
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan perbankan saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam 

membangun ekonomi nasional. Sektor perbankan diharapkan dapat berperan aktif 

dalam mendukung kegiatan pembangunan nasional. Keberadaan sektor ini dapat 

membantu masyarakat atau pelaku ekonomi untuk melaksanakan kegiatannya, 

karena bank merupakan lembaga penyalur kredit dan penghimpunan dana yang 

dibutuhkan oleh semua kalangan. Karenanya pemerintah secara gencar 

meningkatkan pengawasan pada bank guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, salah satu cara pemerintah adalah menerapkan sistem tata kelola 

perusahaan yang baik pada perbankan (Good Corporate Governance). 

Penerapan Good Corporate Governance dimulai pasca krisis besar yang melanda 

Indonesia ditahun 1997. Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis kala 

itu. Banyak perusahaan yang tidak bisa bertahan, sehingga sebagian perusahaan 

bahkan dinyatakan tutup atau bangkrut, tidak terkecuali sektor perbankan. Krisis 

keuangan tersebut disinyalir sebagai akibat dari lemahnya tata kelola perusahaan 

(Corporate Governance) di negara Asia, khususnya di Indonesia (Darmawati, 

Khomsiyah, dan Rahayu,2004). Sejak krisis tersebut pemerintah mulai gencar 
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dalam menekankan tata kelola perusahaan sehingga melatar belakangi munculnya 

Good Corporate Governance di Indonesia.  

Indonesian Corporate Governance Banking Watch dalam  Krugman (1998)  

menyatakan  bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia saat itu 

menunjukkan betapa buruknya praktik kerja perbankan. Seluruh lembaga 

internasional, regional, dan  lokal yang peduli tentang memburuknya kondisi 

ekonomi, sosial dan politik di nergara berkembang, termasuk Indonesia, saat itu 

secara bersamaan mengusung tema Good Corporate Governance (GCG). 

Kalangan pebisnis bahkan akdemik pun mulai membicarakan tentang praktik 

GCG. 

Ketidakmampuan sektor perbankan mengatasi krisis tersebut terjadi karena 

liberalisasi perbankan tanpa disertai sistem pengawasan dan pengaturan 

pengelolaan yang baik. Bank juga tumbuh dengan modal yang rendah sebagai 

akibat adanya pakto 88 pada saat itu, adanya bankir karbitan dengan pengalaman 

minim, tata kelola perusahaan yang buruk serta masalah kredit macet sehingga 

perusahaan tidak dapat bergerak . Hal tersebut yang mengakibatkan sebagian 

besar perbankan Indonesia mengalami gangguan mendadak pada saat munculnya 

krisis ekonomi sehingga masyarakat pun secara bersamaan banyak menarik uang 

mereka pada kala itu (Indonesian Corporate Governance Banking Watch). 

Setelah melewati masa krisis, permasalahan lain yang dihadapi oleh sektor 

perbankan saat ini adalah kasus kejahatan dan penyimpangan yang makin marak 

terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam  penghimpunan dan penyaluran  

dana masyarakat ini. Jika pemerintah dan BI kurang tegas dalam menyelesaikan 
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masalah ini, bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami dampak negatif 

pada sektor riil. Kasus penipuan, pembobolan, korupsi yang dikukan oleh pihak 

bank itu sendiri sampai tindak pencucian uang rentan terjadi pada perusahaan 

perbankan yang sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance.  

Kasus Bank Century yang ambruk ditahun 2008 merupakan contoh nyata akibat 

lemahnya Good Corporate Governance, sehingga terjadi penipuan oleh 

manajemen yang menggelapkan uang nasabah dengan jumlah besar, 

penyalahgunaan wewenang oleh petinggi bank dengan mancairkan dana deposito 

tanpa sepengetahun pemilik dana hingga pencairan dana kredit kepada pihak lain 

yang menyalahi prosedur peraturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya 

pemerintah menyelamatkan perusahaan ini dengan alasan mencegah terjadinya 

krisis sistemik. Akhirnya Bank Century berubah nama menjadi Bank Mutiara, 

namun masih belum bisa berdiri dan beroperasi kembali seperti dulu, dan masih 

membutuhkan aliran dana pemerintah. Tidak jauh berebeda dengan kasus Bank 

Century, penyalahgunaan wewenang juga terjadi pada Bank Citibank di tahun 

2011 dimana manajemen perusahaan memperkaya diri dengan menggunakan uang 

nasabah. Bukan hanya nasabah yang menjadi korban dari buruknya kinerja bank, 

tetapi juga investor yang menginvestasikan dananya pada perusahaan.  

Perusahaan perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana bagi 

masyarakat, terutama yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dalam menjalankan 

kegiatan perusahaannya diwakili oleh manajemen (agents) yang ditunjuk oleh 

pemegang saham (principals). Agents harus menggunakan keahliannya, 

kebijaksanaan, dan keadilannya dalam menjalankan perusahaan serta harus 

mementingkan kepentingan pemegang saham. Kenyataanya, manajemen 
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perusahaan cenderung mengabaikan kepentingan para pemegang saham demi 

kepentingan diri sendiri yang berdampak negatif pada kinerja perusahaan. 

Pemegang saham memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan pada 

perusahaan dapat digunakan secara profesional agar dapat memberikan profit 

yang maksimal. Pihak  manajemen memiliki kepentingan lain terhadap dana 

investasi tersbut. Konflik kepentingan ini disebut dengan agency problem 

(Apriyanti, 2008). 

Agency problem  sangat erat hubungan dengan isu penerapan Good Corporate 

Governance. Citra buruk yang melekat pada perusahaan perbankan pun sulit 

untuk dihapuskan. Penerapan Good Corporate Governance  dianggap mampu 

dalam  memperbaiki citra bank baik dimata nasabah maupun pemegang saham 

dan juga dianggap mampu dalam meminimalkan potensi konflik antara agents dan 

principal dalam pengelolaan sumber daya bank.  

Good Corporate Governance (GCG) dalam perbankan  merupakan sistem dan 

struktur yang mengarah dan mendukung terciptanya perusahaan berkelas dunia 

yang berdaya saing tinggi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan, dengan komunikasi yang efektif antar manajemen dan pemegang 

saham, terciptanya pengambilan keputusan yang baik, serta meningkatkan 

pelayanan kepada publik maupun pemegang saham (Izzati, 2011). 

Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas telah membagi organ 

perseroan menjadi 3 bagian yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Direksi dan Dewan komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham 
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adalah badan tertinggi dalam perusahaan. Menurut KNKG (2013) struktur 

governance  bank meliputi organ perusahaan dan kebijakan  pelaksanaan  usaha 

bank. Untuk menciptakan perwujudan prinsip-prinsip GCG lebih baik lagi, 

terdapat organ tambahan dalam struktur suatu perusahaan yaitu sekretaris 

perusahaan, komite audit, dan komite-komite lain. Isu corporate governance juga 

dilatar belakangi permasalahan dengan adanya tuntutan transparansi dan 

independensi yang dapat mengawasi tindakan para manajemen (Diandono, 2012). 

Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan, salah satu tujuan penting didirikannya 

perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui 

peningkatan nilai perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Menurut 

Dwiermayanti (2009) “Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran 

tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan 

keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu”. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan indikator baik buruknya keputusan 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Hasil dari kegiatan perusahaan diukur 

dengan alat ukur kinerja yang dapat menggambarkan kondisi perusahaan. 

Perusahaan dengan kinerja yang baik akan menjamin kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut, sehingga mendapat kepercayaan dari publik dan investor pun 

nyaman menginvestasikan modalnya pada perusahaan. Masyarakat sebagai 

konsumen pun juga akan merasa nyaman menggunakan jasa atau barang dan 

dihasilkan oleh perusahaan. 
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Mukhyi (2008) menyatakan bahwa kinerja keuangan bank mencerminkan 

kemampuan operasional bank dalam menghimpun dana, menyalurkan dana, 

teknologi dan sumber daya manusia. Pada kegiatan penghimpunan dana dan 

penyaluran dana sumber daya bank dapat diukur dengan kecukupan modal, 

likuiditas dan profitabilitas bank. Kinerja keuangan bank juga dapat  

menunjukkan kekuatan dan kelemahan bank yang dapat digunakan sebagai dasar 

evaluasi untuk perbaikan. 

Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan analisis dan evaluasi laporan 

keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali 

digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa 

depan. Rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk 

menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambar suatu hubungan atau 

pertimbangan suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Rasio keuangan 

dapat menjelaskan dan memberikan gambaran tentang baik buruknya keadaan 

atau posisi keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya (Dwiernayanti, 

2009). 

Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah corporate governance. Hingga sekarang belum ada indikator yang pasti 

untuk menganalisis bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate Governance 

pada perusahaan. Penelitian-penelitian terdahulu menggunakan indikator coporate 

governance berupa ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, 

komite audit. Tidak sedikit pula peneliti yang menggunakan jumlah dewan direksi 

dan RUPS sebagai indikatornya dalam meneliti pengaruh GCG terhadap 

perusahaan. Berbeda dengan perusahaan lainnya yang hanya memiliki satu organ 
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tambahan yaitu berupa komite audit, pada perusahaan perbankan terdapat tiga 

komite  yang strukturnya berada dibawah dewan komisaris yaitu, komite audit, 

komite pemantau risiko serta komite remunerasi dan nominasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2011) dengan sampel BUMN, 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan, budaya organisasi, komite audit, dan 

jumlah audit internal pada pelaksanaan GCG berpengaruh  positif secara parsial 

terhadap kinerja keuangan. Kemudian, peneilitian oleh Setiawati (2012) dengan 

sampel Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di BEI menyimpulkan 

bahwa Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan direksi, proporsi Komisaris 

Independen, dan Jumlah Rapat Komite Audit secara bersamaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Secara  parsial, ukuran dewan direksi 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan manajerial, Proporsi 

Komisaris Independen, dan  Jumlah rapat komite tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan.  

Berbeda indikator dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh 

Arifani (2012) dengan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, 

menunjukkan bahwa komite audit, kepemilikan konstitusional dan komisaris 

independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Kinerja perusahaan dengan pengukuran rasio keuangan tidak dapat dipisahkan 

dari ukuran perusahaan yang dicerminkan dengan total aset yang dimiliki. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan  menyatakan bahwa 

ada pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu perusahaan 
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dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain : total penjualan, total aset, rata-

rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset dimana mempengaruhi kinerja tapi 

tidak secara langsung. (Ferri dan Jones, 1979). Semakin besar aset yang dimiliki 

perusahaan maka sumber pendanaan untuk operasional perusahaan juga semakin 

besar. Perusahaan dengan aset yang besar memiliki profitabilitas lebih besar untuk 

memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Sebaliknya jika aset yang 

dimiliki perusahaan kecil maka akan mudah terkena dampak pada perubahan yang 

mendadak.  

Latar belakang tersebut mendasari peneliti menggunakan Return of Assets (ROA) 

yang merupakan salah satu alat pengukur dari rasio. Salah satu alasan 

menggunakan ROA karena menurut Wahyudiono (2014: 83),  ROA merupakan 

rasio yang menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan 

dari rata-rata seluruh kekayaan (assets) yang dimiliki perusahaan, sehingga 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan mengolah 

kekayaan yang dimiliki.. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan perusahaan, 

semakin baik operasi suatu perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah nilai ROA 

yang didapatkan suatu perusahaan, maka operasi perusahaan akan memburuk. 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan variabel ini sebagai variabel untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh GCG dan ukuran perusahaan terhadap 

variabel kinerja. 

Sesuai Pasal 2 SK Gubernur BI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance  bagi bank umum, antara lain bertujuan untuk mendorong 

pengelolaan bank secara profesional, transparan dan efisien sesuai prinsip GCG. 
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Gubernur BI menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya bank yang tidak 

optimal menyebabkan hilangnya potensi kinerja bank. Bila sumber daya bank 

yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, maka nilai pasar aset-aset itu dapat 

mencapai tiga hingga lima kali lipat dari nilai sebelumnya. Selain itu, aset-aset 

tersebut juga berpotensi memberikan kontribusi besar bagi perbaikan kinerja 

bank. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “PENGARUH GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN 

TERHADAP KINERJA KEUANGAN: Studi Pada Perusahaan Perbankan 

yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul mengenai agency problem, dimana terdapat perbedaan 

antara manajemen dan pemilik saham, serta buruknya manajemen bank 

mengurangi kenerja perusahaan yang seharusnya dapat lebih optimal. Corporate 

governance dan ukuran perusahaan menjadi acuan penilaian terhadap kinerja 

perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada penelitian 

ini. Dengan ukuran Dewan Komisaris dan komite sebagai indikator dari  Good 

Corporate Governance dan  ukuran perusahaan maka dapat dirumuskan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran 

dewan komisaris (board size) dan  komite sebagat indikator dari Good Corporate 

Governance serta ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial  maupun 

bersama-sama terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Investor 

Dapat dijadikan penilaian bagi para investor untuk menentukan apakah 

perusahaan dikelola dengan baik. 

b. Bagi Manajemen Perbankan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi manajemen dalam 

menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bagi perusahaan, agar 

kinerja perusahaan perbankan membaik dan dapat menjalankan tujuannya 

dalam penyaluran dana dan mensejahterakan masyarakat. 

c. Bagi Peneliti lain 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam 

membahas pengaruh Good Corporate Governance serta ukuran perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.  

1.5 Kerangka Pemikiran 

Munculnya isu Good Corporate Governance pada perusahaan  perbankan, sesuai 

dengan peraturan pemerintah dan BI yang mewajibkan seluruh badan usaha 

menerapkan GCG di Indonesia. Pemerintah berpendapat dengan menerapkan tata 
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kelola perusahaan yang baik pada perusahaan, dapat membantu meningkatkan 

efisiensi dan kinerja perusahaan untuk menghasilkan laba serta dapat mengelola 

perusahaan dengan baik dalam  penghimpunan dan penyaluran dana . Dewan  

komisaris sebagai bagian dari corporate governance yang berperan besar dalam  

melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat 

kepada Direksi dalam menjalankan perseroan haruslah memiliki kemampuan yang 

baik. Begitu pula komite audit, komite pemantau risiko serta komite remunerasi 

dan nominasi yang  juga berperan strategis dalam implementasi good corporate 

governance, untuk membantu dan meningkatkan peran Komisaris menjalankan 

fungsi pengawasannya.  

Ukuran perusahaan yang menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang 

mampu diolah sebagai sumber pendanaan juga menjadi acuan menilai kinerja 

keuangan perusahaan.  

Kerangka pemikiran untuk penelitian ini adalah: 
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Dewan komisaris dalam perusahaan merupakan suatu mekanisme mengawasi dan 

mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelolaan perusahaan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan, dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan 

kesuksesan perusahaan (FGCI, 2009).  

Terdapat banyak perbedaan hasil mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris 

(board size) terhadap kinerja perusahaan. Seperti pada penelitian Riyanto (2011) 

yang menyatakan pernyataan Dalton et al, bahwa terdapat peran penting board of 

directors dalam kinerja keuangan. Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan 

dalam perusahaan. Jika perusahaan memiliki ukuran dewan komisaris yang besar, 

maka akan mengurangi kordinasi dan komunikasi dalam pengambilan keputusan 

maupun antar dewan komisaris, karena terlalu banyak dewan yang berada 

didalamnya. Jumlah dewan komisaris yang lebih kecil akan memudahkan dalam 

komunikasi, kordinasi, dan pengambilan keputusan dalam tugasnya mengawasi 

manajemen perusahaan.  

Tidak sedikit pula yang menyebutkan semakin banyak jumlah dewan komisaris 

maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena semakin banyak dewan 

pengawas yang mengawasi manajemen perusahaan dan masukan untuk 

perusahaan pun lebih banyak. 

Komite audit merupakan organ yang dibentuk dan berada dibawah dewan 

komisaris. Keberadaan komite audit dalam perseroan terbatas dibutuhkan untuk 

membantu memberdaya laporan keuangan, tata kelola perusahaan serta 

pengawasan perusahaan. Oleh karena itu pertanggung jawaban komite audit 

secara langsung kepada dewan komisaris.  
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Diwajibkannya pembentukkan komite audit oleh pemerintah pada tahun 2003 

menunjukkan bahwa pemerintah sangat percaya jika suatu perusahaan yang 

memiliki komite audit maka pelaporan dan pengawasan keuangannya akan lebih 

baik dibandingkan perusahaan yang tidak (Surya dan Yustiavandana, 2006:146). 

Pengumuman Jakarta Stock Exchange menyatakan jumlah komite audit yang 

sekurang-kurangnya satu orang dari komisaris independen dan sekurang-

kurangnya dua orang anggota lain berasal dari luar perusahaan (Surya dan 

Yustiavandana, 2006:147). 

Komite pemantau  risiko merupakan komite yang mendukung efektifitas 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan yang berhubungan dengan 

penyusunan dan penerapan manajemen risiko di Bank. Komite pemantau  risiko 

harus memperhatikan terlaksananya fungsi manajemen risiko yang kuat dan 

membangun budaya manajemen risiko, sehingga dapat mengurangi terjadinya 

frauds dan praktik-praktik perbankan yang tidak sehat (Piagam Komite Pemantau 

Risiko). 

Komite yang ketiga adalah Komite Remunerasi dan Nominasi  yang bertanggung-

jawab kepada Dewan Komisaris  untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung-jawabnya terkait dengan pemberian rekomendasi atas nominasi dan 

remunerasi dari anggota Dewan komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, 

anggota Komite-Komite di tingkat Dewan komisaris, serta kerangka remunerasi 

Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi).  
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Komite-komite tersebut dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan 

Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasehat 

kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

peraturan internal Bank. 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah: 

H1 : Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

Besar kecilnya suatu perusahaan dapat ditentukan dengan beberapa hal, antara lain 

total penjualan, total aset, rata-rata tingkat penjualan dan rata-rata total aset 

diamana mempengaruhi profitabilitas tapi tidak secara langsung (Ferri 

dan Jones, 1979). Perusahaan besar yang dianggap telah mencapai tahap 

kedewasaan merupakan suatu gambaran bahwa perusahaan tersebut relatif lebih 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Perusahaan dengan aset yang besar membutuhkan tata kelola perusahaan yang 

besar dan baik. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan, maka kinerja 

keuangan yang terjadi dalam operasional suatu perusahaan semakin besar pula.  

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

keuangan. 

 

 

 


