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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Istilah Good Corporate Governance (GCG) pertama kali ada sekitar tahun 

1990-an. Pada saat itu terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin. 

Krisis ini terjadi karena adanya kegagalan GCG yang diterapkan oleh perusahaan. 

Beberapa hal yang menyebabkan kegagalan GCG pada saat itu yaitu diantaranya 

sistem hukum yang buruk, tidak konsistennya standar akuntansi dan audit, praktek-

praktek perbankan yang lemah dan kurangnya perhatian Board of Directors (BOD) 

terhadap hak-hak pemegang saham minoritas (Daniri, 2006:3). 

Karena hal-hal tersebut diatas, maka pada dasawarsa 1990-an muncullah 

tuntutan-tuntutan agar GCG diterapkan secara konsisten dan komprehensif. Tuntutan 

ini datang secara beruntun. Tuntutan ini disuarakan oleh berbagai lembaga investasi 

baik domestik maupun mancanegara. Diantara lembaga-lembaga tersebut termasuk 

didalamnya ialah World Bank, IMF, OECD, dan APEC. Lembaga-lembaga ini 

berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG seperti fairness, transparency, 

accountability, dan stakeholder concern dapat menolong perusahaan dan membantu 

perekonomian negara yang sedang tertimpa krisis agar dapat bangkit kearah yang 

lebih sehat dan mampu bersaing serta dikelola dengan dinamis dan profesional. 

Tujuannya adalah agar mempunyai daya saing yang tangguh dan untuk 

mengembalikan kepercayaan investor. GCG diyakini sebagai kunci sukses bagi suatu 



2 

 

 

 

perusahaan untuk tumbuh dan berkembang serta menguntungkan dalam jangka 

panjang (Daniri, 2006:4). 

Para pelaku usaha di Indonesia juga turut menyepakati bahwa penerapan GCG 

sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu hal yang 

penting, hal ini dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian Letter of Intent (LOI) 

dengan IMF tahun 1998, yang salah satu isinya adalah pencantuman jadwal perbaikan 

tata kelola perusahaan di Indonesia (Sulistyanto, 2003 dalam Purwani, 2010). Hal ini 

kemudian melatarbelakangi lahirnya Komite Nasional Kebijakan Corporate 

Governance (KNKCG) tahun 1999. 

Rendahnya corporate governance, hubungan investor yang lemah, kurangnya 

tingkat transparansi, ketidak efisienan dalam laporan keuangan, dan masih kurangnya 

penegakan hukum atas perundang-undangan dalam menghukum pelaku dan 

melindungi pemegang saham minoritas, menjadi pemicu dan alasan beberapa 

perusahaan di Indonesia runtuh. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. 

Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial 

reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). 

Sehingga dari kasus tersebut menyebabkan publik kurang percaya terhadap keandalan 

pelaporan keuangan perusahaan dan menyebabkan timbulnya krisis kepercayan. 

Dengan corporate governance, diharapkan akan meningkatkan transparansi 

pelaporan keuangan dan mampu mengangkat kinerja perusahaan. 

Dalam peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nomor: 

PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 
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(Good Corporate Governance) pada BUMN, asas GCG yaitu transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

kemandirian (independency), dan kewajaran (fairness). GCG sudah diterapkan di 

beberapa perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan BUMN.  

Definisi GCG menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-

01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

(Good Corporate Governance) pada BUMN. Pengertian GCG berdasarkan keputusan 

menteri BUMN ini adalah: 

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang 

selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses 

dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha”. 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 

tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) 

pada BUMN pasal 2 ayat 1 yang mengatakan:  

“BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan 

berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan 

ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN”. 

Menurut Tunggal dan Tunggal (2002:9), Corporate Governance yang baik 

diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak 

menguntungkan, dalam banyak hal corporate governance yang baik telah terbukti 

juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (rate of 

return) yang normal. 
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Menurut Mulyadi (2001:337): 

“Kinerja adalah keberhasilan personil, tim, atau unit organisasi dalam 

mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

perilaku yang diharapkan”. 

Esensi dari GCG yaitu peningkatan kinerja perusahaan. Beberapa perusahaan 

saat ini telah menggunakan sistem pengukuran kinerja yang didasarkan pada finansial 

dan non finansial. Kecenderungan untuk mengkombinasikan kedua ukuran inilah 

yang mendorong lahirnya suatu sistem pengukuran kinerja baru yang telah 

dikembangkan, yaitu Balanced Scorecard yang didefinisikan sebagai seperangkat 

ukuran yang memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai bisnis kepada para 

manajer secara cepat dalam lingkungan yang kompleks untuk sukses dalam 

persaingan (Kaplan dan Norton, 1996). 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai 

tujuan dan ukuran, yang tersusun ke dalam empat perspektif, yaitu perspektif 

finansial, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan. Empat perspektif scorecard memberi keseimbangan 

antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan 

faktor pendorong tercapainya hasil tersebut (Kaplan dan Norton, 1996). Balanced 

Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam mewujudkan 

kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan bersifat jangka 

panjang (Mulyadi dan Setyawan, 1999). Berdasarkan hasil wawancara penulis pada 

saat survei pendahuluan, dapat diketahui bahwa Perum Bulog merupakan salah satu 
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perusahaan BUMN yang juga mengadopsi pendekatan Balanced Scorecard di 

Indonesia. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil teori GCG berdasarkan Peraturan 

Menteri Negarara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, karena objek 

penelitiannya adalah Perum Bulog. 

Bulog adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik 

pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei 

dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan 

komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas 

publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar 

pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras 

untuk orang miskin (Raskin) dan pengelolaan stok pangan (www.bulog.co.id).  

Perum Bulog senantiasa memenuhi kaidah-kaidah serta aturan GCG yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Ketentuan peraturan tersebut dimaksudkan untuk 

memberikan pedoman yang lebih rinci bagi perusahaan dalam menerapkan GCG 

berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, 

serta kewajaran (www.bulog.co.id). 

Kinerja Bulog dalam kegiatan pengadaan beras selama semester I tahun 2014 

ternyata tidak lebih baik dari kinerja pada periode yang sama pada tahun 2013, 

bahkan menurun. Sampai dengan tanggal 18 Juli 2014, total pengadaan Perum Bulog 

selama semester I tahun 2014 mencapai 1.864.378 ton. Jumlah itu lebih rendah 

http://www.bulog.co.id/
http://www.bulog.co.id/
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dibandingkan pengadaan yang terjadi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 

2.423.599 ton (http://agroindonesia.co.id). Hal ini disebabkan oleh sistem distribusi 

atau sistem penyaluran beras yang tidak baik. Ditemukan bahwa ada kecurangan di 

gudang beras, beras bulog banyak dicampur dengan beras lain kemudian di jual ke 

luar daerah (http://www.jitunews.com). 

Dalam Purwani (2010) yang melakukan penelitian tentang pengaruh good 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan variabel kontrol growth 

opportunity (kesempatan pertumbuhan) dan firm’s size (ukuran perusahaan). Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penerapan good corporate governance tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur EVA 

Momentum. 

Penelitian Darmawati dkk (2004) yang menghubungkan corporate 

governance dan kinerja perusahaan, dengan variabel kontrol yang terdiri dari 

komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, dan ukuran perusahaan menunjukkan hasil 

bahwa hanya variabel corporate governance yang secara statistik signifikan 

mempengaruhi return on equity. Sedangkan variabel kontrol yang terdiri dari 

komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, dan ukuran perusahaan tidak ada satupun 

yang secara statistik signifikan mempengaruhi return on equity. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa corporate governance mempengaruhi kinerja operasi 

perusahaan. 

Steviane Valentina (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan 

good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced 

http://agroindonesia.co.id/2014/08/06/bulog-pun-mulai-impor/
http://www.jitunews.com/
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scorecard pada Perum Bulog Sub Divre Cirebon. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa penerapan good corporate governance pada umumnya mendapat penilaian 

yang cukup baik. Hasil perhitungan besaran pengaruh positif antara prinsip-prinsip 

good corporate governance dengan perspektif balanced scorecard menghasilkan 

temuan analisis, bahwa untuk setiap perspektif kinerja perusahaan ditemukan adanya 

prinsip-prinsip yang dominan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan argumen di atas, maka peneliti mereplikasi penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Steviane Valentina (2010). Perbedaannya terletak 

pada lokasi dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menguji pengaruh GCG 

terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard pada Perum 

Bulog Sub Divre Cirebon. Sedangkan pada penelitian ini akan menguji pengaruh 

GCG terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard pada 

Perum Bulog Divre Jawa Barat. Untuk itu, penelitian ini diberi judul “PENGARUH 

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang terjadi adalah: 

1. Bagaimana penerapan good corporate governance dan kinerja perusahaan 

pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat 
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2. Seberapa besar pengaruh penerapan good corporate governance terhadap 

kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard pada Perum 

Bulog Divisi Regional Jawa Barat 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan good corporate governance dan 

kinerja perusahaan pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan good corporate 

governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced 

scorecard pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Terdapat beberapa manfaat yang dapat digunakan melalui penelitian ini, yaitu: 

1. Bagi pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan 

dalam hal penerapan GCG dan peningkatan kinerja perusahaan untuk 

menciptakan perusahaan yang sehat. 

2. Bagi Pembaca 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan 

sarana referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 
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3. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan mengenai GCG khususnya 

mengenai kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard yang 

merupakan salah satu tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. 

 

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Guna memperoleh data yang objektif sebagaimana yang diperlukan dalam 

menyusun skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian pada Perum Bulog Divisi 

Regional (Divre) Jawa Barat, Alamat Jln. Soekarno-Hatta No. 711-A Bandung-Jawa 

Barat 40286. Adapun penelitian ini dilakukan pada Oktober 2014 sampai dengan 

selesainya penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


