
 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui 

peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Untuk mencapai 

tujuan perusahaan tersebut, pemilik modal pada umumnya menyerahkan 

pengelolaan perusahaan kepada para professional yang disebut sebagai manajerial. 

Manajer yang diangkat oleh pemilik modal dengan cara memaksimumkan nilai 

perusahaan yaitu salah satunya dengan meningkatkan nilaim saham perusahaan 

sehingga kemakmuran pemilik modal dapat tercapai. 

Pemegang saham sebagai penyedia dan fasilitator untuk operasi perusahaan, 

sedangkan manajer sebagai pengelola perusahaan akan menerima gaji dan 

berbagai bentuk kompensasi lainnya sehingga keputusan yang diambil oleh 

manajer diharapkan yang terbaik bagi pemegang saham yaitu meningkatkan 

kemakmuran stockholder (para pemegang saham). Hubungan manajer dengan 

pemegang saham di dalam agency theory digambarkan sebagai hubungan antara 

agent dan principal (Jenssen dan Meckling dalam Siallagan, 2006). Manajer 

sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. Manajer harus mengambil 

keputusan bisnis terbaik untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham. 

Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah memaksimalkan sumber daya 
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(utilitas) perusahaan. Namun demikian pemegang saham tidak dapat mengawasi 

semua keputusan dan aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Suatu ancaman bagi 

pemegang saham jika manajer akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, 

bukan untuk kepentingan pemegang saham. Inilah yang menjadi masalah dasar 

dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. Pemegang saham dan 

manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Konflik 

kepentingan terjadi jika keputusan manajer hanya akan memaksimalkan 

kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. 

Penerapan Corporate governance merupakan salah satu upaya yang dilakukan 

untuk meminimalkan konflik kepentingan tersebut yaitu salah satunya dengan 

cara supervise atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada aturan perusahaan. 

Selain itu dengan adanya sistem Corporate governance para pemegang saham dan 

inverstor menjadi yakin akan memperoleh return atas investasinya, karena 

Corporate governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para 

pemegang saham dan investor. Dalam hal ini Corporate governance dapat 

didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara 

pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder 

internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (Forum 

for Corporate Governance in Indonesia/FCGI, 2003). Adapun menurut  Monks & 

Minow ( 2001), corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan 

antara arah dan kinerja perusahaan. 
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Terdapat lima pilar dalam prinsip-prinsip corporate governance yang 

dikemukakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi 

(OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development) adalah 

fairness (keadilan), transparancy (transparansi), accountability (akuntabilitas), 

responsibility (pertanggungjawaban), dan independency (independensi). Pilar-

pilar inilah yang melandasi prinsip-prinsip corporate governance menurut OECD 

yaitu hak-hak pemegang saham, perlakuan yang adil kepada pemegang saham, 

peranan stakeholders dalam corporate governance, pengungkapan dan 

transparansi, serta tanggung jawab dewan direksi (OECD dikutip dalam Almilia, 

2006). 

Wulandari (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator 

mekanisme Corporate governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan pubilk 

di Indonesia, baik indikator mekanisme Corporate governance internal yaitu cara 

untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses 

internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, 

komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. maupun 

indikator mekanisme ekternal yaitu cara mempengaruhi perusahaan selain dengan 

menggunakan mekanisme internal yang berada di luar lingkungan perusahaan, 

seperti pengendalian oleh pemerintah dan pengendalian pasar. Penerapan prinsip 

Corporate governance ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang 

efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan 

peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan 

komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan 
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kinerja perusahaan yang baik yang pada akhirnya profitabilitas perusahaan akan 

tinggi. 

Aspek penting lain dari corporate governance adalah mengenai kepemilikan 

manajemen yang tinggi dimana pada manajer mendapatkan control yang efektif 

terhadap perusahaan akan terkait secara negative dengan nilai perusahaan karena 

pengkubuan manajemen (Shleifer dan Vishny dalam Ujiyantho, 2007). Para 

peneliti ini menyatakan bahwa para manajer mengkubukan dirinya sendiri dengan 

membuat investasi spesifik yang menjadikan sangat mahal bagi pemegang saham 

untuk menggantkan mereka. Menurut Wright (1996), alasan yang mungkin adalah 

karena manajer dengan tingkat kepemilikan saham yang tinggi, potensi untuk 

portofolio kemakmuran personal yang tidak didiversifikasikan, dan potensi untuk 

pengkubuan mungkin menyebabkan keputusan – keputusan manajemen yang 

tidak konsisten dengan tujuan peningkatan nilai pemegang saham yang 

berorientasi pertumbuhan dan pengambilan resiko. 

Bukti empiris mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan  profitabilitas 

perusahaan juga belum jelas. Penelitian yang dilakukan oleh Himmelberg et al., 

(1999) tidak menemukan korelasi yang bermakna antara kepemilikan manajerial 

dengan kinerja yang akan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan. Namun 

penelitian Warfield et al (dalam Ujiyanto, 2007) menemukan bukti yang kuat 

bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi nilai perusahaan dan profitabilitas. 

Bila konsep Coorporate Governance ini diterapkan dengan baik maka transparansi 

pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan 

ekonomi perusahaan akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak 
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pihak. Porter (1991) menyatakan bahwa terdapat alasan mengapa perusahaan 

sukses atau gagal mungkin hal itu lebih disebabkan karena adanya strategi yang 

diterapkan oleh perusahaan. Kinerja suatu perusahaan banyak ditentukan oleh 

karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut 

diantaranya mencakup strategi penerapan system Corporate governance dalam 

perusahaan.  

Implementasi prinsip-prinsip Corporate governance yang baik di suatu 

perusahaan harus dilakukan dengan  memperhatikan dan melaksanakan prinsip-

prinsip : transparansy, performance, fairness,responsibility, dan Accountability, 

dan (Baridwan, 2003). Penerapan prinsip Corporate governance ini adalah untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi 

manajemen perusahaan. Sehingga apabila suatu perusahaan menerapkan 

Corporate governance sesuai dengan prinsip-prinsip di atas maka kinerja 

perusahaan tersebut akan baik. 

Penelitian tentang corporate governance memang telah banyak dilakukan, tetapi 

penelitian tersebut masih bersifat umum tidak secara spesifik yaitu mencakup 

seluruh perusahaan yang telah listing di BEJ. Oleh karena itu  peniliti tertarik 

untuk meneliti pengaruh penerapan Corporate governance terahdap  profitabilitas 

perusahan, khususnya untuk perusahaan perbankan di Indonesia. Selain itu 

perbankan adalah suatu industri yang memiliki sifat yang berbeda dengan industri 

yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya.  

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena 

bank adalah suatu lembaga intermediary/perantara keuangan yang 
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menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi 

oleh bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan 

sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank (Rahmawati, dkk. 2006).  

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang penerapan corporate governance terhadap profitabilias perusahaan yang lebih 

difokuskan pada perusahaan perbankan dengan mengambil judul” Analisis 

Penerapan Corporate governance Terhadap profitabilitas Perusahaan 

Perbankan (Studi Pada Perushaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2009-2013)”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan 

efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para 

stakeholders lainnya agar perusahaan perbankan dapat tumbuh dan berkembang 

secara sehat dan efisiensi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

1. Upaya apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap profitabilitas 

perusahaan perbakan di Indonesia? 

2. Upaya apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan perbankan di Indonesia? 

3. Upaya apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap profitabilitas 

pada perusahaan perbankan di Indonesia? 
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4. Upaya apakah komite audit independen berpengaruh terhadap 

profitabilitas pada perusahaan perbankan di Indonesia? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan 

Corporate governance yang terdiri dari indikator: ukuran dewan direksi, 

ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas 

keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. 

b. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Akademisi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman 

mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau 

yang akan melakukan penelitian mengenai Corporate governance 

terhadap profitabilitas keuangan. 

2. Bagi Praktisi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan 

konsep Corporate governance terhadap peningkatan profitabilitas 

perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. 
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1.4. Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 1: Kerangka Penelitian 

Good Cooperate Governance 

- meminimalkan konflik kepentingan 

- meningkatkan nilai perusahaan 

Berpengaruh Tidak Berpengaruh 

Pengambilan Keputusan 

Profitabilitas 
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1.5. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: bahwa penerapan Corporate Governance berpengaruh secara signifikan 

atau positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan periode 2009 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


