
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kondisi sektor perbankan saat ini menunjukan persaingan yang ketat dan 

meningkat. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan meningkatnya jumlah bank yang 

beroperasi di Indonesia. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Januari 2016, 

jumlah bank umum yang beroperasi sebanyak 118 bank yang terdiri dari 4 Bank 

Persero, 66 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), 26 Bank Pembangunan 

Daerah (BPD), 12 Bank Campuran dan 10 Bank Asing. Pertumbuhan aset pada 

Tabel 1 menunjukan bahwa Bank Persero dan BUSN ingin terus memperkuat 

posisinya menjadi salah satu lembaga keuangan yang terpenting dan memiliki 

kinerja yang positif dalam sistem keuangan Indonesia. 

 

Tabel 1 Perbandingan perbankan nasional berdasarkan total aset per Januari 2016 

Kelompok Bank Aset Aset (%) 

Bank Persero 2,255,480 37.00% 

BUSN Devisa 2,349,186 38.54% 

BPD 503,373 8.26% 

Bank Campuran 314,252 5.16% 

Bank Asing 483,139 7.93% 

Total 6,095,908  
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (Januari 2016) 

 

Tabel 2 terlihat bahwa kelompok Bank Persero dan BUSN terus 

memperkuat jaringan bisnis dengan membuka kantor di berbagai pelosok 

Indonesia. Pembukaan kantor ini menunjukan bahwa Bank Persero dan BUSN 

ingin terus memperkuat posisinya menjadi salah satu lembaga keuangan yang 

penting dalam sistem keuangan Indonesia. Tercatat hingga tahun 2015, jumlah 

kantor cabang yang telah dibuka ada sebanyak 34.656 kantor cabang. Jumlah 

tersebut meningkat 60 persen dari tahun 2013 sebanyak 21.657 kantor cabang. 

Data tersebut menunjukan persaingan bisnis pada industri perbankan di Indonesia 

meningkat. Tentunya persaingan bisnis tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

laba bank. Jumlah tersebut didominasi oleh banyaknya kantor cabang yang 

dimiliki BUSN. Kondisi ini menunjukkan kelompok BUSN bertumbuh cukup 

agresif dalam pengembangan jaringan bisnisnya. 

 

Tabel 2 Jaringan kantor cabang 2013 - 2015 

Kelompok Bank 
Jaringan Kantor 

2013 2015 % Progress 

Bank Persero 16.637 17.811 7% 

BUSN 963 11.041 1047% 

BPD 2.044 3.789 85% 

Total 21.657 34.656 60% 
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia (Januari 2016) 
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Peningkatan jumlah cabang bertujuan dalam melakukan ekspansi bisnis 

sehingga berdampak pada peningkatan laba. Laba dapat memengaruhi 

kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi 

likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah 

keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau tren 

keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting dan 

perlu mendapat perhatian lebih oleh para penganalisa di dalam menilai 

profitabilitas suatu perusahaan. 

Tabel 3 menunjukan laba dari 10 bank publik yang memiliki aset terbesar 

yang ada pada industri perbankan di Indonesia dan juga mewakili 85,1 persen 

populasi total aset bank publik dan 67,81 persen total aset industri perbankan 

Indonesia. 

 

Tabel 3 Laba 10 bank publik dengan aset terbesar 2011-2015 

Nama Bank 
Laba (dalam Miliar Rupiah) 

2011 2012 2013 2014 2015 

BCA 10,818 11,718 14,256 16,512 18,036 

Bank Mandiri 12,695 16,043 18,829 20,654 21,152 

BRI 15,088 18,687 21,354 24,227 25,411 

BNI 5,808 7,048 9,058 10,829 9,141 

CIMB Niaga 3,176 4,249 4,296 2,343 427 

Bank Danamon 3,402 4,117 4,159 2,683 2,469 

Bank Permata 1,038 1,486 1,729 1,587 247 

BTN 1,119 1,364 1,562 1,146 1,851 

Maybank Indonesia 671 1,230 1,595 722 1,143 

Bank Panin 2,053 2,278 2,499 2,594 1,568 
Sumber: Laporan Keuangan  BEI (2011-2015) 

 

Remunerasi yaitu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada tenaga 

kerjanya karena telah berjasa kepada perusahaan dalam membatu mencapai 

tujuannya. Bagi dewan direksi pada sektor perbankan, remunerasi akan 

berpengaruh signifikan  dalam sistem menajemen dan pengambilan keputusan 

perbankan. Sistem manajemen sektor perbankan yang baik akan berbanding lurus 

dengan kinerja sektor perbankan tersebut. 

Agency Theory (Jensen dan Meckling 1976) menjelaskan bahwa hubungan 

antara manajemen bank dengan pencapaian sasaran perusahaan tidak dapat 

dipisahkan. Teori ini juga mengasumsikan bahwa manajemen memiliki peran 

penting dalam tata kelola perusahaan. Remunerasi merupakan suatu cara 

perusahaan untuk dapat memotivasi karyawannya untuk dapat meningkatkan 

kinerja. Pemberian remunerasi yang tinggi diharapkan dapat memberikan 

feedback yang baik pula bagi perusahaan. Pada awal tahun 1990-an, banyak 

penelitian yang fokus pada studi sensitivitas remunerasi dewan direksi dengan 

kinerja perusahaan seperti Coughlan dan Schmidt (1985), Jensen dan Murphy 

(1990), Barro (1990) dan Akhigbe et al. (1997). 
Brick et al. (2006) menemukan bahwa remunerasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan. Remunerasi memberikan motivasi positif 

terhadap performa direksi dalam mencapai kinerja sesuai dengan tata kelola 

perusahaan yang baik. Menurut Mathis dan Jackson (2002) remunerasi dewan 

direksi pada umumnya meliputi gaji, bonus tahunan, insentif jangka panjang, 
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kepemilikan saham, tunjangan tambahan dan penghasilan tambahan. Beberapa 

temuan empiris menunjukkan bahwa gaji manajemen dapat berhubungan positif 

atau negatif dengan kinerja perusahaan. Penelitian Murphy (1999)  menunjukkan 

tidak adanya hubungan antara besaran gaji manajemen dengan performa 

perusahaan. Sebaliknya, Firth, Fung dan Rui (2006),  Merhebi, Pattenden, Swan 

dan Zhou (2006), Kim (2013) menemukan ada hubungan positif yang signifikan 

antara gaji direksi dan performa kinerja perusahaan. 

Tabel 4 menunjukkan renumerasi direksi pada 10 bank publik dengan aset 

terbesar selama 2011-2015. Tabel 3 dan tabel 4 adanya hubungan dari remunerasi 

dan laba. Contohnya remunerasi dewan direksi Maybank Indonesia tahun 2012 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 sementara laba 2012 

tumbuh positif dari tahun sebelumnya. Bank BTN juga mengalami hal yang sama 

di tahun 2014-2015. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Bank CIMB Niaga 

karena pada tahun 2013-2015 laba Bank CIMB Niaga turun tetapi remunerasi 

tetap meningkat. 

 

Tabel 4 Remunerasi direksi 10 bank publik dengan aset terbesar 2011-2015 

Nama Bank 

Remunerasi direksi 10 Bank Publik per 1 orang dalam 1 tahun 

(juta rupiah) 

2011 2012 2013 2014 2015 

BCA 16,494 19,434 21,177 27,291 29,793 

Bank Mandiri 12,308 14,774 17,460 19,259 22,408 

BRI 9,637 11,463 13,298 21,358 23,640 

BNI 8,184 11,026 20,062 15,682 15,258 

CIMB Niaga 9,934 10,430 11,639 11,786 13,545 

Bank Danamon 6,372 7,314 11,218 10,839 11,595 

Bank Permata 6,867 7,417 9,704 8,402 7,174 

BTN 7,265 7,913 9,190 5,757 5,118 

Maybank Indonesia 5,093 4,570 6,219 4,630 4,890 

Bank Panin 2,862 3,305 3,949 4,700 4,575 
Sumber: Laporan Keuangan  BEI (2011-2015) 

Beberapa penelitian terdahulu juga dapat mendukung opini tersebut, bahwa 

adanya hubungan yang signifikan antara remunerasi direksi dengan kinerja 

keuangan sektor perbankan yang salah satunya dapat digambarkan dengan laba 

bank tersebut. Penelitian yang dilakukan Usman (2010), Scott (1997) menemukan 

bahwa perancangan remunerasi dewan direksi didasarkan pada ukuran prestasi 

manajerial yaitu pendapatan bersih dan harga saham. 

 

Perumusan Masalah 

Keahlian fungsi manajerial eksekutif sangat berhubungan dengan kinerja 

keuangan suatu organisasi. Diperlukan pemahaman yang baik antara tingkat 

remunerasi eksekutif dengan ukuran keberhasilan keuangan. Agency Theory 

(Jensen dan Meckling 1976) menjelaskan bahwa hubungan antara manajemen 

bank dengan pencapaian target perusahaan tidak dapat dipisahkan. Menurut Surya 

(2004) remunerasi adalah balas jasa atau imbalan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada tenaga kerjanya sebagai dari prestasinya karena telah membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan. Remunerasi juga bermakna suatu imbalan 
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yang diberikan kantor atau perusahaan kepada tenaga kerjanya karena telah 

berjasa kepada kantor atau perusahaan dalam membatu mencapai tujuannya. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hubungan antara 

remunerasi dengan kinerja perusahaan dan perbankan telah dilakukan di berbagai 

negara dan Indonesia dan dapat dijadikan pedoman serta acuan untuk penelitian 

selanjutnya. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayadi dan 

Boujèlbène (2013) yaitu tentang pengaruh dewan direksi terhadap remunerasi 

dewan direksi di industri perbankan. Variabel yang diguanakan penelitian tersebut 

adalah jumlah dewan direksi, ROA, dan ROE. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dan ROE berpengaruh positif dan 

signifikan, sedangkan variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

remunerasi dewan direksi di sektor perbankan Eropa. Penelitian lainnya yang 

dapat menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurawa dan Saidu 

(2014) yang melakukan penelitian tentang hubungan antara remunerasi dewan 

direksi dengan kinerja perbankan yang digambarkan dengan laba. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

laba perbankan dengan remunerasi dewan direksi. Penelitian lainnya yang dapat 

mendukung penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Chowdhury et al. 

(2012) tentang hubungan antara indikator kinerja perbankan dengan remunerasi 

dewan direksi perbankan di Bangladesh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

semua indikator kinerja perbankan memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan. 

Penelitian-penelitian diatas menemukan hubungan kuat antara level 

remunerasi dengan ukuran kinerja yang berpengaruh signifikan dan positif. 

Beberapa penelitian yang terkait dengan hubungan kinerja dan remunerasi dewan 

direksi yang telah dilakukan di Indonesia terfokus pada perusahaan-perusahaan 

komersil dan sektor selain perbankan, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh 

Vidyatmoko et al. (2009) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi remunerasi 

dewan direksi dan hubungannya dengan kinerja perusahaan BUMN perkebunan. 

Maka dari itu, untuk memperlus penelitian tentang remunerasi dewan direksi di 

Indonesia, penelitian kali difokuskan pada sektor perbankan. Selain itu, penelitian 

selama ini hanya melihat dari sisi laba atau keuntungan bank serta pengukuran 

akuntansi kinerja bank, menggunakan indikator seperti ROA, CAR, LDR dan 

lain-lain. Tetapi pada penelitian ini akan difokuskan juga faktor lain yang akan 

mempengaruhi remunerasi dewan direksi perbankan yaitu faktor jumlah 

banyaknya dewan direksi pada bank dan jumlah kantor cabang suatu bank yang 

dapat menunjukkan perluasan usaha suatu bank. Objek penelitian ini adalah 

semua bank yang ada di Indonesia yang terdiri dari lima kelompok bank, yaitu 

bank publik yang ada di Indonesia. 

Berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang diatas, maka perumusan 

masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perkembangan remunerasi dan kinerja perbankan bank publik di 

Indonesia?  

2. Faktor apa saja yg memengaruhi remunerasi bank publik di Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan remunerasi dan kinerja bank publik di 

Indonesia.  

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi remunerasi bank publik di 

Indonesia. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor  penentu besarnya kompensasi direksi bank 

publik. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya 

dalam menetapkan ukuran kinerja yang bisa mendorong direksi mencapai 

kinerja yang maksimal. 

3. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian dapat menambah wawasan 

serta informasi mengenai sektor perbankan di Indonesia serta dapat 

dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah menganalisis tentang pengaruh faktor 

kinerja perbankan, faktor pengukuran akuntansi kinerja perbankan dan faktor 

sistem manajemen perbankan yaitu faktor jumlah direktur, jumlah kantor cabang, 

laba perbankan, CAR, LDR, NIM, dan BOPO setiap tahun terhadap remunerasi 

dewan direksi perbankan di Indonesia. Penelitian ini menkaji tiga puluh dua bank 

publik yang ada di Indonesia dengan periode waktu selama lima tahun yaitu 2011 

sampai dengan tahun 2015. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi merupakan dasar untuk menjelaskan hubungan antara 

remunerasi dewan direksi dengan kinerja. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan bahwa teori agensi menjelaskan hubungan keagenan sebagai 

kumpulan kontrak antara pemilik dengan manajer di dalam sebuah perusahaan. 

Sebagian besar rencana remunerasi didasarkan pada dua ukuran prestasi manajer 

yaitu pendapatan bersih dan harga saham (Scott 1997). Jumlah bonus, saham, 

opsi, dan komponen lain remunerasi dewan direksi dinilai pada suatu tahun serta 

tergantung pada pendapatan bersih dan kinerja harga saham. Lambert dan Larcker 

(1987) dalam penelitiannya menguji hubungan antara gaji dan bonus dengan 

kinerja berdasarkan akuntansi dan imbal hasil saham. Bushman dan Indjejikian 
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