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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Konsep Corporate Govenance muncul sebagai reaksi terhadap berbagai 

kegagalan korporasi akibat dari buruknya tata kelola perusahaan. Krisis 

ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena 

kegagalan penerapan Good Corporate Governance (Daniri, 2005). Menurut 

laporan dari World Bank, 1999 dalam Sutedi (2011), buruknya penerapan 

corporate governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis 

yang terjadi di Asia Tenggara. Disebabkan lemahnya sistematik kerangka 

hukum, standar akuntansi dan standar auditing yang tidak konsisten, praktik 

perbankan yang buruk, pengawasan board of director yang tidak efektif, serta 

kurangnya mempertimbangkan hak pemegang saham minoritas.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) 

dalam Sutedi (2011), memberikan kesimpulan bahwa salah satu penyebab 

krisis yang terjadi di kawasan Asia adalah, mekanisme pengawasan komite 

audit, dan dewan komisaris suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif 

dalam melindungi kepentingan pemegang saham, dan pengelolaan perusahaan 

yang belum professional. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh McKinsey, 

1999 dalam Sutedi (2011), menunjukan hasil tentang persepsi investor  

mengenai praktik  Corporate Governance pada perusahaan di Indonesia, 
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adalah yang paling rendah pada nilai indeks persepsi  Corporate Governance 

yaitu sebesar (1,1). Indeks tersebut lebih rendah dibandingkan dengan 

Malaysia (1,3-1,7), Thailand (1,5-1,8), Korea (1,8-2,2), Taiwan (2,3-2,6) dan 

jepang (2,2-2,8). Sebagai perbandingan indeks untuk perusahaan di Amerika 

Serikat rata-rata adalah (4,0-4,5). Good corporate governance juga memiliki 

pengaruh bagi investor, akan menurunkan peminat investor untuk menanamkan 

modalnya di Indonesia. 

Isu good corporate governance merupakan permasalahan yang serius pada 

dunia perbankan, terutama pada saat krisis yang melanda Indonesia. Perbankan 

merupakan sektor yang banyak direstrukturisasi. Karena nilai tukar rupiah 

terhadap dolar yang melonjak naik, penarikan dana besar-besaran, serta suku 

bunga yang tinggi. Berdampak pada penutupan bank umum yang awalnya 

berjumlah 222 bank menjadi 143 bank, 67 bank harus di tutup dan 12 bank 

melakukan merger. Langkah penutupan bank, menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap perbankan (Suprayitno, dkk 2009). 

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia mulai berbenah 

diri. Pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang 

pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum yang terdapat dalam 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006. Penerapan good 

corporate governance ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang 

sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan 

kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan etika-etika umum 
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pada perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat 

(Dewayanto, 2010). 

Menurut Bank Indonesia, good corporate governance merupakan suatu 

tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (Transparancy), 

Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), 

Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness).  

Isu good corporate governance ini dilatarbelakangi dengan adanya Agency 

Theory. Manajemen lebih banyak terpisah dengan pemilik. Hal ini sejalan 

dengan Agency Theory, yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional 

(disebut agen), yang lebih mengerti dalam hal menjalankan bisnis sehari-hari. 

Mereka tenaga-tenaga professional bertugas untuk kepentingan perusahaan dan 

memiliki kekuasaan dalam menjalankan manajemen, sehingga dalam hal ini 

professional tersebut berperan sebagai agennya pemegang saham. Sementara 

pemegang saham bertugas untuk mengawasi dan memonitor jalannya 

perusahaan yang di kelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem 

insentif bagi manajemen agar memastikan bahwa mereka bekerja demi 

kepentingan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Salah satu cara yang 

digunakan untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku 

opportunistic manajemen adalah Good Corporate Governance (Watss, 2003). 

Penelitian tentang Good Corporate Governance telah banyak dilakukan 

dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Salah satunya yang dilakukan oleh, 
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Nurhayati (2011) melakukan penelitian. Hasilnya menunjukan bahwa 

kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan. 

Sedangkan untuk kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, proporsi 

dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan dengan 

proksi Cash Flow Return On Asset (CFROA). Selain itu penelitian yang sama 

juga dilakukan oleh Huda (2011) dengan hasil kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan 

menggunakan proksi Return On Equity (ROE) sementara untuk ukuran direksi, 

komisaris independen, kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap kinerja 

operasional perusahaan. Berdasarkan pertimbangan di atas peneliti ingin 

melakukan penelitian lebih dalam dengan struktur tata kelola perusahaan dan 

kinerja keuangan khususnya di perbankan dengan variabel kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran dewan 

komisaris, dan komite audit yang di kaji dengan menggunakan rasio keuangan 

Return On Equity (ROE) untuk menilai kinerja keuangan, melalui penelitian 

dengan judul “PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013)”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimanakah pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh good corporate governance 

terhadap kinerja keuangan. 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang good corporate 

governance khususnya perbankan di Indonesia.Untuk pengambilan keputusan 

dalam melakukan transaksi bisnis. 

 

 


