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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis keuangan yang melanda wilayah Asia pada tahun 1997-1998 di 

mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan 

kehidupan bagi semua kalangan. Tidak hanya rakyat miskin tetapi juga untuk 

kalangan pelaku usaha, khusunya pada sektor non-riil salam hal ini adalah 

dunia perbankan. Untuk mengatasi hal ini, salah satu langkah penting yang 

harus diambil adalah memperbaiki implementasi corporate governance. 

Secara sederhana corporate governance dapat diartikan sebagai suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah (value added) untuk semua stakeholders (Sulistyanto & Wibisono, 

dalam Azhar: 2005). 

Meurut Zingales (dalam Pablo dan Eleuterio, 2008), mendefinisikan 

corporate governance sebagai sekelompok mekanisme yang digunakan oleh 

stakeholder untuk memastikan bahwa direksi mengelola sumber daya 

perusahaan secara efisien. Manajemen atau elemen-elemen dalam perusahaan 

(Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Shareholders) yang konudusif dan 

dapat dipertanggungjawabkan akan meningkatkan kinerja dari perusahaan itu 

sendiri. 

Kasus yang terbaru adalah mengenai dilikuidasinya dan pencabutan 

izin usaha perbankan oleh Bank Indonesia terhadap operasi BPR Sukowati 
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Sragen. Doni Joewono selaku Kepala Kantor perwakilan bank Indonesia Solo, 

menyatakan bahwa penyebab terlikuidasinya dan pencabutan izin usaha 

perbankan oleh Bank Indonesia adalah ketidakmampuan pengurus dalam 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG).(Muchus, 2013) 

Lemahnya praktik Good corporate governance (GCG) yang ditandai 

dengan krisis finansial yang terjadi di berbagai negara di tahun 1997—1998. 

Hal ini disebabkan karena kondisi yang relatif sama di berbagai negara seperti 

terciptanya hubungan erat antara pemerintah dan pelaku bisnis, konglomerasi 

dan monopoli, proteksi, dan intervensi pasar yang mengakibatkan negara 

tersebut tidak siap dalam memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Isu yang 

paling berkembang juga adalah mengenai konglomerasi yang dilakukan oleh 

petinggi-petinggi negara yang memanfaatkan posisinya dalam mengelola 

perusahaannya. Sehingga independensi dan keterbukaan dalam penyampaian 

informasi kondisi perusahaan dari manajemen dapat menjadikan keraguan 

bagi shareholders. Oleh karena itu, usaha untuk mengembalikan kepercayaan 

kepada dunia perbankan Indonesia melalui rekonstruksi dan rekapitulasi hanya 

dapat mempunyai dampak jangka panjang dan mendasar apabila disertai 3 

tindakan penting yaitu : (i) ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian; (ii) 

pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan (iii) pengawasan yang 

efektif dari otoritas pengawas perbankan. 

Menurut Center for European Policy Studies (CEPS), Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak 

(right), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun yang ada 
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di luar manajmen perusahaan. Sedangkan dari ADB (Asian Development 

Bank) menjelaskan bahwa Good Corporate Governance (GCG) mengandung  

empat nilai utama yaitu: accountability, trnsaparency, predictability, dan 

participation. 

Berdasarkan Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (BCBS) 

keyakinan bahwa peningkatan tata kelola perusahaan digunakan sebagai 

pemantauan efisiensi. Masalah tindakan kolektif dihadapi oleh para pemangku 

kepentingan yang ingin memastikan alokasi yang efisien sumber daya dan 

distribusi pengembalian kuasi, dan masalah berasal dari berbagai jenis 

kepemilikan dan kontrol, jelas relevan dengan entitas keuangan. Kompleksitas 

bisnis perbankan meningkatkan asimetri informasi dan mengurangi 

kemampuan untuk memantau manajer bank dalam pengambilan keputusan. 

(Pablo dan  Eleuterio, 2008) 

Terlebih lagi untuk menyiapkan diri untuk mengahadapi Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang pastinya butuh kesiapan yang khusus. 

Untuk itu Good Corporate Governance (GCG) akan membantu perusahaan 

(terutama industri perbankan) dalam mengahadapi hal tersebut. Sigit Purnomo 

mengukapakan bahwa Perbankan harus mengedepankan prinsip kehati-hatian 

dari sisi makroprudential, dan penerapan Good Corporate Governance 

(GCG). 

Erat hubungannya dalam mengukur kinerja suatu perusahaan, laporan 

keuangan sering dijadikan seebagai dasar penilaian kinerja keuangan 

perusahaan. Salah satu yang bisa mengukur keberhasilan kinerja keuangan 
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suatu perusahaan khususnya Bank adalah dengan mengukur tingkat 

pengembalian atas asset atau Return On Assets (ROA) yang tentunya bisa 

menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan. ROA 

menunjukkan profitabilitas perusahaan dalam penggunaan asetnya tanpa 

membedakan dari mana sumber pendanaannya.  

Sehubungan dengan pemaparan dan pentingnya Good Corporate 

Governance (GCG) dalam berjalannya suatu perusahaan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN 

PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA 2010-2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

akan melakuakan analisis pengaruh indiktor terhadap kinerja keuangan dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh ukuran dewan direksi terhadapa kinerja keuangan?  

2. Adakah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan? 

3. Adakah pengaruh ukuran komisaris independen terhadap kinerja 

keuangan? 

4. Adakah pengaruh ukuran kepemilikan institusional terhadap kinerja 

keuangan? 

5. Adakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan? 
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6. Apakah mekanisme good corporate governance secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan 

direksi terhadap kinerja keuangan. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan 

komisaris terhadap kinerja keuangan. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komisaris 

independen terhadap kinerja keuangan. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran Kepemilikan 

Institusional terhadap kinerja keuangan. 

5. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan. 

6. Untuk mengetahui mekanisme good corporate governance secara bersama-

sama terhadap kinerja keuangan yang dihitung dengan menggunakan 

Return on Assets (ROA). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa 

penelitiaan ini dapat bermanfaat. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi tambahan informasi khususnya masalah Good 
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Corporate Governance (GCG) dan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

pustaka untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. Manfaat praktis bagi 

investor dan kreditor penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. 

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian 

selanjutnya dan memberi kontribusi pada pengembangan teori yang berfokus 

pada  Corporate Governance. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dar 

setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini 

diantaranya: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal 

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang 

memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 
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Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari 

metode penelitian ini adalah variabel penelitian dan definisi 

operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang 

membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data 

serta pembahasan hasil penelitian dan interpretasi hasil. 

Bab V : PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan 

penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam 

penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 




