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 BAB I  

 PENDAHULUAN   

 

1.1  Latar Belakang 

Era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut setiap perusahaan dapat 

melakukan pengembangan. Pengembangan tersebut dilakukan agar perusahaan 

dapat terus bertahan hidup dan memiliki daya saing dalam menjalankan tujuan 

bisnisnya di era globalisasi dan persaingan bebas. Pendirian suatu perusahaan 

memiliki tujuan yang jelas antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemiliknya atau pemegang saham, atau memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan 

tersebut dapat dicapai, jika perusahaan mampu beroperasi dengan mencapai laba 

yang ditargetkan. Melalui laba yang diperoleh tersebut perusahaan akan mampu 

memberikan dividen kepada pemegang saham, meningkatkan pertumbuhan 

perusahaan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk melihat 

pencapaian tujuan perusahaan, maka menggunakan penilaian kinerja yang telah 

dicapai perusahaan selama ini. 

Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan 

baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik (Rivai, 

dkk, 2008:15). Kinerja adalah suatu usaha formal yang dilaksanakan perusahaan 

untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas perusahaan yang telah 
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dilaksanakan pada periode waktu tertentu (Anonymous, 2012). Kinerja 

perusahaan dapat dilihat dari aspek keuangan dan non keuangan. 

Dalam penilaian kinerja keuangan bagi manajemen dapat diartikan sebagai 

salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi 

kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan dibidang keuangan. Menurut Suta 

(2006:15)  kinerja keuangan perusahaan terbagi atas dua macam kinerja yaitu 

kinerja operasional perusahaan dan kinerja pasar. Kinerja operasional perusahaan 

diukur dengan melihat kemampuan perusahaan yang tampak pada laporan 

keuangannya. Sedangkan kinerja pasar merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mengembangkan nilai pasar sahamnya jika dibandingkan dengan nilai rata-rata 

pasar industri yang sama. Dimana dengan strategi perusahaan dalam prespektif 

keuangan jangka panjang akan mempengaruhi nilai pemegang saham, yang akan 

tercermin dalam nilai perusahaan. 

Kinerja keuangan menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh lembaga-

lembaga keuangan maupun non keuangan yang ada di Indonesia. Bank 

merupakan lembaga keuangan menjadi faktor kuat yang mendukung 

perekonomian Indonesia sangat memperhatikan kinerja perusahaannya. 

Menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang dinamis, tantangan yang 

kompleks dan sistem keuangan yang pesat maka diperlukan kebijakan yang tepat 

dibidang perekonomian, termasuk kebijakan perbankan. Peran perbankan sebagai 

perantara keuangan yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian 

menyalurkannya kembali pada masyarakat (Abdullah, 2003:17). Bank sebagai 
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lembaga yang berperan dalam menjaga stabilitas keuangan negara, menjadikan 

kinerja keuangan bank memiliki daya tahan yang rentan terhadap krisis, baik 

krisis ekonomi maupun krisis kepercayaan, seperti yang terjadi pada tahun 1997. 

Adanya krisis ekonomi di Asia terutama di Indonesia, yang berlangsung sejak 

akhir 1997 berpangkal pada kurangnya profesionalitas dalam mengelolah bisnis 

oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap bank 

semakin menurun, merusak sistem perbankan dan menghilangkan fungsi 

intermediasi bank. Kondisi yang labil ini berlanjut hingga ke tahun 1999, dimana 

banyak bank yang terpaksa dilikuidasi, dibekukan, serta diambil alih oleh 

pemerintah. Permasalahan di bidang perbankan tidak hanya sampai disitu, adanya 

beberapa bank yang melakukan merger dan diakuisisi oleh bank-bank lain 

menggambarkan adanya masalah serius di industri perbankan. 

Menurut  Abdullah (2003:108) kinerja keuangan bank merupakan bagian dari 

kinerja bank secara keseluruhan. Kinerja (Performance) bank secara keseluruhan 

merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik 

menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyalur dana, 

teknologi maupun sumber daya manusia. Dengan demikian kinerja keuangan bank 

merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik 

menyangkut aspek penghimpun dana maupun penyaluran dana yang biasanya 

diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas bank. 

Penilaian aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana merupakan kinerja 

keuangan yang berkaitan dengan peran bank sebagai lembaga intermediasi, 

sedangkan penilaian kondisi likuiditas bank guna mengetahui seberapa besar 
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kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada deposan. Penilaian 

aspek profitabilitas guna mengetahui kemampuan menciptakan profit yang 

penting bagi para pemilik. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan 

berdampak baik pada interen maupun bagi pihak eksteren bank. Berkaitan dengan 

analisis kinerja keuangan bank mengandung beberapa tujuan: 1) untuk 

mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan bank terutama kondisi likuiditas, 

kecukupan modal dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun 

tahun sebelumnya, 2) untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menyalagunakan semua  assets yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara 

efisien (Abdullah, 2003:108). 

Penyebab menurunnya kinerja perbankan nasional antara lain lemahnya 

kemampuan manajerial, struktur kepemilikan, dan kurangnya transparansi 

mengenai kondisi keuangan. Perbankan tidak mempunyai fundamental yang kuat 

dari sisi permodalan dan juga struktur kelembagaan yang lemah, sehingga dapat 

dikatakan bank dalam kondisi yang tidak sehat dan tidak dapat mendatangkan 

keuntungan. Salah satu faktor fundamental di dunia perbankan Indonesia yang 

menyebabkan permasalahan yang berkepanjangan antara lain, lemahnya praktik, 

implementasi, dan dilanggarnya good corporate governance (Arafat 2006:3). 

Munculnya permasalahan lain yang dihadapi antara lain pada tahun 2003, 

yaitu kasus Bank Negara Indonesia yang melibatkan pejabat interen yang 

mengakibatkan kebobolan sebesar Rp 1,7 triliun. Hal tersebut dikarenakan 

peminjaman yang tidak memenuhi syarat bank, sehingga telah merugikan negara 
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dalam jumlah yang sangat besar dan sekaligus membuktikan lemahnya 

pengendalian bank (Anonymous, 2012). 

 Kasus yang terjadi pada Bank Century  pada 20 November 2008, merupakan 

contoh nyata adanya permasalahan tersebut (Kompas, 2008). Menurut Fadli 

Hasan hal ini terkait dengan kekurangan likuiditas. Di mana, pada saat diambil 

alih CAR Bank Century minus 2,3% (www.inila.com, 2008). Pengamat ekonomi 

MRI Reseacrch, Rizal Ismail berpendapat bahwa terdapat permasalahan pula 

dengan penerapan good corporate governance dalam penggelembungan dana 

bailout bank Century. 

Penilaian ini semakin menghangat di Indonesia, selain krisis moneter di Asia 

pada tahun 1997 yang dimulai dengan resesi di Jepang termasuk Indonesia, 

kelemahan penerapan good corporate governance juga mengakibatkan 

kehancuran terhadap perusahaan-perusahaan besar di dunia seperti, Enron, Xerox, 

Worldcom, Peramalat. Para Akuntan di Amerika Serikat menyimpulkan 

Penerapan Corporate Governance yang lemah akan mempengaruhi perekonomian 

suatu negara, khususnya melalui pasar modal (Hasan et al, 2008). 

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)  (Effendi, 2008:84). Good 

corporate governance merupakan sistem yang mampu memberikan perlindungan 

dan jaminan hak kepada stekholder. Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah 

untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi resiko 
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yang semakin kompleks, berupa melindungi kepentingan stekholder dan 

meningkatkan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. 

Harapan dari penerapan sistem good corporate governance adalah tercapainya 

nilai perusahaan, yang mencerminkan keuntungan masa depan perusahaan seperti 

laba saat ini (Carningsih, 2009), di mana tujuan keputusan keuangan untuk 

meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan dan para stakeholder yang 

diindikasikan terjadi seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan bagi 

perusahaan go publik. Kinerja pasar dapat diukur dengan menggunakan Tobin’s 

Q. Zuraedah (2010), menjelaskan bahwa enterprice value (EV) atau dikenal juga 

sebagai firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, 

karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. 

Peningkatan kemampuan kinerja perbankan membutuhkan pelaksanaan 

corporate governance yang baik, kinerja keuangan sebuah bank dapat menjadi 

lebih baik dengan adanya penerapan  good corporate governance.  Hadirnya good 

corporate governance bukan saja dalam pemulihan krisis di Indonesia menjadi 

mutlak diperlukan, tetapi harus dikembangkan dengan baik mengingat good 

corporate governance mensyaratkan suatu pengelolaan yang baik dalam suatu 

organisasi. 

Pada dasarnya isu tentang corporate governance dilatar belakangi oleh agency 

theory yang menyatakan permasalahan agency muncul ketika pengelolaan suatu 

perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal 

perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada 
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professional managers. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya 

yang dimliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu 

menimbulkan kemungkinan terjadinya moral hazard dimana manajemen tidak 

bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan 

kepentingan (conflict of interest). Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa 

bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan 

kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak 

dimiliki pemilik (asymmetry information). Hal ini akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian 

(return) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut. Contoh 

kasus dalam industri perbankan seperti kasus Bank Bali Indonesia tahun 1997 

dimana manajer bank mengalihkan dana investasi yang ada untuk mendanai partai 

politik tertentu. Maka untuk mengatasi permasalahan agency, pihak perbankan 

melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Salah satunya, 

dengan pembenahan struktur corporate governance. 

Struktur corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk 

mengatur dan mengelolah perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk 

mewujudkan stakeholder value (Darwis, 2009).  Struktur GCG ini dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu internal dan external mechanism. Internal mechanism adalah 

cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan proses internal 

seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan 

komisaris, kepemilikan manajerial, dan kompensasi exsekutif. Sedangkan external 
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mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan 

mekanisme internal seperti pengendalian perusahaan, mekanisme pasar untuk 

kontrol perusahaan, kepemilikan institusional dan tingkat pendanaan dengan 

hutang/debt financing (Ehikioya, 2009) 

Cara yang efisien untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan  dan 

memastikan pencapaian tujuan perusahaan dengan mengamati beberapa sektor 

antar lain, struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan 

direksi dalam hal ini komposisi komisaris. Permasalahan dalam penerapan good 

corporate governance adalah adanya CEO yang memiliki kekuatan besar. 

Efektivitas menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tingkat independensi dari dewan komisaris tersebut. Adanya komisaris 

independen yang berasal dari luar perusahaan akan direaksi positif oleh pasar 

(investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi (Darwis, 2009:422). 

Adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dapat mengurangi 

masalah opportunistic. Kepemilikan manajerial terhadap saham dalam perusahaan 

dipandang dapat menyelaraskan manajemen, sehingga masalah keagenan 

diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus seorang 

pemilik. Rasa memiliki akan mendorong para pemilik untuk bekerja keras 

meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Hadirnya para agen yang dikenal 

karena reputasinya (reputational agent) dalam hal ini termasuk profesi akutansi 

(World Bank, 1999), merupakan faktor eksternal dimaksudkan untuk 

mendisiplinkan prilaku pihak insider agar lebih transparan accountable dalam 

mengolah korporasi. Disamping hadirnya kepemilikan manajerial, kebijakan 
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hutang (debt) juga yang menjadi bagian dari corporate governance (Ehikioya, 

2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka variabel corporate governance yang akan 

digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel replikasi dari penelitian 

sebelumnya, mengenai struktur corporate governance oleh Ehikioya (2009), yaitu 

ukuran direksi (board size), komisaris independen (outside director), kepemilikan 

manajerial (managerial ownership), kebijakan hutang (debt). ukuran perusahaan 

(Darwis, 2009). 

Beberapa penelitian terdahulu tentang variabel-variabel corporate governance 

yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan telah banyak dilakukan tapi 

menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian mengenai hubungan ukuran direksi 

terhadap kinerja perusahaan yang dilakukan oleh (Ehikoiya, 2009) menemukan 

bahwa ukuran direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pasar dengan proksi Tobin’s Q. Hasil penelitian yang berbeda oleh Eisenberg et al 

dalam Sam’ani (2008) yang menyatakan ada hubungan negatif antara ukuran 

dewan dengan kinerja pasar perusahaan. 

Penelitian hubungan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan 

dilakukan oleh Dalton et al (1999) dalam Darwis (2009), manyatakan adanya 

hubungan positif antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan. Hal yang 

berbeda ditemukan oleh Darwis (2009), menyatakan bahwa komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, yang berarti besar kecilnya 

proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. 
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Hasil penelitian hubungan kepemilikan manajerial terhadap kinerja 

perusahaan yang dilakukan oleh Xu dan Wang (1999) dalam Darwis (2009) yang 

membuktikan bahwa struktur kepemilikan (mix dan konsentrasi) berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang berbeda yang 

disimpulkan oleh Shleifer dan Vishny (1989) dalam Hasan (2008), menyimpulkan 

kepemilikan manajer yang tinggi di mana manajer memperoleh efektivitas kontrol 

dari perusahaan akan berhubungan negatif dengan nilai perusahaan karena 

pertahanan manajemen. 

Penelitian hubungan kebijakan hutang terhadap kinerja perusahaan dilakukan 

Hassan, et al (2008), menunjukkan hubungan yang signifikan antara hutang 

dengan kinerja perusahaan yang tinggi. Hal ini bertentangan dengan pendapat 

Sam’ani (2008) menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

Penelitian ukuran perusahaan, yang dilakukan oleh Ehikioya (2009) 

menemukan hubungan berpengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

kinerja. Mengidentifikasi semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan 

pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang juga mempengaruhi 

penerapan corpoarate governance. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Darwis (2009), menghasilkan pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran 

perusahaan dengan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan beberapa teori dan penelitian yang sudah dilakukan bahwa 

struktur corporate governance telah banyak memberikan perubahan terhadap 

kinerja perusahaan yang lebih baik, tetapi dalam hal ini diperlukan sebuah kajian 
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yang mendalam tentang kinerja perusahaan supaya dapat membawa perubahan 

terhadap kinerja perusahaan ke arah yang lebih baik lagi, melalui penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Struktur Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2007-2010 )”. 

Dengan dilakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia ini, maka diharapkan dapat meyakinkan bahwa memang 

terdapat pengaruh antara Struktur Corporate Governance  (yang terdiri atas 

ukuran direksi, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, 

ukuran perusahaan) terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dari penelitian 

ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apakah Struktur Good Coorporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 

operasional perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Apakah Struktur Good Coorporate Governance berpengaruh terhadap kinerja 

pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Manakah diantara variabel Struktur Good Coorporate Governance yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja pasar dan kinerja operasional 

perusahaan perbankan yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah. 

1. Menguji pengaruh Struktur Good Coorporate Governance  terhadap kinerja 

operasional perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Menguji pengaruh Struktur Good Coorporate Governance terhadap kinerja 

pasar perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

3. Menguji pengaruh dominan variabel Struktur Good Coorporate Governance  

terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan teoritis  

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat berupa tambahan 

kepustakaan/referensi empiris mengenai pengaruh pelaksanaan Struktur Good 

Corporate Governance di Indonesia khususnya pengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan perbankan. 

2. Kegunaan Praktis 

Untuk membantu memberikan gambaran tentang pengaruh Struktur Good 

Corporate Governance pada kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terkait 

dengan peraturan BI (Bank Indonesia), sehingga dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan  keputusan dimasa mendatang. 

 

 


