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BAB I 
PENDAHULUAN 

  
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Praktek tata kelola perusahaan yang lemah merupakan salah satu penyebab 

lemahnya keuangan pada perusahaan. Tata kelola perusahaan yang lemah 

tercermin dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, dan kurangnya pengawasan 

atas aktifitas manajemen. Kinerja perbankan di Indonesia merupakan objek yang 

mencerminkan pembangunan perekonomian suatu Negara. Krisis keuangan yang 

melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai perekonomian salah 

satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan yang menyebabkan 

penurunan kinerja perbankan nasional. Pada tahun 1998 penyebab menurunnya 

kinerja perbankan, yaitu semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, 

yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan hutang yang 

cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit 

menjadi terbatas.  

Untuk berjalannya sebuah perusahaan, diperlukan perbankan yang 

membantu ekonomi perusahaan. Bank merupakan tempat atau media perputaran 

uang, dan media keluar masuknya uang dengan pihak yang terlibat. Dana awal 

perusahaan juga bisa dihimpun dari perbankan. Dasar utama perbankan yaitu 

kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. 

Apabila sistem keuangan tidak stabil dan berfungsi secara efisien, pengalokasian 

dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

perusahaan. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, 
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bank juga memberikan penawaran jasa perbankan bagi masyarakat. Jasa yang 

ditawarkan erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas. Jasa ini 

antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, 

pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.  

Menurut Tribunnews (2014), Mantan Direktur Utama Bank Mutiara, 

Maryono mengatakan, ada tiga permasalahan utama yang membuat Bank Century 

kekurangan kas keuangan pada tahun 2008. Yaitu, melakukan kesalahan terkait 

pengelolaan aset seperti deposito jaminan. Tidak memelihara Giro Wajib 

Minimum, dan kepemilikan Surat-Surat Berharga (SSB) yang berkualitas rendah.  

Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa 

hal yang mengemukakan tentang tujuan pendirian suatu perusahaan. Tujuan 

perusahaan yang pertama adalah untuk mencapai keuntungan maksimal atau laba 

yang sebesar-besarnya. Tujuan perusahaan yang kedua adalah ingin 

memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemilik saham. Sedangkan tujuan 

perusahaan yang ketiga adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin 

pada harga sahamnya. Ketiga tujuan perusahaan tersebut sebenarnya secara 

substansial tidak banyak berbeda. Hanya saja penekanan yang ingin dicapai oleh 

masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, 

(Martono & Harjito, 2005). 

Masalah corporate governance muncul karena terjadinya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahaan ini didasarkan pada teori 

agensi yang dalam hal ini manajemen cenderung akan meningkatkan keuntungan 
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pribadinya daripada tujuan perusahaan. Selain memiliki kinerja keuangan yang 

baik, perusahaan juga diharapkan memiliki tata kelola yang baik dan efektif. 

Maka diperlukan sebuah pengendalian dari pihak luar dimana peran monitoring 

dan pengawasan yang baik akan mengarahkan tujuan sebagaimana mestinya. 

Dengan laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan oleh agen sebagai 

pertanggung jawaban kinerjanya, maka perusahaan dapat menilai, mengukur, dan 

mengawasi sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan 

perusahaan. Serta memberikan kompensasi kepada agen, merupakan salah satu 

mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).  

Dengan adanya salah satu mekanisme good corporate governance ini 

diharapkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dapat lebih efektif 

sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan citra nilai perusahaan. Jika 

perusahaan menerapkan sistem good corporate governance diharapkan kinerja 

perusahaan tersebut akan meningkat lebih baik, dan diharapkan juga dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan penelitian 

untuk mengetahui sejauh mana peranan tata kelola perusahaan terhadap kinerja 

perusahaan. Sehingga penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola 

Perusahaan Terhadap kinerja perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)”.  
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah di atas, terdapat beberapa 

masalah penelitian yang dapat disusun dalam rumusan masalah penelitian sebagai 

berikut: 

a) Apakah ukuran dewan berpengaruh terhadap kinerja perbankan ? 

b) Apakah rasio utang berpengaruh terhadap kinerja perbankan ? 

c) Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perbankan ? 

d) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perbankan ? 

e) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perbankan ? 

 

1.3 Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris berkaitan 

dengan hal di bawah ini : 

a) Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap kinerja perusahaan 

perbankan. 

b) Untuk mengetahui pengaruh rasio utang terhadap kinerja perbankan. 

c) Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja perbankan. 

d) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perbankan. 

e) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional kinerja perbankan.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: 
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1. Bagi perusahaan, untuk memberikan informasi mengenai tata kelola 

perusahaan yang baik dan sebagai salah satu tujuan untuk mencapai 

keuntungan yang maksimal. 

2. Bagi penulis, diharapkan dapat memiliki tambahan pengetahuan mengenai 

tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerjanya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan lebih lanjut, penulis 

membagi sistematika pembahasan yang dapat dirincikan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 Bab ini menjelaskan tentang kerangka teoristis yang dilakukan dan 

perumusan hipotesis, kajian teoristis seperti model-model penelitian 

terdahulu beserta penelitian variabel. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, serta teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 
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BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini akan menjelaskan tentang analisis penelitian yang dilakukan 

dan pembahasan secara rinci terhadap tata kelola perbankan 

berdasarkan kinerja perusahaannya.   

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini merupakan bab penutup yang mengungkapkan kesimpulan, 

keterbatasan dari penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang 

akan datang.  

 

 


