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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu tujuan perusahaan adalah pencapaian nilai perusahaan yang tinggi. 

Tingginya nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan 

tersebut. Nilai tinggi suatu perusahaan dapat menjadi alat ukur investor pada 

perusahaan dengan pencapaian harga saham. Nilai saham yang tinggi pada 

perusahaan akan meningkatkan kepercayaan pasar bahwa perusahaan tersebut 

memiliki potensi baik di waktu yang akan datang ataupun di saat ini (Fama, 1978). 

Untuk mendapatkan pencapaian maksimal nilai perusahaan, pemilik atau 

pemegang saham melakukan upaya dengan mempercayakan pengelolaan perusahaan 

kepada tenaga ahli profesional yaitu manajer. Dalam proses meningkatkan nilai 

perusahaan tidak menutup kemungkinan terjadi konflik yang dikenal dengan konflik 

keagenan antara manajer dan pemegang saham karena manajer sering mengabaikan 

kepentingan perusahaan atau pemegang saham untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

yang dapat menyebabkan bertambahnya biaya pengeluaran dan dapat berpengaruh 

pada turunnya nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976), dismilaritas menjadi 

salah satu latar belakang perlunya penerapan pengelolaan perusahaan yang baik dan 

dapat meningkatkan kinerja bank. 

Kepentingan agen dan prinsipal harus memiliki hubungan kedekatan dalam 

menyelesaikan masalah tentang keagenan (Jensen & Meckling, 1976). Tata kelola 
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merupakan cara yang diajukan ketika berhadapan dengan masalah tersebut dengan 

menambah kepercayaan investor terhadap perusahaan (Emirzon, 2017).  

Permasalahan yang terjadi tentang keagenan dapat ditindak dengan cara 

perusahaan menerapkan tata kelola yang baik agar sistem tersebut dapat diterapkan 

dan bekerja sehingga menghasilkan dampak nyata bukan sekedar teori yang diketahui 

namun tidak dipraktikan dikatakan oleh Pedoman Umum Good Corporate 

Governance in Indonesia (2006). Penerapan yang akan dilakukan diharapkan dapat 

membangun perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan memperhatikan pemangku 

kepentingan itu sendiri dengan pengaruh relevansi yang memiliki pengaruh serta-

merta (Fama & Jensen, 1983). 

Forum for Good Corporate Governance in Indonesia (FCGI) adalah salah satu 

forum yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tata 

kelola perusahaan. Tata kelola yang dianut oleh Indonesia bukan lagi secara sukarela 

namum sudah menjadi kewajiban yang harus terpenuhi karena dasar hukumnya sudah 

tersedia. Akan tetapi, di Indonesia masih belum menjalankan penerapan standar yang 

mengakibatkan rendahnya tata kelola perusahaan (Latif, Hafiz, & Arbab, 2013). 

Dalam tata kelola terdiri dari dewan dan struktur kepemilikan (Fama & Jensen, 

1983). Dua hal tersebut masuk sebagai hal utama yang dapat membantu 

menyelesaikan masalah keagenan. Efektivitas dana efisiensi, otoritas (wewenang), 

disiplin, dan inisiatif adalah peranan penting dalam mempengaruhi kinerja dan 

membantu kesejahteraan tata kelola perusahaan (Prawirosentono, 1999). 

Selain tata kelola perusahaan, ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja 

seperti studi perusahaan yang ada di China, You and Du (2012) menunjukkan bahwa 
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nilai koneksi politik bergantung pada kinerja bank. Li, Song, dan Wu (2015) 

mengungkapkan bahwa perusahaan swasta yang berhubungan dengan koneksi politik 

China menikmati manfaat pajak yang kemudian memperbaiki kinerjanya.  

Dengan uraian diatas, peneliti akan mendapatkan informasi apakah koneksi 

politik memiliki pengaruh terhadap kinerja bank. Sama halnya dengan 

ketidakpedulian nya perusahaan terhadap pentingnya peran tata kelola. Oleh karena 

itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Bank 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Peran tata kelola terhadap kinerja perbankan merupakan hal penting dalam 

menunjang kemajuan perusahaan perbankan. Salah satu bank di Indonesia yaitu Bank 

Syariah mengalami sulitnya perkembangan perusahaannya bahkan sampai diakatakan  

jauh dari kategori bank konvensional dikarenakan tata kelola yang masih jauh dari 

harapan. Penetrasi pasar perbankan sudah mulai membesar. Namun, menurut catatan 

Biro Riset Infobank kinerja perbankan syariah tidak kunjung membaik sejak 2012. 

Perbankan syariah terus mengalami masalah mengenai pembiayaan karena jatuhnya 

harga komoditas dan mineral. Walaupun perbankan syariah pernah menduduki 

pangsa pasar di atas 5% akan tetapi selalu didahului oleh perusahaan perbankan 

lainnya. Contoh lain permasalahan bank syariah ialah return on asset (ROA) yang 

terus menurun. Pada 2012, ROA perbankan syariah masih menduduki 2,14% setahun 

berikutnya menurun dan terus menurun hingga tahun 2014, ROA perbankan syariah 
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sebesar 0,79%. Pada tahun 2017, ROA perbankan syariah menduduki 1,17%. Sampai 

sekarang masih belum ada perbaikan. Seharusnya potensi berkembangnya perbankan 

syariah relatif besar karena penduduk di Indonesia adalah mayoritas beragama islam. 

Namun kegagalan lain perbankan syairah yang paling mendasar adalah menyangkut 

tata kelola yang tidak jauh dengan mengelola risiko. Jatuhnya bank syariah sering 

terjadi karena hal yang sama yaitu menyangkut tata kelola dan tergoda hendak 

membiayai apa yang dibiayai oleh bank konvensional padahal SDM nya tidak 

memadai maka timbullah masalah pembiayaan. Diharapkannya kepedulian Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) mengenai tata kelola yang dapat mempengaruhi kinerja bank 

tersebut (Vilana, 2018). 

Koneksi politik juga sering disangkutpautkan dengan akivitas pajak. Bukan 

hanya mengenai pajak, koneksi politik juga dapat membantu kinerja bank 

mendapatkan akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, dan juga pemeriksaan 

pajak yang akan berakibat pada kinerja bank (Butje & Tjondro, 2014). 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah koneksi politik ada pengaruh dengan kinerja bank? 

2. Apakah ukuran direksi ada pengaruh dengan kinerja bank? 

3. Apakah komisaris independen ada pengaruh dengan kinerja bank? 

4. Apakah rapat direksi ada pengaruh dengan kinerja bank? 

5. Apakah kepemilikan institusional ada pengaruh dengan kinerja bank? 

6. Apakah kepemilikan manajerial ada pengaruh dengan kinerja bank? 

7. Apakah leverage ada pengaruh dengan kinerja bank? 
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8. Apakah ukuran perusahaan ada pengaruh dengan kinerja bank? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah sebenarnya koneksi politik pengaruh signifikan terhadap kinerja bank? 

2. Apakah sebenarnya ukuran direksi pengaruh signifikan terhadap kinerja bank? 

3. Apakah sebenarnya komisaris independen pengaruh signifikan terhadap kinerja 

bank? 

4. Apakah sebenarnya rapat direksi pengaruh signifikan terhadap kinerja bank? 

5. Apakah sebenarnya kepemilikan institusional pengaruh signifikan terhadap 

kinerja bank? 

6. Apakah sebenarnya kepemilikan manajerial pengaruh signifikan terhadap 

kinerja bank? 

7. Apakah sebenarnya leverage pengaruh signifikan terhadap kinerja bank? 

8. Apakah sebenarnya ukuran perusahaan pengaruh signifikan terhadap kinerja 

bank? 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi penulis 

Kesimpulan mengenai tata kelola ini dapat menjadi tambahan ilmu mengenai 

perbankan serta menjadikan banyak manfaat dan masukan yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh penulis. 
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2. Bagi akademisi 

 Hasil yang diperoleh dari penelitian menjadi sumbangan informasi teori bagi 

peneliti berikutnya atau dapat menambah ilmu mengenai tata kelola perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3. Bagi perusahaan 

 Hasil penelitian mampu meningkatkan penambahan wawasan terkait tata kelola 

perusahaan agar lebih efektif dalam kemajuan perekonomian. 

4. Bagi investor 

 Data yang telah diperoleh dapat dijadikan referensi untuk penilaian terhadap 

kelayakan dalam menginvestasikan modalnya, sehingga investor yang baru 

pertama kali ingin berinvestasi dapat mempertimbangkan perusahaan yang 

tepat. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan secara umum akan memberi penjelasan penyusunan 

skripsi. Berikut sistematika pembahasan yang disusun berupa: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Didalam bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai latar belakang 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HOPOTESIS 

 Didalam bab ini akan menjelaskan landasan teori dan model penelitian 

mengenai peneliti dari penelitian sebelumnya yang memiliki kaitan 

dengan penyusunan skripsi ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

 Didalam bab ini akan menguraikan tentang objek penelitian, penjelasan 

mengenai variabel yang digunakan dan teknik pengumpulan data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Didalam bab ini akan menjelaskan hasil pengujian dari data yang sudah 

dikumpulkan oleh penulis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Didalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian dari penyusunan skripsi, 

keterbatasan penelitian, dan rekomendasi yang diberikan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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