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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemunculan corporate governance dapat dilatarbelakangi dari berbagai 

skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Amerika Serikat 

maupun Inggris pada tahun 1980an, sehingga istilah dari good corporate 

governance (GCG) tidak asing lagi terdengar selama ini. Perhatian terhadap 

corporate governance terutama juga dipicu oleh skandal spektakuler yang terjadi 

misalnya seperti di negara Amerika Serikat dengan adanya kasus Enron, 

Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck dan Maxwell (Kaihatu, 

2006).  Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia tahun 1997 juga disebabkan oleh 

kurangnya penerapan good corporate governance di perusahaan-perusahaan, 

seperti kasus PT Kimia Farma dan PT Bank Central Asia yang diduga 

penyebabnya adalah pelaksanaan good corporate governance yang dirasa masih 

sangat lemah. 

Hal ini yang sekiranya menunjukkan bahwa good corporate governance 

(GCG) dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam perusahaan 

serta menjadi kunci sukses perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. 

Penerapan good corporate governance (GCG) mendorong terciptanya 

persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu 

diterapkannya good corporate governance (GCG) oleh perusahaan-perusahaan di 

Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi 
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yang berkesinambungan. Penerapan good corporate governance (GCG) juga 

diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan good 

governance pada umumnya di Indonesia. Upaya tersebut tertuang dalam Pedoman 

Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Pedoman tersebut merupakan panduan 

bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan 

praktek good corporate governance (GCG). Good corporate governance (GCG) 

merupakan serangkaian mekanisme yang merefleksikan suatu struktur 

pengelolaan perusahaan yang menetapkan distribusi hak dan tanggung jawab 

diantara berbagai partisipan di dalam perusahaan, termasuk para pemegang 

saham, dewan komisaris, dewan direksi, manajer, karyawan dan pihak-pihak 

berkepentingan (stakeholders) lainnya (KNKG, 2006). 

Pada tahun 1998-2000 yang lalu, banyak bank yang bangkrut (dilikuidasi) 

karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Terdapat beberapa bank 

yang termasuk dalam kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Beku 

Operasi (BBO), atau Bank dalam Likuidasi. Bahkan, beberapa waktu yang lalu 

masih terdapat bank yang terpaksa dilikuidasi lagi yaitu Bank Global. Penyebab 

terjadinya kebangkrutan bank tersebut bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis 

ekonomi, namun tetapi diakibatkan karena belum diterapkannya prinsip-prinsip 

good corporate governance di lingkungan perbankan secara konsisten (Effendi, 

2009).  

Melihat bahwa lembaga keuangan perbankan Indonesia adalah industri yang 

sebagian besar sumber dananya berasal dari masyarakat dan merupakan industri 
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yang mengandalkan basis kepercayaan masyarakat (nasabah), perbankan wajib 

menerapkan good corporate governance (GCG) dalam setiap kegiatan usahanya 

mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan 

semakin meningkat. Fungsi utama dari lembaga keuangan perbankan Indonesia 

sendiri adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu 

lembaga perbankan Indonesia juga menjalankan fungsinya untuk menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, 

serta peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih baik. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan 

stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan serta nilai-nilai etika (code of conduct) yang berlaku secara umum pada 

industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan 

berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pelaksanaan Good 

Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan 

pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (resposibility), kemandirian (independency) 

dan kewajaran (fairness). Kewajiban perbankan dalam melaksanakan good 

corporate governance tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance. Selain itu good corporate 

governance wajib dilaksanakan sebagai salah satu faktor untuk penilaian  tingkat 

kesehatan bank. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong 
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terwujudnya good corporate governance (GCG) di lingkungan perbankan perlu 

kita dukung bersama. 

Pada intinya kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan atau 

hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha organisasi dalam periode tertentu dengan 

mengacu pada standar tertentu, kemudian hasilnya akan di evaluasi berdasarkan 

analisa-analisa yang digunakan untuk pengambilan keputusan di periode waktu 

selanjutnya (Djanegara, 2008: Moeljadi, 2006: Zarkasyi, 2008) dalam (Oktavianto 

dkk., 2014). Analisis terhadap kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui 

posisi keuangan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang ataupun 

jangka pendek, sehingga kemudian dapat berpengaruh dalam proses pengambilan 

keputusan. Penerapan good corporate governance (GCG) diharapkan mampu 

membantu perekonomian perusahaan yang mengalami krisis agar bangkit menuju 

ke arah yang lebih sehat sehingga mampu dalam menghadapi tantangan dan 

persaingan yang semakin kompleks. Implementasi prinsip-prinsip good corporate 

governance diharapkan juga bersifat konsisten agar berdampak positif bagi 

perusahaan itu sendiri. 

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk merupakan salah satu lembaga keuangan 

terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1956 dengan jaringan tersebar di 

wilayah Aceh hingga Papua. Dengan visi “Kami peduli dan membantu jutaan 

orang mencapai kesejahteraan”. Misi dari PT Bank Danamon adalah menjadi 

organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen, dengan 

menawarkan nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan 
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keunggulan penjualan dan pelayanan, dengan didukung oleh teknologi kelas 

dunia. 

Pada tahun 2015 Bank Danamon membukukan keuntungan sebesar Rp 2,4 

triliun dan pada semester I 2016 sebesar Rp 1,7 triliun, hanya atas dasar 

kekhawatiran akan meruginya salah satu unit bisnis, Bank Danamon telah 

melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya yang dinilai 

sangatlah tidak manusiawi. Selama tiga tahun ada 10.000 karyawan yang ter-PHK 

di Bank Danamon. Menurut Serikat Pekerja Danamon, Bank Danamon telah 

melanggar hak-hak karyawan seperti pemutusan hubungan kerja, pemotongan 

bonus, berbagai pengurangan fasilitas untuk karyawan sampai urusan tenaga alih 

daya (outsourcing) dan pekerja kontrak waktu tetap (PKWT). Selama tiga tahun 

ada 10.000 karyawan yang terkena PHK pada Maret 2015 anggota pekerjannya 

ada 6.600 orang namun di Maret 2016 berubah menjadi 3.300 orang. Disaat yang 

bersamaan dengan hal itu Bank Danamon mengumumkan kinerja perusahaan 

memperoleh keuntungan sebesar Rp 2,4 triliun. 

Dari adanya kasus-kasus tersebut telah diketahui adanya penyimpangan 

laporan keuangan dan ketidakefektifan dalam kinerja Bank. Oleh karena itu 

sangatlah penting adanya penerapan good corporate governance (GCG) yang baik 

agar tidak merugikan perusahaan dan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang pada masalah diatas, maka penulis menentukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) dalam Meningkatkan Kinerja pada PT Bank Danamon, Tbk”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan 

masalah tentang:  

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT 

Bank Danamon Indonesia, Tbk tahun 2014-2016? 

2. Bagaimana keterkaitan antara penerapan Good Corporate Governance 

dengan kinerja pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk tahun 2014-2016? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governace pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk tahun 2014-2016. 

b. Untuk menganalisis keterkaitan antara penerapan Good Corporate 

Governance dengan kinerja pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk 

tahun 2014-2016. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Sebagai masukan terhadap PT Bank Danamon Indonesia, Tbk dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan terkait dalam penerapan 

Good Corporate Governance. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah atau 

pembuat kebijakan untuk mendukung kebijakan yang sudah ada. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi ilmiah 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada topik ini. 




