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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis perbankan di Indonesia dimulai akhir tahun 1997 bukan semata-

mata disebabkan karena krisis ekonomi, tetapi juga disebabkan karena belum 

terlaksakannya good corporate governance dan etika yang melandasinya. Oleh 

sebab itu, upaya untuk mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan di 

Indonesia melalui rekapitalisasi dan restrukturisasi hanya dapat menyebabkan 

dampak panjang dan mendasar jika disertai tiga kepentingan. Tiga kepentingan 

tersebut yaitu ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, pelaksanaan Good 

Corporate Governance dan pengawasan yang efektif dari otoritas pengawas 

Bank. 

Masalah krisis perbankan di atas merupakan salah satu fenomena yang 

terjadi di dunia industri perbankan. Ketika industri perbankan mengalami 

banyak masalah barulah dirasakan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik 

atau disebut dengan Good Corporate Governance (GCG). 

Penerapan GCG merupakan faktor penting dalam pengembangan iklim 

usaha di Indonesia terutama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. 

GCG didefiniskan sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 
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lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku (Daniri, 

2005: 8) 

Menurut Wardhani (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

keuangan adalah penerapan dari Good Corporate Governance (GCG). Karena 

prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance (GCG) pada dasarnya 

memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan pada 

suatu perusahaan. Semakin baik corporate governance yang dimiliki suatu 

perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan 

tersebut. 

Menurut Tjager et al (2003) dengan adanya pelaksanaan Good 

Corporate Governance (GCG) dapat meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan dan mengurangi resiko yang dilakukan oleh dewan komisaris 

dengan keputusan-keputusan yang meningkatkan kepercayaan investasi. 

GCG yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Perusahaan yang mampu 

meningkatkan kinerja, berarti perusahaan tersebut dapat menunjukkan seberapa 

efektif perusahaan memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemilik, serta 

seberapa efektif perusahaan menggunakan dana yang berasal dari sumber-

sumber lain untuk kepentingan pemilik. Penerapan GCG oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan 

stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Pedoman GCG 2006). 
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GCG merupakan suatu konsep yang dianggap mampu memberikan 

jaminan dan perlindungan pada berbagai pihak yang berkepentingan karena 

mempengaruhi pencapaian kinerja perusahaan yang optimal. Selain itu, GCG 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan nilai (value) perusahaan serta 

akuntabilitas. Dengan demikian, GCG membantu menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable 

di sektor korporat (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Prasetyo, 2010). 

Terkait berhubungan antara GCG dengan kinerja keuangan, dikatakan 

bahwa para investor akan melakukan investasi yang lebih besar untuk 

perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik daripada perusahaan yang 

memiliki predikat yang buruk pada tata kelola perusahaannya (McKinsey&Co, 

2002 dalam Hilb, 2012). Ada pula yang mengungkapkan corporate governance 

pada dasarnya merupakan suatu input, proses, output dan seperangkat peraturan 

yang mengatur hubungan  beberapa pihak yang disebut sebagai stakeholder, 

terutama mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan 

dewan direksi agar dapat mencapai tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008:36) 

Perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang rendah, 

mengakibatkan nilai perusahaan dimata stakeholder akan cenderung turun dan 

dapat berpotensi membawa perusahaan ke dalam kebangkrutan. Agar 

keberlangsungan perusahaan tetap terjaga, maka manajemen perusahaan harus 

mampu menjaga dan meningkatkan kinerja mereka khususnya terkait kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan adalah suatu hasil, prestasi atau keadaan yang telah 

dicapai oleh perusahaan selama periode atau kurun waktu tertentu (Helfert 
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2008). Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) penilaian terhadap kinerja suatu 

perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan 

keuangannya. Salah satu proksi untuk mengukur kinerja keuangan adalah 

menggunakan Return On Asset (ROA). ROA dapat menunjukkan efisiensi dari 

asset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, 

semakin baik pula kinerja perusahaan. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana. Berbagai aspek dapat dipakai untuk melihat kinerja keuangan, 

salah satunya ialah leverage. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk 

menilai seberapa besar asset suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Weston dan 

Brigham (1994) mengatakan leverage merupakan keadaan yang terjadi pada 

saat perusahaan memiliki biaya tetap yang harus ditanggung. semakin besar 

leverage semakin menunjukkan entitas tidak mampu dalam membiayai 

operasionalnya sendiri karena membutuhkan dana dari pihak eksternal. 

Sedangkan semakin kecil leverage semakin besar kemampuan entitas dalam 

membiayai biaya operasional melaui dana internalnya (sumarjo, 2010). 

Corporate Governance didefinisikan oleh IICG (Indonesian Institute of 

Corporate Governance) sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam 

menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang 

saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders yang lain. Di Indonesia terdapat sebuah lembaga swadaya yang 

setiap tahunnya melakukan pemeringkatan praktik GCG untuk perusahaan di 
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Indonesia, yaitu The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). 

Pemeringkatan dilakukan berdasarkan survei terhadap praktik GCG yang 

menghasilkan skor Corporate Governance Perception Index (CGPI). Semakin 

tinggi penerapan GCG yang diukur dengan CGPI, semakin tinggi pula tingkat 

ketaatan perusahaan terhadap peraturan dan menghasilkan peningkatan kinerja 

perusahaan yang baik. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Hana Ajili dan Abdelfettah Bouri (2018). Hal yang membedakan dengan 

penelitian sebelumnya adalah dalam menghitung CG indeks penelitian ini 

menggunakan proksi CGPI dan peneliti hanya menggunakan leverage sebagai 

variabel kontrolnya. Selain itu peneliti juga mengumpulkan beberapa bukti 

empiris penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan:  

Jessica Patricia Harsalim (2017) yang meneliti tentang Pengaruh Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Peserta CGPI Yang 

Terdaftar Di Bei Periode 2008-2013 menunjukkan bahwa Good Corporate 

Governance yang diproksikan CGPI tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja keuangan  (ROA, ROE, dan Tobin’s Q). 

Sedianingsih (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan Pada Peserta 

Survei Corporate Governance Perception Indeks menunjukkan bahwa (1) 

CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan peserta survei 

CGPI, (2) keberhasilan meraih ARA berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kinerja keuangan peserta survei CGPI, (3) kinerja keuangan berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan peserta survei CGPI, (4) CGPI tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan peserta survei CGPI, 

(5) keberhasilan meraih ARA berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

perusahaan peserta survei CGPI, (6) CGPI berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan peserta survei CGPI dengan mediasi kinerja 

keuangan, dan (7) keberhasilan meraih ARA berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai perusahaan peserta survei CGPI dengan mediasi kinerja 

keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Maria Sulastri dan Dian Hakip 

Nurdiansyah (2017) tentang Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Dan Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Yang Terindeks Oleh 

CGPI) menunjukkan bahwa (1) CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap 

ROA, (2) CGPI berpengaruh positif signifikan terhadap ROE, (3) CGPI tidak 

berpengaruh terhadap TOBIN’S Q, (4) CGPI berpengaruh positif signifikan 

terhadap MBVR. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wuryanti K dan Siti Khotimah (2015) 

tentang Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage Dan Corporate 

Social Responcibility Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2010-2013) 

menunjukkan bahwa (1) GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, (2) 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap ROA, (3) GCG berpengaruh 
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signifikan terhadap CSR, (4) Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

CSR, (5) CSR berpengaruh signifikan terhadap ROA.  

Mengacu pada hasil-hasil penelitian empiris yang telah dilakukan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh  Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Peserta CGPI 

Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2017)“. Kinerja keuangan perusahaan 

dalam penelitian ini di proksikan dengan Return on asset (ROA) dan Leverage 

(LEV) sebagai variabel kontrol. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan?  

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

penelitian digunakan untuk :  

1. Untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Leverage terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan diatas, maka manfaat yang dapat kita peroleh dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu membawa 

wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Good 

Corporate Governance dan Leverage terutama pengaruh terhadap kinerja 

keuangan  

2. Manfaat praktis  

a. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti 

empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Good 

Corporate Governance dan Leverage yang berkaitan dengan kinerja 

keuangan perusahaan serta dapat dijadikan referensi dalam mengadakan 

penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat diterapkan 

di masa yang akan datang. 

b. Bagi perusahaan 

Sebagai dasar pemikiran untuk membantu dan memberikan 

masukan supaya perusahaan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan 

agar dapat memenuhi standar yang baik untuk meningkatkan kualitas 

perusahaan. 



9 
 

c. Bagi pihak lain  

Memberikan pengetahuan dan wawasan serta menjadi bahan 

referensi mengenai topik yang berkaitan dengan good corporate 

governance dan Leverage serta memberitahu mengenai hasil dari 

pengaruh good corporate governance dan Leverage terhadap kinerja 

keuangan perusahaan.  

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran peneliti yang 

lebih jelas dan sistematis. Sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian.  

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar untuk membahas permasalahan 

yang akan diteliti, yaitu meliputi good corporate 

governance, kinerja keuangan, leverage, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran 

teoritis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, 

populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis 

data. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskriptif objek 

penelitian, analisis data dan pembahasan yang dilakukan 

sesuai dengan alat analisis yang digunakan.  

BAB V  PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, 

keterbatasan penelitian, dan saran-saran untuk penelitian 

yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 




