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1.1 Latar Belakang 

Bursa efek indonesia ( BEI ) merupakan gabungan dari bursa efek atau pasar 

modal yaitu bursa efek jakarta ( Jakarta Stock Exchange ) dan bursa efek surabaya 

(Surabaya Stock Exchange). Prospek pertumbuhan pasar modal di Indonesia 

demikian pesat karena didorong oleh banyaknya minat investor asing yang masuk 

ke pasar modal Indonesia. Dengan adanya pasar modal, para investor dapat 

melakukan investasi pada banyak pilihan investasi, sesuai dengan keberanian 

mengambil risiko dimana para investor akan selalu memaksimalkan keuntungan 

yang dikombinasikan dengan risiko tertentu dalam setiap keputusan investasinya.  

Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 

harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Abdul Hakim, 2005). 

Secara umum investasi dikenal sebagai kegiatan untuk menanamkan harta ataupun 

modal baik pada aktiva riil maupun aktiva finansial pada suatu unit usaha atau 

pendanaan dengan maksud memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. 

Salah satu bentuk investasi yang mulai diminati individu sebagai pemodal adalah 

investasi saham melalui bursa efek atau pasar modal. Menurut Suad Husnan (1998) 

pasar modal adalah :  

“Pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang 

yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun 

perusahaan swasta”. 

Investor lebih suka membeli saham perusahaan yang go publik, sebab 

saham perusahaan go publik sebagai komoditi investasi tergolong menjanjikan 

keuntungan yang tinggi tetapi juga memiliki risiko tinggi karena sifat komoditinya 

yang sangat peka terhadap perubahan di bidang politik, ekonomi, moneter, 

kebijakan pemerintah, baik perubahan itu di luar negeri maupun di dalam negeri. 

Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa efek indonesia 

diklasifikasikan kedalam 9 sektor, salah satunya adalah sektor perbankan.
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Sektor perbankan setiap periodenya menunjukkan kemajuan yang sangat 

pesat (http://www.datacon.co.id), karena setiap perbankan terus berusaha eksis 

dalam kegiatan ekonomi, menciptakan inovasi dan kemudahan baik dalam 

pelayanan maupun transaksi, serta meningkatkan kualitas produknya untuk 

mencapai tujuannya sebagai perbankan yang bermanfaat bagi nasabahnya. 

Keberadaan perbankan saat ini telah menunjukkan peran penting dalam dunia usaha 

baik mikro ataupun makro. Perbankan dapat dikatakan sebagai salah satu sumber 

atas pemodalan utama, hal tersebut dapat ditinjau dari aktivitas primernya yaitu 

menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito dan menyalurkan 

dana dalam bentuk pemberian pinjaman dari bank untuk masyarakat agar 

memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya seperti investasi 

maupun konsumsi barang dan jasa. Pernyataan tersebut menunjukan bahwa 

aktivitas penyaluran kredit dapat memicu pertumbuhan ekonomi di suatu negara 

khususnya Indonesia. Atas dasar tersebut suatu bank harus mampu memperlihatkan 

suatu kinerja yang baik dan maksimal dimata masyarakat, hal tersebut bertujuan 

untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap bank 

Saham perusahaan perbankan merupakan salah satu saham yang diminati 

oleh para investor untuk berinvestasi, karena sektor tersebut memiliki potensi 

pertumbuhan dan menghasilkan laba ke depan yang cukup bagus seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini yang meningkat. Sebuah bank mempunyai 

tujuan untuk memperoleh keuntungan, untuk mengetahui kemampuan bank dalam 

menghasilkan keuntungan dapat dilihat dari rasio profitabilitasnya yaitu return on 

assets (ROA). Menurut Hanafi dalam buku manajemen keuangan (2008:42) 

pengertian return on assets (ROA) adalah “mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu”. Lukman 

(2009:53) mengemukakan bahwa “return on assets merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan 

dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan”, Semakin 

tinggi return on assets (ROA) yang dihasilkan bank menunjukan kemampuan bank 

dalam menghasilkan keuntungan akan semakin baik. Kita dapat menilai perusahaan 

tersebut telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam kegiatan operasi untuk 

http://www.datacon.co.id/
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menghasilkan keuntungan dengan menggunakan rasio keuangan return on assets 

(ROA). 

Berikut adalah grafik yang menunjukkan intensitas rata-rata return on assets 

(ROA) selama periode 2013 – 2017 dari 30 perusahaan di sektor perbankan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. 

 
Sumber : diolah 

Gambar 1. 1  

Grafik Rata-Rata Return On Asset (ROA)  

30 Perusahaan Di Sektor Perbankan Yang Go Publik 

Gambar 1.1 menunjukan return on assets (ROA) periode 2013-2017 

mengalami intensitas penurunan, namun pada periode 2017 mengalami kenaikan 

meskipun tingkat kenaikan tidak terlalu besar. Kesimpulannya, return on assets 

(ROA) pada 30 perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) 

tahun 2013 hingga 2017 hasilnya berfluktuasi.  

Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang 

dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba (Sucipto, 

2003). Menurut Febryani dan Zulfadin (2003) dalam Cornelius (2007) kinerja 

perusahaan merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan 

dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan 
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dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja perusahaan adalah 

kemampuan perusahaan dalam menjelaskan operasionalnya (Payamta, 2001). Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan adalah 

dengan cara menerapkan good corporate governance (GCG) (Sinaga, 2014). 

Menurut Sofyan Djalil (2005, p.4), Jill Solomon dan Aris dalam buku “Corporate 

Governance and Accountability” kedua pakar manajemen tersebut mendefinikan 

corporate governance sebagai sistem yang mengatur hubungan antara perusahaan 

dengan pemegang saham. Sedangkan menurut Lastanti (2005), yang menyatakan 

bahwa good corporate merupakan mekanisme untuk mengendalikan, mengatur dan 

mengelola bisnis dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan 

akuntabilitas, serta mewujudkan shareholders value. Good corporate governance 

(GCG) mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar sesuai 

dengan tujuan perusahaan melalui tiga elemen mekanisme penting yang terdiri dari 

struktur, sistem dan proses (Bukhori, 2012). Unsur-unsur corporate governance 

yang berasal dari internal perusahaan menurut Ariyoto (dalam Manajemen 

Usahawan, 2000, p.9) adalah (1) pemegang saham, (2) direksi, (3) dewan komisaris, 

(4) manajer, (5) karyawan, (6) sistem, dan (7) komite audit. 

Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital, yaitu bertugas untuk 

menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

(Bukhori, 2012). Ukuran dan komposisi dewan direksi yang tepat secara logis dapat 

mempengaruhi kecepatan pengambilan keputusan serta dapat menambah gagasan 

dan ide dalam penentuan kebijakan dan strategi perusahaan. Komisaris Independen 

merupakan pihak yang secara umum dipercaya dalam melakukan pengendalian 

efektif terhadap perilaku manajemen. Keberadaan komisaris independen akan 

memberikan hasil yang baik pada peningkatan kinerja perusahaan karena dapat 

mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen 

(Listyo, 2013). 

Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional juga dapat berfungsi 

sebagai mekanisme monitoring dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial akan 

meningkatkan motivasi pihak manajemen untuk bekerja dengan optimal dan lebih 

baik sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Listyo, 2013), Sedangkan 
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kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen sehingga mampu mengurangi tindakan opportunistic 

manajer dalam pengambilan keputusan yang strategis dan dapat mencegah 

terjadinya tindakan manipulasi laba serta menekan biaya keagenan (Purwaningtyas, 

2011).  

Masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham dalam sebuah 

perusahaan dapat diminimalisir dengan struktur kepemilikan. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

adalah dua mekanisme corporate governance utama yang mengendalikan masalah 

keagenan. Haruman (2008) juga menyatakan bahwa struktur kepemilikan 

perusahaan akan mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan karena struktur 

kepemilikan akan sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan keuangan yang 

terdiri dari keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen sehingga dalam 

penelitian ini peneliti memilih struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme 

good corporate governance. 

Kepemilikan oleh pihak manajerial juga dinilai memiliki hubungan yang 

sangat dekat terhadap baik buruknya perusahaan karena manajer merupakan pihak 

yang langsung turun tangan dalam mengoperasikan perusahaan. Konflik 

kepentingan tidak hanya terjadi antara pemilik dan pemegang saham, namun juga 

antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Teori 

stakeholder menjelaskan adanya kewajiban dari pihak perusahaan untuk 

memberikan informasi-informasi tentang perusahaan pada para pemangku 

kepentingan atau stakeholder. Keberadaan para stakeholder sangat diperlukan 

untuk keberlangsungan perusahaan karena tanpa dukungan dari pihak-pihak 

tersebut, seperti pemerintah, masyarakat, dan investor, perusahan tidak akan 

mampu berkembang dengan baik. Terlebih untuk perusahaan perbankan yang 

sangat bergantung pada kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan usahanya. 

Untuk itu, implementasi mekanisme good corporate governance, seperti komisaris 

independen dan komite audit sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya 

perusahaan dan menjamin kepentingan-kepentingan para pemegang saham 

minoritas dan para stakeholder. Salah satu indikator tata kelola perusahaan yang 
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lemah adalah kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen sehingga tidak 

heran jika belakangan ini banyak terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh 

oknum bank itu sendiri, sehingga selain kepemilikan manajerial yang menjadi fokus 

mekanisme good corporate governance (GCG) dalam penelitian ini adalah 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen , dewan 

direksi , dan komite audit. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang hubungan antara good 

corporate governance dengan kinerja perusahaan. Gedajlovic dan Saphiro (1998) 

dalam Afshan et al. (2011) menemukan secara statistik terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsentrasi kepemilikan dan kinerja perusahaan di dalam konteks 

kanada, prancis, jerman, united kingdom, dan united states. Trisnantari (2010) 

dengan menggunakan Tobin’s Q menemukan bahwa corporate governance yang 

diproyeksikan dengan kepemilikan manajerial secara statistik berpengaruh pada 

kinerja perusahaan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Wiranata dan 

Nugrahanti (2013) menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

pada kinerja bank, hal serupa juga diungkapkan oleh Widyati (2013). 

Widyati (2013) dan Dhanis (2012) bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit ditemukan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Lain halnya dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Hasanah (2013) dan Rachmadan (2013) yang 

menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja bank. 

Saibaba (2013) dan Ansari (2013) menemukan indeks skor yang di dalamnya 

terkandung variabel komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bauer (2003) dan Vina Nurrahinata Efendi 

(2014) menjelaskan bahwa good corporate governance memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, tetapi penelitian yang dilakukan 

oleh Aloyius Hary Mukti (2009) menjelaskan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara penerapan good corporate governance dengan kinerja keuangan 

yang diukur dengan economic value added, Sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Andy Syakfianto (2015) menjelaskan bahwa adanya pengaruh 
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secara parsial dan simultan antara good corporate governance dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. 

Dilihat dari adanya riset gap dan fenomena gap yang terjadi, maka penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian dan mengambil judul  : 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi 

Empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013 - 2017)”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat di rumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

4. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ? 

6. Apakah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dewan direksi, komite audit berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk 

mengetahui hubungan good corporate governance terhadap kinerja keuangan 

perbankan yang diukur dengan menggunakan return on assets (ROA) yaitu sebagai 

berikut:  

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan. 

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. 

3. Menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan. 

4. Menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan. 

5. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan. 
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6. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

komisaris independen, dewan direksi, komite audit berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep Good 

Corporate Governance terhadap peningkatan kinerja perusahaan perusahaan, 

khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan tahunan dalam 

pengambilan keputusan. 

2. Manfaat bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman 

mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan 

melakukan penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap kinerja perusahaan pada industri perbankan.  

3. Manfaat bagi peneliti 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan 

pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan Good Corporate 

Governance yang berada di indonesia, Khususnya pengaruh Good Corporate 

Governance  terhadap kinerja perusahaan pada industri perbankan . 


