
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teori Good Corporate Governance (GCG) mulai menjadi bahan 

pembicaraan  pada awal tahun 1998 . Pada saat itu negara Indonesia mengalami 

krisis yang berkelanjutan. Ada dua pemicu masalah Good Corporate Governance, 

kondisi daerah dapat  berubah dengan cepat untuk dapat menyebabkan perubahan 

di pasar global untuk kompetisi peta persaingan pada pasar dunia. Kedua, 

peningkatan pada jumlah dari pihak berkepentingan (konstutuen) salah satunya 

anggota kepemilikan yang kompleks dan juga memperngaruhi pemangku 

kepentingan (Syakhroza, 2009). 

Banyaknya pengungkapan bahwa proses restorasi yang panjang di 

Indonesia dikarenakan tata kelola perusahaan begitu lemah yang di-aplikasikan 

pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sejak saat itu, pemerintah dan 

investor asing maupun investor dalam negeri mulai memberikan perhatian lebih 

dalam praktik GCG. Praktik GCG dalam industri bisnis, khususnya di Indonesia, 

sebenrnya  ialah  tuntutan zaman, sehingga perusahaan dapat bersaing di tingkat 

internasional. GCG yakni upaya untuk meningkatkan dan memberikan kemajuan 

pada kinerja perusahaan.  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bahwa 

implementasi GCG mempengaruhi kinerja perusahaan, Berghe dan Ridder (2013) 

menyatakan bahwa perusahaan dengan kinerja yang buruk disebabkan oleh tata 

kelola yang buruk. Pernyataan tersebut juga dibuktikan oleh penelitian Gompers 
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et al. (2009) dalam Darmawati (2010), menunjukkan terdapat korelasi yang positif 

ada antara GCG indeks dan performa perusahaan yang diukur menggunakan 

Return on Asset (ROA). Milton (2008) dalam Darmawati (2010) juga menyatakan 

variabel yang terkait dengan GCG mempunyai pengaruh yang lebih kuat dan 

besar pada performa perusahaan. Akan tetapi, penelitian lain memperlihatkan 

bahwa tidak adanya pengaruh  GCG  terhadap firm performance, Khomsiah et al 

(2003). 

Penelitian terdahulu telah dilakukan pengamatan tentang hubungan kinerja 

perusahaan terhadap GCG. Sebagian besar penelitian menunjukkan korelasi 

positif. Konsep GCG sedang dalam proses adaptasi berkelanjutan dengan 

persyaratan ekonomi modern, globalisasi serta kebutuhan informasi investor dan 

pihak ketiga yang tertarik dalam bisnis. Beberapa negara bergantung pada 

implementasi praktik GCG untuk meningkatkan dinamika ekonomi, sehingga 

meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan (Pintea, 2015). 

Peristiwa besar bertanggung jawab atas meningkatnya perhatian dalam 

GCG seperti gelombang krisis keuangan tahun 1998 di Rusia, Asia, dan Brasil, 

skandal GCG di US dan Eropa seperti Enron, Tyco, WorldCom, dan Global 

Crossing yang memicu beberapa dari kebangkrutan terbesar dalam sejarah. 

Akibatnya, defisiensi tata kelola perusahaan mengancam stabilitas sistem 

keuangan  global. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan, pakar ekonomi, dan 

pelaku dunia usaha, mulai menyadari konsekuensi makroekonomi potensial dari 

sistem GCG  yang lemah. Skandal dan krisis seperti itu hanyalah manifestasi dari 

beberapa alasan struktural dari mrngapa GCG  menjadi sangat penting bagi 

pengembangan ekonomi dan kesejahteraan (Hauswald & Marquez, 2009). 
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 Menurut Indaryanto (2010), GCG sendiri sejak tahun 1997 sudah mulai 

diperbincangkan, tepatnya pada saat Asia melanda krisis ekonomi (Susanty, 

2009). Dari krisis tersebut, tidak sedikit perusahaan-perusahaan mengalami 

kebangkrutan sehingga merasa sistem tata kelola perusahaan perlu di terapkan 

pada perusahaan mereka. Menurut Kaihatu (2014) krisis ekonomi yang pernah 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Asia dan Amerika Latin yakni beberapa 

contoh dari akibat yang dipercaya timbul dari kegagalan  praktik GCG. Sebab dari 

itu, mekanisme GCG yang baik yakni suatu hal penting untuk diterapkan pada 

sebuah perusahaan sebagai sistem pengawasan. Survey yang dilaksanakan  IICG 

terhadap praktik mekanisme Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan 

jumlah pengembalian asset (ROA) serta pengembalian modal (ROE) pada 

perusahaan perbankan menunjukan adanya perusahaan-perusahaan perbankan 

yang memiliki GCG masih cukup buruk, tetapi ada beberapa perusahaan yang 

juga praktik GCG-nya cukup baik. 

Penerapan GCG dalam perusahaan sendiri bukan hal yang mudah karena 

GCG yakni sistem yang sulit dan berkesinambungan diantara satu dengan yang 

lainnya dan juga dengan para stakeholder (Kim dan Nofsinger, 2011). Hasil dari 

penelitian yang dilaksanakan Credit Lyonnaise Securities (CLSA) antara tahun 

2013-2017 perusahaan-perusahaan terdapat di  Indonesia kemungkinan memilki 

peringkat tata kelola perusahaan ke-12 atau yang terendah se-Asia, itu karena 

banyak perusahaan yang belum berhasil mempraktikkan GCG yang sesuai dengan 

yang semestinya sehingga menciptakan masalah terjadinya over kesenjangan , 

tidak jelasnya akuisisi, dan merosotya nilai budaya yang perushaan miliki. 

Kegagalan ini yakni karena sistem penerapan GCG belum pada pengawasan yang 
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ketat, sehingga para manajer belum biasa memnuhi keperluan karyawan lainnya 

dan hanya melakukan sesuatu untuk memenuhi kepentingnya dalam jangka waktu 

yang cukup panjang. 

Untuk menciptakan GCG yang baik pada suatu perusahaan salah satunya 

dengan mengukur tingkat kinerja keuangan menggunakan ROA. Implementasi 

GCG akan meningkatkan performa perusahaan, hasil penelitian memnunjukkan 

bahwa para investor yang merasa aman akan merendahkan besarnya cost value 

modal yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan dengan mekanisme GCG.  

 Aggarwal, Priyanka (2013) mengungkapkan tingkat penerapan GCG 

memberi dampak signifikan positif terhadap performa perusahaan. Perusahaan 

yang mengikuti survei CGPI menunjukkan kesediaan untuk menjadi yang 

dipercaya dan terbuka. Hasil lain dari penelitian McKinsey & Co. (2002) 

mencatat bahwa manajemen keuangan lebih  sering memilih untuk berinvestasi di 

perusahaan manajemen risiko dan menghindari berinvestasi di perusahaan 

manajemen risiko dan berinvestasi pada perusahaan yang memegang posisi GCG 

yang sama sebagai tempat untuk menghasilkan keuntungan dari bisnis.. 

Dari penelitian yang dikemukakan diatas dan diperoleh bahwa terdapat 

penelitian yang berbeda- beda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kembali. Penelitian yang akan dilakukan kali ini mereplikasi terhadap hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Markonah et al (2015) yaitu pengaruh kinerja 

perusahaan perbankan terhadapt penerapan Good Corporate Governance indeks 

yang telah terdaftar di Indonesia selama tahun 2010 – 2014. Kinerja perusaahan  

dalam penelitian Markonah et al. (2015) dilihat dari ROA, pengembalian ekuitas, 

composition on asset dan ukuran perusahaan terhadap GCG dengan pengukuran 
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skor perusahan perbankan dari laporan pemeringkatan yang dilakukan oleh IICG, 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengembalian ekuitas serta SIZE 

secara signifikan dan negatif terkait dengan GCG indeks sedangkan ROA dan 

composition on assets berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap GCG. 

Mengingat konsekuensi potensial dari tata kelola perusahaan untuk kinerja 

ekonomi, gagasan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pihak 

selain pemegang saham patut dipertimbangkan. Adapun hal yang penting ialah 

gagasan dari dampak berbagai pemangku kepentingan terhadap perilaku dan 

kinerja perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan mengingat hal ini, model 

pemangku kepentingan baru-baru ini telah didefinisikan ulang, di mana 

penekanannya adalah untuk secara lebih sempit mendefinisikan apa yang 

merupakan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, model pemangku 

kepentingan "baru" secara khusus mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai 

aktor yang telah berkontribusi aset spesifik perusahaan, lihat Blair (1995). 

Dari penuturan diatas, penulis tertarik akan penelitian antara variabel 

pengembalian aset (ROA), pengembalian ekuitas (ROE), composition on assets 

dan ukuran perusahaan yang merupakan alat ukur banking firm performance 

terhadap GCG indeks pada perusahaan perbankan dan terdapat di Indonesia. 

Dengan menggunakan variabel GCG indeks yang digunakan dalam penelitian ini 

yakni CGPI dari IICG. Dari  hasils uraian tersebut, menarik peneliti untuk 

mengajukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Kinerja Perusahaan 

Perbankan Terhadap Pengungkapan Pelaksanaan Indeks Tata Kelola 

Perusahaan di Indonesia”. 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Menurut dari penelitian yang memperlihatkan nilai yang tidak cukup baik 

dengan menggunakan GCG di perusahaan perbankan Indonesia dan masih 

kurangnya survey mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme 

praktik GCG pada perbankan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi GCG indeks. 

Dari penjelasan penulis tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

pada variabel yang diteliti yakni: 

1. Apakah pengembalian aset perusahaan perbankan memilki pengaruh 

signifikan positif terhadap GCG indeks? 

2. Apakan ROE perusahaan perbankan mempunyai pengaruh negatif 

terhadap GCG indeks? 

3. Apakah Composition on assets pada perusahaan perbankan mempunyai 

pengaruh postif terhadap GCG indeks? 

4. Apakah SIZE pada perusahaan perbankan mempunyai pengaruh signifikan 

negatif terhadap GCG indeks? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Good Corporate 

Governance di perusahaan- perusahaan. Namun, dalam penelitian ini hanya akan 

membahas pengaruh GCG indeks terhadap perusahaan perbankan dan memiliki  4 

variabel penentu yaitu ROA, ROE, Composition on Assets dan Ukuran 

Perusahaan (SIZE), dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan data penelitian. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitiaan 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

1. Ingin mengetahui memiliki pengarauh atau tidaknya penegmbalian aset 

terhadap mekinisme penerapan GCG indeks . 

2. Apakah pengembalian ekuitas berpengaruh terhadap penerapan GCG indeks. 

3. Apakah Composition on Assets mempunyai pengaruh terhadap GCG indeks. 

4. Size pada perusahaan perbankan apakah memiliki pengaruh terhadap 

penerapannya GCG indeks. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu  diinginkan manfaat yang dapat 

diberikan yakni : 

1. Mendapat feedback terhadap industri perbankan tentang beberapa faktor 

penting terkait penerapan GCG dan membantu untuk memfokuskan dalam 

penerapan mekanisme dan supervisi perusahaan sehingga bisa menghindari 

penerapan GCG yang buruk. 

2. Menambah kepustakaan dan referensi empiris tentang penelitian pengaruh 

kinerja perusahaan terhadap GCG yang dilihat dari perusahaan perbankan 

publik di Indonesia yang diukur berdasarkan ROA, ROE, Composition on 

Assets, serta Ukuran Perusahaan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan karya ilmiah akan dijelaskan dalam garis besar 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pada Bab pendahuluan ini penulis akan membahas titik tolak dari masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan secara 

rinci tentang sistematika penelitian. 

Bab 2 Kerangka Penelitian 

Dalam bagian ini kerangka penelitian ini penulis akan menuturkan teori 

dan juga memparkannya,mencari temuan, bahan penelitian sebelumnya, berbagai 

referensi lainnya yang berhubungan dengan tugas akhir ini, dasar teori yang 

dipilih berdasarkan kajian pustaka yang melatarbelakangi penelitian yang diambil, 

pedoman yang akan digunakan penulis sebagai alasan melakukan penelitian lebih 

dalam dan lebih mendasar. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Dalam Bab metode penelitian ini penulis lebih memaparkan tentang uraian 

desain, metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian agar menghasilkan hasil akhir yang sesuai tujuan 

serta ekspetasi penulis. 

Bab 4 Analisis dan Pembahasan 

Pada Bab analisis dan pembahasan tersebut penulis akan menerangkan 

proses kajian yang dipergunakan dalam mendapatkan jawaban penelitian 

berdasarkan keseluruhan, yaitu membahas tujuan penelitian dari digunakannya 
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metode yang telah dipaparkan dalam metode penelitian sampai diperoleh suatu 

hasil penelitian. 

Bab 5 Kesimpulan 

Pada bagian ini, bab kesimpulan merupakan penutup dan juga hasil dari 

skrips mengenai kesimpulan atas penelitian yangmana sudah dilakukaannya, 

keterbatasan penelitian, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian selanjutnya. 
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