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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perusahaan memiliki peranan penting dalam kehidupan, karena 

perusahaan menjalankan fungsi-fungsi produksi dan distribusi barang atau 

jasa. Semakin meningkatnya operasi dalam perusahaan, manajemen 

puncak tidak memiliki komunikasi yang cukup dengan berbagai operasi 

yang ada untuk menilai keefektifan kinerja sehingga menjadi titik lemah 

dalam perusahaan. Keterbatasan komunikasi antara menejemen puncak 

dan lini operasi yang sedang berjalan tersebut tidak menutup kemungkinan 

bahwa akan terjadinya praktik-praktik yang dapat membahayakan 

perusahaan seperti praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut 

akan sulit untuk dideteksi. 

Praktik ini juga dapat menjadi sebuah ancaman yang sangat berbahaya 

bagi perusahaan, karena praktik ini memiliki efek terhadap resiko kerugian 

keuangan yang dapat berakibat perusahaan mengalami kebangkrutan, 

untuk mencegah praktik-praktik tersebut perusahaan harus memperhatikan 

tata kelola yang baik yang disebut Good Corporate Governance (GCG). 

Good Corporate Governance merupakan suatu struktur yang diterapkan 

agar perusahaan dapat semakin berkembang dan terus meningkatkan 

kinerja dengan didasari oleh perundang-undangan dan nilai-nilai etika. 

Sebagaimana disampaikan Sutedi (2011) dalam bukunya Good Corporate 

Governance, dijelaskan bahwa definisi good corporate governance
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menurut Cadbury adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan 

agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. 

Berkaitan dengan nilai-nilai etika yang mendasari kegiatan bisnis 

sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat lima prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance menurut kementrian BUMN yaitu TARIF: 

transparancy (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility 

(pertanggung jawaban), independency (kemandirian) dan fairness 

(kewajaran). 

Perhatian terhadap corporate governance terutama juga dipicu oleh 

skandal spektakuler seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & 

Commonwealth, Poly Peck, Maxwell, dan lain-lain. Keruntuhan 

perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan 

strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung 

tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya 

pengawasan yang independen oleh Corporate Boards (Kaihatu, 2006). 

Namun demikian, akibat dari kasus tersebut, membawa efek 

meningkatnya perhatian dari pemerintah, kalangan pebisnis, serta 

masyarakat luas pada umumnya terhadap pentingnya penerapan GCG. 

Penerapan GCG juga telah menjadi sebuah isu sentral dalam rangka 

mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang 

stabil serta sustainable dimasa yang akan datang. Di era globalisasi ini, 

perusahaan dituntut untuk memahami prinsip-prinsip GCG dan 

menerapkan Good Corporate Governance tersebut sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan. Indrayani & Nurkholis (2001), terdapat dua 
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penyebab munculnya isu Good Corporate Governance yaitu yang 

pertama, perubahan lingkungan yang sangat cepat dan pada akhirnya 

berdampak pada perubahan peta kompetisi pasar global. Kedua, semakin 

banyak dan kompleksnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan seperti pemasok, kreditur, investor dan pemerintah. 

Perkembangan kondisi ekonomi yang pesat seiring dengan era 

globalisasi mendorong setiap perusahaan untuk mengimbanginya, untuk 

itu diperlukan adanya sistem pengelolaan dan pengendalian manajerial 

yang tepat dari masing-masing perusahaan, dengan adanya GCG 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Para pelaku usaha di Indonesia juga turut 

menyepakati bahwa penerapan Good Corporate Governance sebagai suatu 

sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang penting, 

hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent 

(LOI) dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman 

jadwal perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia Sulistyanto (2003). 

Hal ini kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance (KNKCG) tahun 1999.  

Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999. Pedoman umum GCG telah beberapa kali 

disempurnakan, terakhir pada tahun 2001. Pedoman tersebut 

dipublikasikan sebagai panduan bagi perusahaan di Indonesia dalam 

mengimplementasikan prinsip GCG, termasuk rekomendasi mengenai 

keharusan membuat pengungkapan praktek GCG. Tahun 2004, 
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berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: 

KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG diubah menjadi Komite Nasional 

Kebijakan Governance (KNKG) yang terdiri dari Sub-Komite Publik dan 

Sub-Komite Korporasi, dalam pembentukan komite ini menghasilkan 

pedoman umum Good Corporate Governance tahun 2006.  

Pedoman ini bukan merupakan peraturan perundangan sehingga tidak 

memiliki ketentuan hukum yang mengikat. BAPEPAM melalui keputusan 

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: 

KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi 

emiten atau perusahaan publik  menyatakan bahwa laporan tahunan wajib 

memuat uraian singkat mengenai penerapan Corporate Governance 

perusahaan yang telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam 

periode laporan keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk 

penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau 

setelah tanggal 31 Desember 2006. 

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. GCG juga menegaskan filosofi bahwa pengelolaan perusahaan 

merupakan amanah dari berdirinya perusahaan dan oleh karenanya semua 

pihak yang terlibat harus berpikir dan bertindak untuk kepentingan terbaik 

perusahaan. Pada titik inilah pertanyaan reflektif tentang integritas, 
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tanggung jawab dan independensi patut ditujukan kepada semua pimpinan 

perusahaan di Indonesia, termasuk sektor perbankan yang sejak semula 

memang bertopang kepada kepercayaan dan amanah masyarakat. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya akan dipengarui 

oleh suatu kerangka tata kelola, agar perusahaan memiliki kelangsungan 

jangka panjang, shareholders dan stakeholders perlu mempertimbangkan 

tata kelola yang baik Good Corporate Governance. Good Corporate 

Governance ini juga berupaya untuk menghasilkan tata kelola organisasi 

atau pemerintahan yang baik, apabila ditinjau dari konsep Good Corporate 

Governance tersebut maka Good Corporate Governance mencangkup 

tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintah saja tetapi juga pada sektor 

swasta. Pada kondisi perekonomian seperti yang terjadi pada saat ini, 

pengelolaan perusahaan telah dianggap sangat penting. Pernyataan diatas 

telah menegaskan kedudukan penting perusahaan dalam menjalankan 

peran mereka dalam kehidupan ekonomi dan sosial. 

Dewasa ini banyak perusahaan yang tidak menjalankan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance dengan baik. Krisis ekonomi sejak 1997 

merupakan pelajaran bagi Indonesia, betapa selama ini banyak perusahaan 

yang dikelola secara asal-asalan. Perilaku bisnis konglomerasi telah 

menyuburkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengabaikan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian 

Alex (2014) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perusahaan yang 

diteliti hanya menjalankan prinsip fairness secara efektif, Jessica Onggo 

(2016) pada PT Buana Megah Sentosa menunjukkan bahwa prinsip 
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transparansi dan prinsip akuntabilitas pada persuahaan tersebut masih 

belum efektif, Hal ini membuktikan bahwa masih adanya perusahaan yang 

tidak menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara 

efektif. 

PT. Indobaja Primamurni adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

di bidang manufaktur yang berlokasi di Jl. Mayjend Sungkono No.10, 

Desa Prambangan Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Indonesia. 

PT. Indobaja Primamurni adalah salah satu perusahaan yang menerapkan 

prinsip Good Corporate Governance namun pada penerapannya PT. 

Indobaja Primamurni masih kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari salah 

satu prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip akuntabilitas 

(pertanggung jawaban) dalam penerapannya PT. Indobaja Primamurni 

masih menggunakan sistem rangkap jabatan, diamana risiko dari rangkap 

jabatan terserbut sangat besar dan bisa mengarah kepada penyalahgunaan 

wewenang. hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang ada, 

di dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang efektif perusahaan harus 

menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ agar 

tidak menimbulkan benturan kepentingan diantara satu organ dengan 

organ yang lain.   

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, 

maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana efektivitas penerapan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance pada PT. Indobaja Primamurni? 
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B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ditulis sebelumnya, maka tujuan

penelitian ini adalah :

a) Untuk menjelaskan apakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance pada PT. Indobaja Primamurni sudah dijalankan secara

efektif.

C. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan

kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi pihak perusahaan

Memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai 

implementasi prinsip dan praktik Good Corporate Governance pada 

PT. Indobaja Primamurni, dengan diterapkannya prinsip dan praktik 

terbaik Good Corporate Governance diharapkan dapat memberikan 

tambahan keyakinan akan peningkatan akuntabilitas dan kinerja serta 

dijadikan masukan dalam pengambilan keputusan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya

 Memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada 

peneliti selanjutnya terutama mengenai implementasi prinsip dan 

praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance. 


