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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan industri syariah secara informal telah dimulai 

sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional 

perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan perbankan syariah yang 

disusun oleh Bank Indonesia dijelaskan bahwa, sebelum tahun 1992 telah 

muncul beberapa badan usaha pembiayaan non-bank yang menerapkan sistem 

bagi hasil dalam operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

membutuhkan hadirnya institusi keuangan yang berbasis syariah. 

Perkembangan dan pertumbuhan bank syariah mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan dalam periode 1992 sampai dengan 1998, 

dan hanya terdapat satu bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia 

dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. 

Perbankan syariah berperan aktif dalam perekonomian indonesia, bank yang 

sebagai penghimpun dana, dan penyalur dana dalam bentuk kredit kepada 

masyarakat dalam bentuk modal usaha, sehingga menggerakkan sektor riil. 

Salah satu tujuan penting perusahaan adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Bringham & 

Huoston, 2006). Nilai perusahaan ditetapkan melalui kinerja manajemen dan 

kinerja keuangan perusahaan. Menurut Martono dan Agus Harjito (2008) 

mengatakan bahwa kinerja keuangan suatu perusahaan sangat berperan positif
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terhadap berbagi pihak diantaranya investor, kreditur, analisis, konsultan 

keuangan, pialang, pemerintah, dan pihak manajemen itu sendiri. 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan 

kinerja perbankan adalah tingkat pencapaian hasil untuk mewujudkan tujuan 

perbankan. Kinerja merupakan pola tindakan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan 

berbagi standart. Pengukuran kinerja perbankan dapat dilakukan dengan 

berbagai pendekatan. Kinerja bank merupakan gambaran kondisi keuangan 

bank pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana (Jumingan, 2006 dalam Lestari, 2015). Kinerja 

perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain terkonsentrasinya 

kepemilikan, manipulasi laba, serta perlengkapan laporan keuangan (Hastuti, 

2005).  

Pada prinsipnya corporate governance menyangkut kepentingan 

pemegang saham, stakeholder, manajemen dalam corporate governance yang 

jelas dan transparan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit. Good 

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan 

perusahaan dan pertanggungjawaban pada stakeholder (Windah, 2013).  

Tata kelola perusahaan berkaitan dengan bagaimana usaha 

perbankan dikelola. Hal ini dilakukan dengan serangkaian hubungan antara 

manajemen bank, dewan direksi, pemegang saham, dan para pemangku 
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kepentingan lainnya. Praktek tata kelola yang efektif merupakan salah satu 

syarat utama untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan publik, serta 

kepercayaan terhadap sistem perbankan. Tata kelola yang sehat dapat 

menciptakan lingkungan yang mendukung antara lain dalam bentuk efisiensi 

perbankan, meringankan risiko keuangan, dan meningkatkan stabilitas 

sistemik. Tata kelola perusahaan yang baik cenderung menurunkan biaya 

modal, karena risiko yang dihadapi lebih rendah sehingga pemegang saham 

cenderung untuk dapat menerima keuntungan yang lebih rendah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melaksanakan 

penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN 

SYARIAH”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah dewan direksi, berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah? 

2. Apakah komisaris independen, berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah? 

3. Apakah  komite audit, berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah 

4. Apakah dewan direksi, komisaris independen, komite audit (good corporate 

governance) berpengaruh simultan terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap kinerja 

keuangan perbankan syariah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah. 

4. Untuk mengetahui pengaruh simultan dewan direksi, komisaris independen, 

komite audit (good corporate governance) terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam Good 

Corporate Governance, khususnya manajemen keuangan terutama bagi 

akademisi  yang ingin menganalisis pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. 

2. Manfaat praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan 

dan referensi bagi pihak-pihak terkait khususnya para pengambil kebijakan 

tentang perbankan syariah, dan sebagai wawasan dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan dibidang keuangan khususnya mengenai good corporate 

governance. 

E. Sistematika Penelitian 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka 

penulis menyajikan penulisan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan sekilas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan yang mendasari penelitian, serta hasil-hasil 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan 

Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi 

jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, analisis data dan 

pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis yang 

digunakan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi simpulan dari hasil penelitian yang dibahas sebelumnya, 

keterbatasan, serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari 

berbagai pihak yang berkepentingan. 

 


