
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai 

akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek 

Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perbankan. Lemahnya 

implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah 

Corporate Governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang 

terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 

2009).Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya 

praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan 

nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional 

perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional. 

Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance/GCG) menjadi pilar perbaikan industri perusahaan khususnya 

industri perbankan. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia 

yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-

prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra 

lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan 
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dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan 

efisien. Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah 

dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik 

disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, 

juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para 

pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi 

keuangan maupun non-keuangan kepada Publik, namun tetap memelihara dan 

memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perbankan yang 

berlaku. 

Bisnis Indonesia menyelenggarakan diskusi ahli mengenai Aplikasi Good 

Corporate Governance (GCG) Perbankan, dengan narasumber Deputi Gubernur 

BI Siti Fadjrijah serta melibatkan 20 bankir dari bank BUMN, swasta maupun 

asing di Jakarta.Persoalan GCG di industri perbankan tetap menjadi masalah 

krusial yang harus diperhatikan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

industri itu. Terkait dengan diskusi tersebut, berikut artikel ekonom Bisnis, 

Rofikoh Rokhim. (sumber : Indonesian Corporate Governance Banking Watch; 5 

April 2011”Mengapa GCG bagi bank begitu penting?”; Artikel Ekonomi) 

Krisis ekonomi membuka borok praktik buruk perbankan. Krugman 

(1998) menyebutnya bahwa krisis ekonomi di Asia-termasuk Indonesia-tidak 

lebih karena praktik buruk pengeloaan industri perbankan. Hal itu terjadi karena 

liberalisasi perbankan yang tidak disertai sistem pengawasan dan rambu-rambu 

pengelola yang baik. Di Indonesia, tidak lain adanya Pakto 88 yang membuat 

bank tumbuh dengan modal rendah (Rp10 miliar), bankir karbitan dengan 

pengalaman minim, serta tata kelola dan pengawasan yang buruk. Hal itu 

https://www.facebook.com/pages/Indonesian-Corporate-Governance-Banking-Watch/157591234273228
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membuat sebagian besar perbankan Indonesia mengalami gangguan mendadak 

ketika krisis ekonomi tiba. Selain karena pengelolaan banknya sendiri yang jelek, 

memburuknya kinerja korporasi, yang menjadi pelanggan, juga turut semakin 

membuat perbankan dalam kondisi sulit. Korporasi di Indonesia masih bertumpu 

pada kredit perbankan, ketika dunia usaha melesu, kemampuan pengembalian 

kredit korporasi melemah.Ujungnya, perbankan sulit untuk bergerak, kredit macet 

bermunculan dan pembukukan kinerja bank negatif. Akibatnya, GCG mendesak 

untuk direalisasikan. Mengapa? Indonesia adalah negara yang berbasis pada 

sistem keuangan perbankan seperti layaknya sistem keuangan di negara 

berkembang lainnya. 

Bank masih merupakan sumber pendanaan memfasilitasi kredit modal kerja 

dan investasi, terutama untuk perusahaan baru baik skala kecil, menengah dan 

besar, selain untuk kegiatan ekspansi industri. Intinya, bank merupakan salah satu 

penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan (King dan 

Levine, 1993). Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan perbankan yang baik 

melalui aplikasi GCG maka hal ini akan meningkatnya efisiensi perbankan dan 

selanjutnya pertumbuhan ekonomi meningkat, mengingat perbankan mempunyai 

sumbangan besar dalam perekonomian (Levine 1997, 2004). Jika perbankan 

efisien maka hal ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan keuntungan 

bank, besaran dana intermediasi bank, membaiknya kualitas pelayanan kepada 

nasabah, mendorong kemanan operasional, kesehatan perbankan serta yang paling 

penting keuntungan kepada shareholder dan stakeholder (Berger, Hunter, dan 

Timme, 1993). Mengingat begitu pentingnya perbankan dalan sistem keuangan 

suatu negara maka praktik perbankan yang benar sangat diharapkan melalui 
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aplikasi GCG sesuai dengan standar internasional dan nasional, sangat mendesak 

dilakukan otoritas moneter maupun perbankan sendiri. 

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non-

keuangan. Keunikan perbankan terutama bila dilihat dari neraca yaitu aset 

perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, 

sedangkan sisi liabilities adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka 

pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya mismatch 

antara aktiva dan pasiva. Terjadinya missmatch dapat menyebabkan pembukuan 

negatif bagi bank. 

Khusus untuk pengelolaan kredit maka kredit yang disalurkan tanpa hati-hati 

akan memunculkan kualitas kredit yang buruk dan akan membawa masalah bagi 

kesehatan perbankan. Kredit yang buruk, terutama terjadi karena kurang kehati-

hatian manajemen (direksi dan komisaris) dalam mengelolanya dan tidak tertutup 

kemungkinan karena campur tangan pemilik dalam penyaluran kredit kepada 

pihak terkait. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika 

keterkaitan itu meminimkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru 

menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral hazard. Bagaimanapun, 

GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan 

manajemen. Sementara itu, kredit yang buruk dapat disimpan secara akuntansi 

dalam neraca perbankan untuk periode lama-mengingat sifatnya jangka panjang-

sehingga perbankan mengalami kecenderungan vulnerable. Meredam masalah 

dalam pengelolaan perbankan yang vital bagi perekonomian itu, maka 

pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip GCG tidak dapat dielakkan 
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lagi. Adapun prinsip-prinsip dasar GCG secara global adalah transparansi yang 

menyangkut keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan. 

 Akuntabilitas tentang kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan 

bank efektif. Tanggung jawab dalam mematuhi perundang-undangan dan prinsip 

pengelolaan. Independensi pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau 

tekanan dari pihak manapun. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder. 

Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila 

Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar. Pertama, 

transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan 

fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggung jawaban 

(responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang 

undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan bank secara profesional 

tanpa pengaruh /tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu 

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul  

berdasarkan  perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (The 

World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009). 
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Pemerintah dalam menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 

1999 telah melakukan penutupan 64 bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 

bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa 

melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa 

sebanyak 141 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada 

tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan 

fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API 

(Arsitektur Perbankan Indonesia)(dalam Nirmalasari, Skripsi, hal 2.2009) 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar 

sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, 

bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh 

tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran 

yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan corporate governance 

untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Tidak hanya berhenti 

sampai disitu, untuk menunjukan keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 

Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang 

lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru 

tentang pelaksanaan Good Corporate Governance, bagi bank umum berupa 

Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006. 

Isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada 

pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti 

mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik. Salah 
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satu wujud konkrit dari pelaksanaan praktek Good Corporate Governance adalah 

dengan adanya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bank Umum di 

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan 

Praktek Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dapat diketahui bahwa 

bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan perekonomian, 

sebagai pelaksana kebijakan moneter dan menghimpun dana dalam jumlah yang 

besar dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip transparansi pada 

bank menjadi peranan yang sangat penting dan patut untuk menjadi perhatian baik 

bagi stakeholders, komisaris, dan manajer (direksi), maupun pembina dan 

pengawas bank. Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 

mewajibkan Bank Umum yang ada di lndonesia untuk melaksanakan praktek 

Good Corporate Governance terutama dalam penerapan Prinsip Transparansi 

dalam pengelolaan bank. Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian 

kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penerapan 

Good Corporate Governance bagi dunia perbankan. Dalam pengelolaan bank 

umum, penerapan prinsip transparansi harus dapat dilaksanakan demi 

terlaksananya Good Corporate Governance benar-benar dapat dilaksanakan 

dengan konsisten demi tercapainya ketahanan dan daya saing bank serta 

tercapainya tujuan bank dalam jangka panjang dengan mengatasi faktor-faktor 

penghambat terlaksananya prinsip transparansi pada bank. Inti dari Good 

Corporate Governance adalah moral dan etika yang dibarengi dengan pernagkat 

hukum. 

Penerapan Good Corporate Governance ini diharapkan dapat memperbaiki 

citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan stakeholders serta 
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meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan system 

perbankan yang sehat. Selain itu penerapan good corporate governance di dalam 

perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan 

penerapan corporate governance ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, 

mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan 

diri sendiri. 

Penelitian mengenai hubungan good corporate governance dan kinerja 

perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index 

penilaian corporate governance maupun struktur (mekanisme) corporate 

governance. Darmawati, dkk (2005) meneliti hubungan antara corporate 

governance dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survey 

IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG dalam perusahaan tahun 2001 

dan 2002 yaitu CGPI (Corporate Governance Perception Index) sebagai proksi 

variabel corporate governance. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi dengan 

kinerja keuangan (Return on Equity/ROE) dan nilai perusahaan. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa variabel corporate governance secara statistik signifikan 

mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 

Sukamulja (2004) meneliti dampak good corporate governance terhadap 

kinerja. Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan good corporate governance 

tidak berpengaruh terhadap kinerja yang tercermin dari nilai pasar perusahaan 

dilihat dari segi profitabilitas, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Meskipun 

demikian, penelitian sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik tata kelola 

perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang. 
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Dari penelitian yang ada selama sepuluh tahun terakhir setelah krisis di Asia, 

berbagai penelitian lebih banyak difokuskan pada perusahaan non-keuangan 

dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan (Wallace dan 

Zinkin, 2005). Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan perbankan 

dilakukan oleh Zulkifli dan Samad (2007). Dalam penelitiannya mengkaji 

perbedaan antara tata kelola perusahaan perbankan dengan non-keuangan. Bukti 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme tata kelola perusahaan 

untuk sektor keuangan seperti perusahaan perbankan dan perusahaan 

nonkeuangan. Bukti lain juga menunjukan adanya suatu masalah moral hazard 

dalam operasional perusahaan perbankan seperti transfer pricing, asset stripping, 

mempekerjakan anggota keluarga, dan alokasi kredit yang tidak semestinya yang 

menyebabkan dampak negatif pada kinerja bank (Zulkifli dan Samad, 2007 dalam 

Praptiningsih, 2009). Penelitian skripsi tentang pengukuran tata kelola perusahaan 

dan kinerja dalam sektor perbankan yang secara khusus menentukan mekanisme 

tata kelola perusahaan dengan hipotesis menemukan bahwa Mekanisme 

Pemantauan Kepemilikan menunjukan hubungan yang tidak signifikan terhadap 

kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal 

menujukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali 

hanya satu ukuran dewan direksi yang menujukan hubungan yang positif namun 

tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan 

cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukan hubungan yang 

positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Keempat, Mekanisme Pemantauan 

Pengungkapan melalui auditor eksternal Big 4 menunjukan hubungan yang positif 

signifikan terhadap kinerja perbankan (Irmala Sari, 2010. Hipotesis Skripsi). Oleh 
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karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam pengukuran tata 

kelola dan kinerja perusahaan sektor perbankan secara khusus, yang ditentukan 

oleh mekanisme tata kelola perusahaan seperti Mekanisme Pemantauan 

Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme 

Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. Dari 

beberapa mekanisme tata kelola tersebut dibagi menjadi beberapa variabel yang 

nantinya akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya Mekanisme Pemantauan 

Kepemilikan terdiri dari variabel pemegang saham pengendali (large 

shareholders), kepemilikan asing (foreign ownership) dan kepemilikan 

pemerintah (government ownership). Mekanisme Pemantauan Pengendalian 

Intern terdiri dari variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan 

komisaris independen. Mekanisme Pemantauan Regulator tercermin melalui 

variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR). Mekanisme Pemantauan Pengungkapan 

terdiri dari variabel auditor eksternal (Big 4), yang sudah pernah di lakukan oleh 

peneliti sebelumnya, dengan memakai sumber data yang berbeda ( yang menjadi 

catatan penulis sebelumnya) untuk mencari perbandingan atau persamaan 

kewajaran dari penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan 

data yang lebih akurat.  Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

maka penelitian ini mengambil judul, 

“PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL (STUDI PADA 

PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BANK 

INDONESIA)” 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja perusahaan sektor 

perbankan secara khusus dan mekanisme tata kelola perusahaan meliputi 

Mekanisme Pemantauan Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian 

Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan 

Pengungkapan. 

 Dengan menggunakan data sampel yang sama tetapi sumber dan time series 

yang berbeda, apakah terdapat perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya. 

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Untuk menguji kembali pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan perbankan 

yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan meliputi Mekanisme 

Pemantauan Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, 

Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. 

 

 

 

 



12 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, 

serta khususnya yang berkaitan dengan good corporate governance terutama 

dalam bidang perbankan. 

2. Kegunaan Praktis 

2.1 Bagi Manajemen Institusi 

Sebagai saran dan masukan yang dapat dipergunakan bagi manajemen institusi 

sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah 

strategik 

2.2 Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat 

untuk pengambilan keputusan invetasi khususnya dalam menilai kinerja suatu 

bank 

2.3 Bagi Masyarakat Umum 

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai 

tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan 

3. Bagi Peneliti/Pembaca 

Sebagai bahan kajian dan referensi utuk menambah wawasan maupun untuk 
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pengembangan penelitian selanjutnya. 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, 

agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan garis besar mengenai hal-

hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat 

penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta  

hipotesis sebagai hasil sementara dari proposal pra-skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian ini adalah variabel 

penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 
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Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai 

deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan 

interpretasi hasil 

Bab V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan 

yang diharapkan agar dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 


