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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan value added untuk semua 

stakeholder. Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada 

teori keagenan, diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return  atas dana 

yang telah mereka investasikan. Corporate governance  berkaitan dengan 

bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan 

bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau 

menginvestasikan ke dalam proyek yang tidak menguntungkan berkaitan 

dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor. 

Penerapan Good Corporate Governance merupakan kunci sukses bagi 

perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat 

bersaing dengan baik dalam bisnis global. Salah satu manfaat dari 

pelaksanaan corporate governance , yang sesuai dengan  Forum for 

Corporate Governance Indonesia (FCGI) adalah untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih 

baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta meningkatkan 

pelayanan kepada stakeholder. Oleh karena itu sebagian besar perusahaan 

yang menerapkan GCG diduga memilki kinerja yang lebih baik daripada 
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kinerja perusahaan yan tidak menerapkan GCG, baik dari segi operasional 

maupun kinerja keuangan. 

Menurut kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya 

implementasi system tata kelola perusahaan atau biasa dikenal dengan 

corporate governance merupakan salah satu penentu faktor parahnya krisis 

yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 198, dalam Oktapiyani, 

2009). Kelemahan tersebut terlihat dari minimnya pelaporan kinerja 

keuangan, kurangnya pengawasan atau aktivitas manajemen oleh Dewan 

Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong 

terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair. Lemahnya 

penerapan corporate governance inilah yang menjadi pemicu utama 

terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan. Banyak pihak 

yang mulai berpikir bahwa penerapan corporate governance  menjadi suatu 

kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu 

perusahaan. Penerapan corporate governance juga menjadi permasalahan 

penting dalam dunia perbankan. 

Corporate governance pada industri perbankan di negara berkembang 

seperti halnya di Indonesia pada pasca krisis keuangan menjadi semakin 

penting mengingat beberapa hal. Pertama, bank menduduki posisi dominan 

dalam system ekonomi, khususnya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. 

Kedua, di Negara yang ditandai oleh pasar modal yang belum berkembang, 

bank berperan utama bagi sumber pembiayaan perusahaan. Ketiga, bank 

merupakan lembaga pokok dalam mobilisasi simpanan nasional. Keempat, 
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liberalisasi sistem perbankan baik melalui privalisasi maupun deregulasi 

ekonomi menyebabkan manajer bank memilki keleluasaan yan lebih besar 

dalam menjalankan operasi bank (Arum, Turner, 2003). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Caprio dan Levine (2002), terdapat 

dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan 

perbankan yang berpengaruh terhadap corporate governance. Pertama, bank 

merupakan sektor yang tidak-transparan, sehingga memungkinkan terjadinya 

masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki 

tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru menghambat mekanisme 

corporate governance. Masalah keagenan dalam sektor keuangan perbankan 

pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, masalah 

keagenan akibat utang (debt agency problem) dan Kedua, masalah keagenan 

akibat pemisahan kepemilikan dan pengendalian (separation of ownership 

and control). 

Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat 

mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Sedangkan kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Secara umum laporan keuangan sering 

digunakan sebagai ukuran penelitian kinerja keuangan perusahaan. Kinerja 

keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimilki oleh perusahaan yang 

bersangkutan. Laporan keuangan tercermin dari informasi yang diperoleh 

pada laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. 
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Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan 

perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan 

keputusan yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan 

akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Sistem corporate 

governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan 

kreditur sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya 

dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan 

lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan 

berkelanjutan (sustainable) di sektor korporat. 

Penelitian ini akan menguji variabel corporate governance yang telah 

disesuaikan dengan kondisi lingkungan bisnis di Indonesia (menggunakan 

ukuran yang dikembangkan oleh The Indonesian Institute for Corporate 

Governance / IICG). Penelitian ini terdiri dari variabel dependen yaitu kinerja 

keuangan dan variabel independen yaitu good corporate governance, dimana 

good corporate governance  diproksi dengan 5 variabel yaitu ukuran dewan 

direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite 

audit, dan kepemillikan institusional. Sedangkan kinerja keuangan diproksi 

dengan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan 

rasio penilaian pasar, serta pengukuran melalui cash flow return on assets 

(CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang 

menunjukkan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA 

lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan CFROA 

tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al, 2006) 



5 
 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin mengambil judul 

“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2014)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan? 

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan? 

3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja 

keuangan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komisaris independen terhadap 

kinerja keuangan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan  institusional terhadap kinerja 

keuangan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Akademis 

Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan 

terhadap isu tentang penerapan good corporate governance (GCG) yang 

mempengaruhi kinerja keuangan khususnya perusahaan perbankan serta 

dapat dijadikan bahan referensi dan bahan acuan untuk penelitian sejenis 

dan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Bagi Praktisi 

a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

para pemegang saham dari perusahaan yang ingin mewujudkan 

konsep good corporate governance. 

b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar 

pertimbangan dalam berinvestasi. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis 

mencoba menyajikan susunan penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berupa penjelasan yang mendasari penelitian ini, serta 

hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan berkaitan 

dengan pengaruh penerapan good corporate governance terhadap 

kinerja keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan meliputi 

populasi dan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat 

analisis yang digunakan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan. 


