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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Sutedi (2011) corporate governance didefinisikan sebagai suatu 

proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang 

saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 

nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lain, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan 

nilai-nilai etika. 

Pada tahun 1980-an banyak perusahaan besar di Amerika dan di Inggris pailit, 

menurut berbagai pihak, skandal ini sebagai akibat dari keserakahan dan 

keberpihakan pada salah satu pihak yang lebih menguntungkan bagi perusahaan 

saja. Pada saat itulah paham corporate governance atau biasa disingkat CG mulai 

muncul. Pada awalnya paham CG hanya berkembang pada negara-negara yang 

menggunakan Bahasa Inggris saja, namun dengan cepatnya juga berkembang pada 

negara lain termasuk Indonesia. 

Di Indonesia CG mulai berkembang pada tahun 1998 yaitu pada saat 

terjadinya krisis ekonomi yang juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) dalam (Sutedi 2011) yang 

menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk 

Indonesia, adalah mekanisme pengawasan dewan komisaris dan komite audit tidak 

berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan 
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pengelolaan yang belum professional, dengan kata lain, buruknya CG juga menjadi 

salah satu faktor penyebab krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. 

Meskipun sudah 18 tahun berlalu sejak terjadi krisis, kondisi perekonomian 

Indonesia belum sepenuhnya pulih, mengetahui bahwa penerapan CG yang buruk 

juga merupakan salah satu penyebabnya, pemerintah berupaya untuk mewajibkan 

setiap perusahaan menerapkan good corporate governance atau tata kelola yang 

baik dengan mengeluarkan regulasi-regulasi tentang penerapan good corporate 

governance. 

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) penerapan good corporate governance memuat 5 prinsip 

dasar yaitu, Transparency (Keterbukaan), Accountability (Akuntsbilitas), 

Responsibility (Pertanggung jawaban), Independency (Kemandirian), Fairness 

(Kesetaraan). Melalui pelaksanaan good corporate governance diharapkan 

perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan, serta mampu meningkatkan pelayanannya kepada stakeholders, 

perusahaan lebih mudah memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat meningkatkan corporate value, mampu meningkatkan kepercayaan investor 

untuk menanamkan modalnya di Indonesia, pemegang saham akan merasa puas 

dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan 

dividen, dan apabila diterapkan secara serius dan taat asas, good corporate 

governance bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Menurut 

Daniri (2008) menyatakan bahwa esensi dari good corporate governance ini secara 
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ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha, baik profitabilitas maupun 

pertumbuhannya. Dampak penerapan good corporate governance, selain bisa 

menghilangkan KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) dan menciptakan iklim usaha 

yang sehat, juga akan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. 

Disanalah kaitan antara penerapan good corporate governance dan kinerja 

perusahaan. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa penerapan Good 

Corporate Governance juga berpengaruh terhadap kinerja perusahan 

Penelitian yang dilakukan oleh Supriandi (2013) dengan penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan organisasi Nirlaba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan 3 prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transpansi, dan 

partisipasi, lalu membuktikan hubungan dari 3 prinsip tersebut terhadap kinerja 

keuangan pada organisasi nirlaba di Jakarta. Hasil dari penelitian ini adalah 

akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi nirlaba, sedangkan 

transparansi dan partisipasi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Dewi (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan LPD Kabupaten 

Gianyar, Bali”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa prinsip-

prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Peneliti menggunakan data primer berupa kuesioner dan sekunder 

berupa laporan keuangan tahun 2013 dari masing-masing LPD Kab Gianyar, Bali. 

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good 
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corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan LPD Kab Gianyar 

Bali.  

Berdasarkan paparan penelitian tersebut diatas, penulis juga tertarik untuk 

melakukan penelitian yang sama, yaitu dengan judul “Pengaruh Penerapan Good 

Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Go 

Public”. Berdasarkan fungsi dari kegiatan perusahaan perbankan dalam 

perekonomian Indonesia, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati dalam 

pengelolaan perusahaan perbankan tersebut, oleh karena itu penerapan good 

corporate governance bukan lagi sebuah pilihan, namun sudah menjadi kewajiban 

bagi perusahaan perbankan. Kecukupan modal, tingkat rasio, dan masih banyak lagi 

kriteria-kriteria yang diatur oleh Bank Indonesia untuk perusahaan perbankan 

supaya bisa beroperasi di Indonesia, menjadikan perusahaan perbankan rawan 

kecurangan. Oleh karena itu, penulis memilih perusahaan perbankan sebagai objek 

penelitian yang dilakukan. 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penerapan good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan go public, 

namun penerapan good corporate governance ini hanya berfokus pada penerapan 

prinsip-prinsip TARIK (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

kesetaraan). Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan ROA (Return On 

Asset). Perusahaan perbankan yang dimaksud adalah perusahaan perbankan 

konvensional di Indonesia yang sudah go public dan periode yang digunakan adalah 

perioe tahun 2015.  
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C. Rumusan Masalah 

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap ROA perusahaan? 

2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap ROA perusahaan? 

3. Apakah responsibilitas berpengaruh terhadap ROA perusahaan? 

4. Apakah independensi berpengaruh terhadap ROA perusahaan? 

5. Apakah kesetaraan berpengaruh terhadap ROA perusahaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa 

prinsip- prinsip good corporate governance (transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan kesetaraan) pada perusahaan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan manfaat dalam 

perkembangan ilmu ekonomi kedepannya, khususnya bidang akuntansi. Manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu 

Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang Good Corporate Governance. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia yang 

sudah Go Public,  


