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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

mengungkapkan mengenai kejadian atau fakta, keadaan dan fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian. 

B. Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan 

dan Annual Report PT Bank Danamon Indonesia, Tbk yang sebagai objek 

penelitian. Alasannya, karena PT Bank Danamon Indonesia, Tbk adalah bank 

umum dengan pengelolaan aset terbesar kelima di Indonesia. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

diperoleh melalui keterangan-keterangan guna sebagai alat untuk mendukung 

suatu penulisan yang sifatnya deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, misalnya seperti catatan atau dokumentasi 

perusahaan, publikasi pemerintah, sumber internet dan data-data lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian ini dan sejarah berdirinya 

perusahaan. 
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Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang berasal dari website PT Bank Danamon Indonesia, Tbk terutama untuk data 

laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan annual report periode 2014-2016. 

Selain itu, uraian artikel, jurnal, dan dokumen mengenai penerapan Good 

Corporate Governance pada PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumen-dokumen seperti laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan annual 

report PT Bank Danamon Indonesia, Tbk periode 2014-2016 sebagai sumber data 

guna mendapatkan gambaran yang sebenarnya. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

kualitatif yang kemudian diolah dan dianalisis dengan deksriptif maka dari itu 

penulis memiliki beberapa langkah dalam melakukan teknik analisis data: 

1. Menganalisis data dengan mengidentifikasi tanda-tanda adanya Prinsip-

Prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh PT Bank 

Danamon Indonesia Tbk meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, 

responsibility, independensi dan fairness yang berlandaskan pada Pedoman 

Umum GCG yang dikeluarkan oleh KNKG. 
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2. Menilai dan memberikan ketentuan peringkat penerapan GCG mengenai 

apakah perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik 

atau tidak. Peneliti mengadopsi metode penilaian dari peneliti terdahulu 

dimana penelitian tersebut menggunakan metode penilaian skoring yang 

diberi nama FCGI Self Assessment Checklist yang dikembangkan oleh 

FCGI. Penilaian dilakukan berdasarkan pada 5 faktor utama yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 

Penilaian Penerapan GCG 

Faktor yang Dinilai: Hak-Hak Pemegang Saham (20%) 

Sub Faktor: 

a. Hak untuk memberikan 

pendapat 

 

Kriteria Peringkat: 

 Pemegang saham tidak berhak 

memberikan pendapat. 

 Hanya sebagian pemegang saham yang 

berhak memberikan pendapat yang 

mempunyai porsi kemepemilikan 

terbesar. 

 Setiap pemegang saham berhak 

memberikan pendapat, tetapi 

mayoritas/pemilik tetap yang mengambil 

keputusan. 

 Setiap pemegang saham berhak 

memberikan pendapat, tetapi seringkali 

mayoritas yang mendominasi, 

pengambilan keputusan secara onyektif. 

 Setiap pemegang saham  berhak  

memberikan pendapat secara merata 

tidak ada yang mendominasi. 

 

Peringkat 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

b. Pembagian keuntungan 

perusahaan 

 Tidak mendapat keuntungan dari 

perusahaan. 

 Pembagian keuntungan tidak jelas 

sistemnya bagaiman porsi 

pembagiannya. 

 Pembagian keuntungan hanya 

berdasarkan kinerja pemegang saham 

diperusahaan. 

 Pembagian keuntungan jelas sesuai porsi 

1 

 

2 

 

 

3 

4 
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saham, namun hanya pemegang saham 

terbesar yang berhak mendapatkannya. 

 Pembagian keuntungan jelas sesuai porsi 

saham dan setiap pemegang saham 

berhak mendapatkannya. 

5 

 

 

Faktor yang Dinilai: Kebijakan Coporate Governance (15%) 

Sub Faktor: 

a. Pedoman dan pembagian 

tugas dan tanggung jawab 

tiap-tiap jabatan 

Kriteria Penilaian: 

 Pembagian tugas tidak jelas, tidak ada 

pedoman maupun SOP, struktur tidak 

jelas, banyak rangkap jabatan. 

 Pembagian tugas jelas, ada pedoman 

tidak tertulis, struktur perusahaan masih 

ada kesalahan dimana komisaris dibawah 

direktur, ada rangkap jabatan. 

 Pembagian tugas jelas, terdapat SOP dan 

pedoman tertulis, struktur perusahaan 

masih ada kesalahan dimana komisaris 

dibawah direktur, ada rangkap jabatan. 

 Pembagian tugas jelas, terdapat SOP dan 

pedoman tertulis, struktur perusahaan 

jelas dimana komisaris dan direktur 

sejajar, ada rangkap jabatan. 

 Pembagian tugas jelas, terdapat SOP dan 

pedoman tertulis, struktur perusahaan 

jelas dimana komisaris dan direktur 

sejajar dan tidak ada rangkap jabatan. 

Peringkat 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Faktor yang Dinilai: Praktik-Praktik Corporate Governance (30%) 

Sub Faktor: 

a. Perencanaan  
Kriteria Penilaian: 

 Tidak mempunyai visi, misi dan tidak 

ada rapat. 

 Tidak mempunyai visi, misi tertulis, 

rapat tidak rutin jangka waktu tidak jelas. 

 Tidak mempunyai visi dan misi tertulis, 

tetapi rapat diadakan secara berkala. 

 Mempunyai visi dan misi tertulis dimana 

perusahaan menjalankan bisnis sesuai hal 

tersebut dan rapat tidak rutin. 

 Mempunyai visi dan misi tertulis dimana 

perusahaan menjalankan bisnis sesuai hal 

tersebut dan selalu mengadakan rapat. 

Peringkat 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

b. RUPS  Tidak ada RUPS. 

 Hanya beberapa pemegang saham yang 

mengikuti, namun jangka waktu tidak 

jelas. 

 Hanya beberapa pemegang saham yang 

mengikuti, tetapi diadakan secara rutin. 

1 

 

2 

 

3 
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 Pelaksanaan diikuti seluruh pemegang

saham, namun jangka waktu tidak jelas.

 Pelaksanaan diikuti seluruh pemegang

saham dan diadakan secara berkala.

4 

5 

c. Tanggung jawab

perusahaan terhadap

lingkungan, masyarakat

dan karyawan

 Belum sama sekali melaksanakan CSR.

 Sudah melaksanakan tanggung jawab

terhadap karyawan, namun belum

maksimal. Dan tdiak melaksanakan

tanggung jawab terhadap lingkungan dan

masyarakat.

 Sudah melaksanakan tanggung jawab

terhadap masyarakat dan karyawan,

namun belum maksimal. Dan tidak

melaksanakan tanggung jawab terhadap

lingkungan.

 Sudah melaksanakan tanggung jawab

terhadap lingkungan, masyarakat dan

karyawan tetapi hanya sekedar

melaksanakan, tidak ada rencananya.

 Sudah melaksanakan tanggung jawab

terhadap lingkungan, masyarakat dan

karyawan.

1 

2 

3 

4 

5 

d. Kepatuhan perusahaan

terhadap peraturan

perundang-undangan

 tidak taat peraturan perundang-undangan

dan tidak membayar pajak.

 Taat semua peraturan perundang-

undangan, tetapi tidak membayar pajak. 

 Hanya taat satu peraturan perundangan,

UU tenaga kerja, tetapi taat membayar

pajak.

 Hanya taat sebagian peraturan

perundang-undangan, UU konsumen dan

persaingan usaha, tetapi taat membayar

pajak.

 Taat pada semua peraturan perundangan

secara berkala.

1 

2 

3 

4 

5 

Faktor yang Dinilai: Pengungkapan (20%) 

Sub Faktor: 

a. Informasi yang dibagikan
Kriteria Penilaian: 

 Perusahaan sangat tertutup, informasi

tidak diberikan pada setiap karyawan,

tidak ada media penyaluran informasi.

 Informasi disampaikan kepada karyawan,

namun tidak diolah dan media digunakan

hanya sebatas telepon dan lisan.

 Informasi disalurkan pada setiap

karyawan dengan berbagai macam

media, tetapi nformasi yang ada tidak

Peringkat 

1 

2 

3 
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diolah lagi. 

 Informasi disalurkan pada setiap 

karyawan, informasi diolah lebih lagi, 

namun tidak ada media penyampaian 

yang beragam hanya telepon dan secara 

lisan. 

 Informasi diberikan secara terbuka yang 

disalurkan pada setiap karyawan, 

informasi yang diolah lebih lagi dan 

media penyampaian yang digunakan 

bermacam-macam, seperti email, 

telepon, SMS, papan informasi dan lain-

lain. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Faktor yang Dinilai: Fungsi Audit (15%) 

Sub Faktor: 

a. Adanya audit internal dan 

eksternal dalam 

perusahaan 

Kriteria Penilaian: 

 Tidak adanya audit baik internal maupun 

eksternal. 

 Hanya ada audit internal. 

 Hanya ada audit eksternal. 

 Adanya audit internal dan eksternal 

tetapi jangka waktunya tidak rutin. 

 Adanya audit internal dan eksternal yang 

dilakukan secara berkala setiap setahun 

sekali. 

Peringkat 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

Sumber: FCGI Self Assessment Checklist 

Tabel 3.2 

Ketentuan Peringkat Penerapan GCG  

Peringkat Predikat 

1 Sangat Buruk  

2 Buruk 

3 Cukup Baik 

4 Baik 

5 Sangat Baik 

      Sumber: FCGI Self Assessment Checklist 

3. Melakukan analisis data dengan menggunakan perhitungan keuangan 

perusahaan sebagai berikut: 

a. Menghitung rasio profitabilitas 

ROA = 
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ROE = 
           

           
      

 

NPM = 
           

                      
      

b. Kemudian menilai hasil perhitungan ROA, ROE dan NPM pada PT 

Bank Danamon Indonesia Tbk dengan menggunakan matriks kriteria 

peringkat komponen yang berlandaskan pada Surat Edaran BI No. 

6/23/DPNP/2004. 

4. Menganalisis keterkaitan antara prinsip good corporate governnace (GCG) 

dengan kinerja perusahaan, yang dapat dilihat dari hasil perhitungan 

profitabilitas PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2014-2016 dengan 

menggunakan pendekatan ROA, ROE dan NPM. 




