 2 orang dan paling banyak adalah 3 

orang. Dan untuk stadar deviasi dewan pengawas syariah adalah sebesar 0,493. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012, 

perusahaan asuransi yang menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip syariah 

wajib memiliki minimal 1 orang dewan pengawas syariah. Dan sampel pada 

penelitian ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Bervariasinya jumlah dewan 

pengawas pada bank syariah di Indonesia menggambarkan bahwa perlunya peran 

dewan pengawas syariah dalam pemantauan kinerja bank agar selaras dengan 

ketentuan syariah. Pengangkatan dewan pengawas syariah melalui serangkaian 

tes, sehingga semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah pada bank syariah 

diharapkan dapat meningkatkan kesyariahan dari bank tersebut. 

Jumlah komite audit paling banyak adalah 6 orang yaitu pada bank BNI 

Syariah pada tahun 2013. Nilai rata-rata untuk variabel komite audit adalah 

sebanyak 3 orang dan standar deviasinya sebesar 0,848. Berdasarkan prinsip good 

government corporate komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi 

perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam 

rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses 

laporan keungan. Dalam hal ini, komite audit dibentuk dan diangkat oleh dewan 

komisaris yang memiliki tujuan agar mekanisme manajemen perusahaan tidak 

melakukan penyelewengan dengan regulasi yang berlaku.  

Nilai minimum untuk variabel proporsi dewan komisaris independen adalah 

sebesar 0,4 dan nilai maksimumnya adalah 1. Nilai rata-rata untuk variabel 

proporsi dewan komisaris independen ini adalah sebesar 0,6803 dan standar 

deviasinya sebesar 0,15849. Jumlah komisaris independen pada sampel penilitian 



68 
 

ini sudah sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 

yang menyebutkan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 

30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Sangat 

disayangkan sejauh ini pembentukan dewan komisaris independen di bank 

Indonesia hanya digunakan untuk memenuhi peraturan dari bank Indonesia saja. 

Sehingga keberadaannya cenderung diabaikan, padahal keberadaannya memiliki 

peranan yang cukup penting, yakni memberikan masukan atau opsi untuk dewan 

direksi. 

4.3.  Uji Kualitas Data 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-

variabel penelitian memiliki distribusi normal atau tidak. Penelitian ini 

menggunakan uji kolomogorov-smirnov untuk menguji normalitas data. Tabel 4.3 

di bawah ini merupakan hasil dari pengujian statistik kolmogorov-smirnov. 

Tabel 4.4 

Kolmogorov-Smirnov 

ROA 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

44

.0000000

.03235971

.123

.123

-.106

.813

.522

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Pada uji kolmogorov-smirnov data dikatakan normal apabila nilai 

signifikansinya >0,05 dan dikatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai 

signifikansinya <0,05. Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansinya adalah sebesar 0,539 yang berarti bahwa data yang digunakan 

dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. 

Tabel 4.5 

Kolmogorov-Smirnov 

ROE 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang sama ditunjukkan dari  uji kolmogorov smirnov dengan varibel 

dependen ROE. Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

sebesar 0,932 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

yang digunakan berdistribusi normal. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah antar variabel 

independen dalam model regresi memiliki hubungan satu sama lain atau tidak. Uji 

Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF dari hasil regresi. Nilai VIF dari 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

44

.0000000

.24076577

.081

.081

-.076

.540

.932

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.5 berikut 

ini : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

ROA 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

  

DK ,335 2,983 

DPS ,634 1,577 

KA ,813 1,230 

Pro_DK ,531 1,882 

  Sumber: Data Olahan (2016) 

Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF 

dari masing-masing varibel kurang dari 10 dan nilai tolernace-nya diatas 0,1. 

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF dibawah 

10 dan nilai tolerance dibawah 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model 

regresi dalam penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

ROE 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

  

DK ,335 2,983 

DPS ,634 1,577 

KA ,813 1,230 

Pro_DK ,531 1,882 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Hal yang sama pun ditunjukkan dari hasil uji multikoleniaritas dengan 

variabel dependen ROE. Berdasarkan tabel 4.6, semua variabel yang digunakan 

memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai tolerance dibawah 1. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami 

multikoleniaritas. 

4.3.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Uji autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil uji autokorelasi ditampilkan dalam tabel 

4.7 berikut ini : 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

ROA 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,711a ,506 ,455 ,02310151 1,771 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan nilai hitung Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,771. Sedangkan, besarnya DW pada tabel batas luar (dl) = 1,326, batas 

dalam (du) = 1,720, dan 4-du = 2,280. Dari perhitungan degnan tabel DW dapat 

disimpulkan bahwa nilai hitung Durbin-Watson 1,724 berada diantara du (1,720) 

dan 4-du (2,280), sehingga dari hasil uji autokorelasi untuk variabel dependen 

ROA tersebut bebas dari masalah autokorelasi. 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Autokorelasi 

ROE 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,604a ,365 ,300 ,17861883 1,774 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Hasil pada tabel di atas menunjukkan nilai hitung Durbin-Watson adalah 

sebesar 1,774. Sedangkan, besarnya DW pada tabel batas luar (dl) = 1,326, batas 

dalam (du) = 1,720, dan 4-du = 2,280. Dari perhitungan degnan tabel DW dapat 

disimpulkan bahwa nilai hitung Durbin-Watson 1,774 berada diantara du (1,720) 

dan 4-du (2,280), sehingga dari hasil uji autokorelasi untuk variabel dependen 

ROE tersebut bebas dari masalah autokorelasi. 
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4.3.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heterokedasitas digunakan untuk mengetahui penyebaran data. Uji 

heterokedaistas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer. 

Hasil pengujian ditampilkan dalam tabel 4.8 di bawah ini : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ROA 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glesjer dilakukan dengan 

cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. 

Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residualnya lebih 

dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada tabel 4.8 diatas 

dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikasi lebih dari 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model regresi. 

 

 

 

 

Coefficientsa

-5.605 3.195 -1.754 .087

-.180 .522 -.094 -.345 .732

-.347 .857 -.080 -.405 .688

-.260 .440 -.103 -.592 .557

-.485 2.909 -.036 -.167 .868

(Constant)

DK

DPS

KA

Pro_DK

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: LN Residual kuadrata. 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

ROE 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Pada tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai 

signifikasi lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulakan bahwa tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 

4.4.  Uji Hipotesis 

4.4.1. Uji Hipotesis Tata Kelola Korporat dan ROA Bank Umum 

Syariah Berdasarkan Shari’ate Value Added Statement (SVAS) 

Variabel-variabel yang digunakan dalam tata kelola korporat adalah jumlah 

dewan komisaris, jumlah komite audit, jumlah dewan pengawas syariah dan 

proporsi dewan komisaris independen. Hasil regresi dari ketiga variabel tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Regresi Tata Kelola Korporat 

Dependent Variable: ROA 
Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,711a ,506 ,455 ,02310151 1,774 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Coefficientsa

.336 .189 1.777 .083

-.041 .031 -.316 -1.339 .188

-.021 .051 -.072 -.419 .678

-.015 .026 -.086 -.568 .574

.159 .172 .173 .924 .361

(Constant)

DK

DPS

KA

Pro_DK

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Residual absoluta. 
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Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 
,001 ,005 

 
1,678 ,101 

DK -,006 ,007 -,174 -,832 ,411 

DPS ,047 ,013 ,804 3,503 ,001 

KA -,005 ,006 -,115 -,719 ,477 

Pro_DK ,023 ,029 ,131 ,806 ,425 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 50,6% 

sementara Adjusted 𝑅2 sebesar 45,5%. Hal ini menunjukkan bahwa 50,6% kinerja 

return asset bank umum syariah yang diukur dengan menggunakan pendekatan 

SVAS dapat dijelaskan oleh variabel jumlah dewan komisaris, jumlah dewan 

pengawas syariah, jumlah komite audit, dan proporsi dewan komisaris 

independen. Persamaan regresi dari uji hipotesis ini adalah sebagai berikut : 

Y1 = 0,001 + (-0,006)X1 + 0,047X2 + (-0,005)X3 + 0,023X4
 

Keterangan :    

Y1 = Tingkat kinerja return on asset 

X1 = Jumlah dewan komisaris 

X2 = Jumlah dewan pengawas syariah 

X3 = Jumlah komite audit 

X4 = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah dewan komisaris 

adalah sebesar 0,411 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai koefisiensi 

regresi sebesar -0,006. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah dewan 
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komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROA bank 

syariah yang dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal tersebut 

maka hipotesis 1 yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja ROA bank syariah tidak diterima. 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah dewan pengawas 

syariah adalah sebesar 0,001 yang lebih kecil dari pada 0,05 dengan nilai 

koefisiensi regresi sebesar 0,047. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 

dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROA 

bank syariah yang dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal 

tersebut maka hipotesis 2 yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas 

syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ROA bank syariah diterima. 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah komite audit adalah 

sebesar 0,477 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai koefisiensi regresi 

sebesar -0,005. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah komite audit tidak 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROA bank syariah yang 

dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 

3 yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja ROA bank syariah tidak diterima. 

Hasil uji t, untuk variabel proporsi jumlah komisaris independen memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,0425 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai 

koefisiensi regresi sebesar 0,023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROA 

bank syariah yang dihitung berdasarkan SVAS. Dengan begitu dapat diketahui 
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bahwa hipotesis 4 yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja ROA bank syariah tidak diterima. 

4.4.2. Uji Hipotesis Tata Kelola Korporat dan ROE Bank Umum 

Syariah Berdasarkan Shari’ate Value Added Statement (SVAS) 

Sama dengan pengujian yang dilakukan pada kinerja ROA, variabel-

variabel tata kelola korporat yang digunakan adalah jumlah dewan komisaris, 

jumlah komite audit, jumlah dewan pengawas syariah dan proporsi dewan 

komisaris independen. Hasil regresi dari ketiga variabel tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Regresi 

Dependent Variable: ROE 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,604a ,365 ,300 ,17861883 1,774 

 Sumber: Data olahan (2016) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
,011 ,066 

 
,168 ,867 

DK ,133 ,057 ,557 2,324 ,025 

DPS -,015 ,106 -,038 -,144 ,886 

KA -,005 ,050 -,097 -,097 ,923 

Pro_DK ,265 ,228 ,217 1,162 ,252 

   Sumber: Data olahan (2016) 
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Hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 36,5% 

sementara Adjusted 𝑅2 sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa 36,5% kinerja 

return asset bank umum syariah yang diukur dengan menggunakan pendekatan 

SVAS dapat dijelaskan oleh variabel jumlah dewan komisaris, jumlah dewan 

pengawas syariah, jumlah komite audit, dan proporsi dewan komisaris 

independen. Persamaan regresi dari uji hipotesis ini adalah sebagai berikut : 

Y2 = 0,011 + 0,133X5 + (-0,015)X6 + (-0,005)X7+ 0,265X8 

Keterangan :    

Y2 = Tingkat kinerja return on equity 

X5 = Jumlah dewan komisaris 

X6 = Jumlah dewan pengawas syariah 

X7 = Jumlah komite audit 

X8 = Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah dewan komisaris 

adalah sebesar 0,025 yang lebih kecil dari pada 0,05 dengan nilai koefisiensi 

regresi sebesar 0,133. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah dewan 

komisaris memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja ROE bank 

syariah yang dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal tersebut 

maka hipotesis 5 yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja ROE bank syariah diterima. 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah dewan pengawas 

syariah adalah sebesar 0,886 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai 

koefisiensi regresi sebesar -0,015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 
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dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja 

ROE bank syariah yang dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal 

tersebut maka hipotesis 6 yang menyatakan bahwa jumlah dewan pengawas 

syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ROE bank syariah tidak 

diterima. 

Berdasarkan hasil pada uji t, nilai signifikansi jumlah komite audit adalah 

sebesar 0,923 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai koefisiensi regresi 

sebesar -0,005. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah komite audit tidak 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROE bank syariah yang 

dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 

7 yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja ROE bank syariah tidak diterima. 

Hasil uji t, untuk variabel proporsi jumlah komisaris independen memiliki 

nilai signifikansi sebesar 0,252 yang lebih besar dari pada 0,05 dengan nilai 

koefisiensi regresi sebesar 0,265. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah 

komisaris independen tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja ROE 

bank syariah yang dihitung berdasarkan SVAS. Dengan begitu dapat diketahui 

bahwa hipotesis 8 yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja ROE bank syariah tidak diterima. 
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4.5. Hasil Uji Beda Kinerja Bank Umum Syariah dengan Menggunakan 

Pendeketan Shari’ate Value Added Statement (SVAS) dan Laba Rugi 

4.5.1. Hasil Uji Beda ROA 

Perbedaan kinerja ROA pada bank syariah dengan menggunakan 

pendekatan SVAS dan laba rugi dilakukan menggunakan uji independent sample 

t-test. Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Hasil uji beda kinerja ROA 

antara pendekatan SVAS dan laba rugi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Beda ROA 

 
Perhitungan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ROA 

SVAS 44 ,09242798 ,035116707 ,005294043 

Pendekatan 

Laba Rugi 

44 ,01458841 ,016993558 ,002561875 

 Sumber: Data olahan (2016) 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Sumber: Data olahan (2016) 

Berdasarkan tabel independent samples test menunjukkan hasil bahwa nilai t 

adalah 13,235 dengan probabilitas signifikan 0,000 lebih kecil 0,005, maka H9 

diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ROA pada 

pendekatan SVAS dan laba rugi. Secara absolut dapat dilihat bahwa rata-rata 

ROA antara SVAS dan laba rugi berbeda. Dengan nilai rata-rata ROA yang 

menggunakan pendekatan SVAS sebesar 0,0924 dan pendekatan laba rugi sebesar 

0,0115 maka sudah terlihat jelas perbedaan yang signifikan. 

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyudi (2005), yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja perbankan 

syariah yang menggunakan SVAS dan laba rugi. Pun hasil yang sama ditunjukkan 

oleh penelitian yang dilakukan Chareunnisa dan Sussanto (2010) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan kinerja bank syariah yang 

menggunakan SVAS dan laba rugi. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya 

perbedaan konsep kepemilikan dan konsep teori dalam akuntansi yang digunakan. 

Seperti halnya dijelaskan oleh Triyuwono (2007) bahwa dua arus utama 

Independent Samples Test

17.974

.000

13.235 13.235

86 62.092

.000 .000

.077839568 .077839568

.005881334 .005881334

.066147862 .066083295

.089531274 .089595841

F

Sig.

Levene's Test for

Equality of Variances

t

df

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

Std. Error Difference

Lower

Upper

95% Confidence Interval

of the Difference

t-test for Equality of

Means

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

ROA
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pemikiran dalam akuntansi syariah telah sampai pada pemikiran diametris antara 

Syariah Enterprise Theory (SET) dan Entity Theory (ET), sehingga perhitungan 

laporan laba rugi menggunakan ET dan laporan nilai tambah menggunakan SET. 

Laba dalam konsep nilai tambah merupakan total pendapatan, baik yang 

bersumber dari pendapatan operasional, pendapatan non operasional maupun 

evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa konsep nilai tambah sangat memperhatikan 

nilai keadilan, dimana semua pihak berhak merasakan setiap nilai tambah yang 

dihasilkan, tidak memandang apakah berasal dari operasi utama atau bukan. 

Sedangkan konsep laba dalam laba rugi hanya berorientasi pada pihak ketiga, jadi 

pada konsep ini hanya pihak ketiga saja yang berhak terhadap pendapatan yang 

diperoleh dari operasi utama, pendapatan selain itu tidak berhak. 

Selain itu, pendekatan SVAS menjadikan komponen zakat sebagai bagian 

utama yang tidak hanya dijadikan sebatas distribusi nilai tambah. Dalam hal ini 

zakat dijadikan sebagai komponen pengurang dari nilai tambah, sehingga ketika 

zakat di posisi tersebut maka nilai tambah telah halal didistribusikan kepada 

stakeholders. Hal ini selaras dengan Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 

103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka....” 

Sehingga tepatlah apabila zakat diletakkan sebagai pengurang dari nilai 

tambah. Kewajiban pembayaran zakat ini merupakan bentuk tanggung jawab 

manajemen terhadap masyarakat sekitar dalam rangka menyucikan harta yang 

dimiliki oleh perusahaan sebelum didistribusian. Dalam laporan nilai tambah 
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tersebut kewajiban pembayaran zakat yang harus dibayarkan oleh manajemen 

adalah 2,5% dari total sumber nilai tambah. Karena menurut Mulawarman, dkk 

(2007) menyatakan bahwa zakat yang terpisah dari bentuk distribusi berbeda 

maknanya dengan hanya bentuk kewajiban perusahaan (religious tax).  Dalam hal 

ini zakat merupakan simbol penyucian dari sumber dan sekaligus simbol 

kehalalan dari sumber untuk dapat didistribusikan. 

Berdasarkan hasil uji dan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja yang diukur dengan menggunakan SVAS lebih baik dibandingkan 

dengan kinerja yang diukur dengan pendekatan laporan laba rugi.  

4.5.2. Perbedaan ROE 

Perbedaan kinerja ROE pada bank syariah dengan menggunakan 

pendekatan SVAS dan laba rugi dilakukan menggunakan uji independent sample 

t-test. Uji beda t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak 

berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Hasil uji beda kinerja ROA 

antara pendekatan SVAS dan laba rugi dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.15 

Hasil Uji Beda ROE 

 

Perhitungan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ROE 

SVAS 44 ,6394 ,33122 ,04933 

Pendekatan 

Laba Rugi 

44 ,0696 ,06690 ,01009 

 Sumber: Data olahan (2016) 
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 Sumber: Data olahan (2016) 

Berdasarkan tabel independent samples test menunjukkan hasil bahwa nilai t 

adalah 11,185 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,000 lebih kecil 0,005, 

maka H10 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rasio ROE 

pada pendekatan SVAS dan laba rugi. Secara absolut dapat dilihat bahwa rata-rata 

ROA antara SVAS dan laba rugi berbeda. Dengan nilai rata-rata ROE yang 

menggunakan pendekatan SVAS sebesar 0,6394 dan pendekatan laba rugi sebesar 

0,0696 maka sudah terlihat jelas perbedaan yang signifikan. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hudayati dan Sari (2013) yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan anatara ROE dengan pendekatan SVAS dan laba rugi. Perbedaan ini 

disebabkan konsep yang diuraikan dalam PSAK No. 59 yaitu standar akuntansi 

keuangan yang digunakan oleh bank syariah saat ini masih sarat dengan nilai-nilai 

kapitalisme. Dimana laporan keuangannya masih bersifat stakeholders oriented. 

Perusahaan dalam hal ini memiliki tujuan untuk pencapaian profit yang seoptimal 
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mungkin tanpa memperhatikan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya baik yang 

langsung seperti karyawan, maupun yang tidak langsung seperti masyarakat, 

lingkungan dan sosial. 

Berbeda dengan pendekatan laba rugi, konsep SVAS merupakan wujud 

akuntabilitas vertikal dan horizontal dari akuntansi syariah yaitu pemenuhan 

kewajiban kepada Allah, lingkungan sosial dan individu. Bentuk distribusi ini 

lebih luas dibandingkan konsep laba rugi, dimana memberikan kontribusi kepada 

pihak-pihak yang berperaan terhadap pemerolehan laba. Kepedulian ini 

diwujudkan dengan kesediaan manajemen untuk mendistribusikan nilai tambah 

yaitu pemerintah (melalui pajak), karyawan (melalui gaji), pemilik modal (melalui 

deviden), infaq shadaqah, dana yang diinvestasikan kembali dan lingkungan 

sekitar.  

Akan tetapi, perhitungan ROE berdasarkan SVAS dirasa masih belum 

sesuai secara konseptual. Hal ini karena konsep perhitungan yang menggunakan 

total ekuitas sebagai pembagi dari total nilai tambah yang didistribusikan. 

Meskipun begitu, jika dilihat dari rata-rata nilai ROE yang diukur menggunakan 

pendekatan SVAS menunjukkan angka yang lebih besar dibandingkan ROE yang 

diukur dengan menggunakan pendekatan laporan laba rugi. Sehingga, ROE SVAS 

lebih baik dibandingkan dengan ROE laporan laba rugi. 

4.6.  Pembahasan  

Hasil pengujian hipotesis dengan regresi berganda dan uji beda dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hasil Uji Keterangan 

H1 :  Dewan komisaris berpengaruh 

positif terhadap ROA Tidak Signifikan Ditolak 

H2 :  Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

berpengaruh positif terhadap ROA Positif Signifikan Diterima 

H3 : Komite audit berpengaruh positif 

terhadap ROA Tidak Signifikan Ditolak 

H4: Proprsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap ROA Tidak Signifikan Ditolak 

H5: Dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap ROE Positif Signifikan Diterima 

H6: Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

berpengaruh positif terhadap ROE Positif Signifikan Diterima 

H7: Komite audit berpengaruh positif 

terhadap ROE Tidak Signifikan Ditolak 

H8: Proprsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap ROE Tidak Signifikan Ditolak 

H9: Perbedaan ROA SVAS dan laba rugi  

Berbeda 

Signifikan Diterima 

H10: Perbedaan ROE SVAS dan laba 

rugi 

Berbeda 

Signifikan Diterima 

Sumber: Data olahan (2016) 
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Hasil uji hipotesis untuk jumlah dewan komisaris menunjukkan bahwa 

jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang 

dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Hasil ini selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dewayanto (2010), Septiputri dan Mutamainah (2013). Hasil ini 

menunjukkan bahwa dewan komisaris mungkin kurang dapat menyelaraskan 

kepentingannya dengan kepentingan perusahaan pada saat memberikan masukan 

atau opsi pada dewan direksi. Sehingga hal tersebut menyebabkan tidak adanya 

kepercayaan antara dewan direksi dan dewan komisaris dan hal tersebut berimbas 

pada tujuan perusahaan yang belum tercapai dengan baik. Menurut Tertius dan 

Christiawan (2015) dewan komisaris tidak berhubungan dengan kinerja 

perusahaan diduga karena pada sektor keuangan banyak pihak luar yang 

mengawasi kinerja perusahaan, sehingga besar kecil dewan komisaris tidak 

mempengaruhi kinerja perusahaan 

Hasil uji hipotesis dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa dewan 

pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA yang dihitung 

berdasarkan pendekatan SVAS. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muttakin dan Ullah (2012) yang menyatakan semakin banyak 

dewan pengawas syariah mendorong kinerja yang lebih baik karena dengan 

pengawas yang lebih banyk, perusahaan lebih memiliki pengalaman, keahlian, 

dan jaringan profesional serta sosial yang baik. Hal serupa juga ditunjukkan dalam 

penelitian Dewayanto (2010) yang menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah 

dewan pengawas dalam suatu perusahaan mengakibatkan pengaruh yang baik 

bagi reputasi perusahaan tersebut. Dengan begitu, meningkatkan pula kinerja 
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perusahaan. Karena semakin banyak jumlah dewan pengawas syariah maka 

kualitas kesyariahan bank tersebut juga semakin baik.  

Hasil uji hipotesis komite audit menunjukkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA yang dihitung berdasarkan pendekatan 

SVAS. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Klien (2002) 

dan Ghabayen (2012). Jumlah anggota komite audit yang banyak dapat 

memungkinkan terciptanya perdebatan yang tidak diperlukan dan penundaan 

dalam pembuatan keputusan. Selain itu dalam hal ini komite audit adalah komite 

yang dibentuk dewan komisaris yang memiliki tugas melakukan pengawasan 

terhadap pelaporan keuangan sehingga tidak berhubungan langsung terhadap 

bagian-bagian dalam pengukuran integritas laporan keuangan. Dalam hal ini, 

komite audit berperan sebagai organ dari dewan komisaris yang bertugas 

melakukan pengawasan terhadap mekanisme manajemen perusahaan. Alangkah 

lebih baik lagi apabila bank syariah tidak hanya menjadikan patokan kuantitas 

dari komite audit sebagai ukuran dari keberhasilan kinerja perusahaan. Kualitas 

dari komite audit juga harus lebih ditingkatkan lagi dengan menambahkan rapat 

komite audit sebagai salah satu penunjang keberhasilan kinerja perusahaan. 

Hasil uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA yang dihitung berdasarkan 

pendekatan SVAS. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nurjannah 

dan Pratomo (2013), Pandya (2011), Tertius dan Christiawan (2015). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komsaris independen maka ROA 

perusahaan akan turun. Sehingga jumlah proporsi komisaris independen memiliki 
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hubungan yang terbalik dengan ROA. Selain itu, komisaris independen hanya 

bertugas melakukan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan sehingga tidak 

berpengaruh langsung terhadap bagian-bagian dalam pengukuran ROA.  

Hasil uji hipotesis kelima menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris 

berpengaruh positif signifikan terhadap ROE yang dihitung berdasarkan 

pendekatan SVAS. Hasil ini sejalan dengan penelitian Al-Amameh (2014), 

Nuswandari (2009), Hisammudin dan Tirta (2011), Dewayanto (2010). Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki 

perusahaan, maka ROA perusahaan akan lebih baik. Menurut Wikipedia, dewan 

komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada dewan direksi atau direktur Perseroan Terbetas (PT). 

Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan efektifitas kegiatan 

monitoring kepada manajemen. Selain itu jumlah komisaris yang besar juga akan 

memungkinkan pertukaran pemikiran dan pengalaman yang lebih banyak 

sehingga setiap kebijakan yang terkait dengan perusahaan akan lebih berkualitas. 

Menurut Chtourou et al (2001) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dengan 

jumlah dewan yang semakin besar, maka mekanisme monitoring manajemen 

perusahaan semakin baik.  

Hasil uji hipotesis keenam menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE yang dihitung berdasarkan 

pendekatan SVAS. Hal ini selaras dengan hasil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Septiputri dan Mutmainah (2013) dan Asrori (2014). Hal ini dimungkinkan 

karena kurang diberikannya kekuasaan dan kepercayaan pihak peruasahaan 



90 
 

terhadap DPS. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pengelolaan bank 

berdasarkan prinsip syariah kurang efektif. Dengan kata lain, peran DPS dalam 

bank kurang efektif dalam peningkatan return on asset bank. Hal ini lah yang 

mungkin menengarai bahwa jumlah anggota dewan pengawas syariah tidak 

mempengaruhi kinerja bank syariah. Menurut Septiputri dan Mutmainah (2013) 

dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Hal ini karena adanya ketidakpercayaan terhadap DPS dari pihak manajemen 

perusahaan, sehingga hubungan antara DPS dengan pihak luar kurang terjalin dan 

mengakibatkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip syariah kurang efektif. 

Selain itu, adanya rangkap jabatan yang dimiliki oleh dewan pengawas syariah 

dimungkinkan membuat kinerja dari DPS tersebut yang kurang maksimal. Dan 

hal tersebut tentu saja bisa berdampak dengan kinerja perusahaan. 

Hasil hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap ROE yang dihitung berdasarkan pendekatan SVAS. Hasil ini 

selaras dengan penelitian Septiputri dan Mutmainah (2013) yang menjelaskan 

bahwa jumlah komite audit tidak dapat memberikan jaminan bahwa pengendalian 

terhadap laporan keuangan tidak baik atau tidak dapat dipercaya. Dewan 

komisaris membentuk komite audit dengan harapan bahwa mampu menyediakan 

sumber daya, keahlian dan kepakaran yang lebih dalam menjalankan tugas 

monitoring untuk mengurangi masalah agensi yang selanjutnya akan berdampak 

pada peningkatan kinerja bank syariah.  

Hasil uji hipotesis untuk hubungan proporsi dewan komisaris independen 

dengan ROE menunjukkan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan. Hasil 
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penelitian ini sesuai dengan penelitian Wulandari (2006), Charlie Weir et al 

(2000), Septiputri dan Mutmainah (2013). Hal ini mungkin dikarenakan 

keberadaan komisaris independen hanya merupakan formalitas dan pemenuhan 

peraturan saja, dimana jumlah komisaris independen yang diatur dalam peraturan 

BEI sekurang-kurangnya adalah 30% dari jumlah komisaris independen. 

Disamping itu, pemegang saham menganggap dewan komisaris independen tidak 

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perusahaan mereka, sehingga hal ini 

yang membuat para pemegang saham belum bisa melihat segi positif adanya 

dewan komisaris independen. 

 


