
 
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kondisi Perekonomian yang saat ini masih belum pulih akibat terjadinya 

krisis moneter pada tahun 1998, dimana perusahaan-perusahaan yang 

mendominasi dunia bisnis di Indonesia runtuh.  Krisis moneter yang 

berkepanjangan menyebabkan kalangan dunia usaha belum pulih seperti sediakala 

bahkan banyak perusahaan yang terpaksa ditutup (dilikuidasi) karena 

kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan.  Jadi menang atau kalah, 

menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara 

bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005).  Salah satu 

penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai selama ini tidak dibangun 

di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG).  

Salah satu penyebab krisis tersebut diakibatkan oleh praktik-praktik Corporate 

Governance yang kurang baik, seperti tidak jelasnya komitmen para pengelolaan 

perusahaan dalam mengembangkan usahanya, tanggung jawab para pemilik 

perusahaan, pengelola dan stakeholders (Simanjuntak, 2005).  Melihat tersebut di 

atas, maka dunia usaha memandang perlu penerapan Good Corporate Governance 

(BPKP, 2004)  

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem bagaimana suatu 

organisasi dikelola dan dikendalikan.  Sistem governance antara lain mengatur 

mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi.  Corporate 

governance mengatur hubungan antara dewan komisaris, Direksi dan manajemen 

perusahaan agar terjadi keseimbangan dalam pengelolaan organisasi.  Pada negara 

maju, Good Corporate Governance (GCG) sudah lama menjadi suatu masalah 

yang popular dibicarakan orang.  Good Corporate Governance (GCG) adalah 

sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan 

menaikkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, pemasok, 



asosiasi bisnis, konsumen, karyawan, pemerintah, serta masyarakat umum 

(Simanjuntak, 2005). 

Kesadaran tentang Good Corporate Governance (GCG) yang besar 

dikarenakan persepsi yang berubah tentang hubungan antara perusahaan dengan 

stakeholders-nya.  Tidaklah cukup jika hanya menilai keberhasilan suatu 

perusahaan dengan hanya mengaitkan antara kinerja keuangan historisnya dengan 

peningkatan dalam nilai pemegang saham saja tetapi yang terpenting adalah 

mempertimbangkan seberapa baiknya Good Corporate Governance (GCG) yang 

diterapkan.  Good Corporate Governance (GCG) yang baik akan meningkatkan 

keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan 

manfaat tersebut dalam jangka panjang. 

Dalam menerapkan Good Corporate Governance, PT PINDAD (Persero) 

menghadapi kenyataan bahwa setiap stakeholders memiliki persepsi yang 

berbeda-beda dalam mengartikan prinsip-prinsip yang ada dalam penerapan Good 

Corporate Governance, para stakeholders dituntut membuat konsep pedoman 

dalam menyusun kebijakan dan prosedur-prosedur transparan, mandiri, tanggung 

jawab, wajar dan akuntabilitas (Sumber : Wawancara salah satu karyawan PT 

PINDAD). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prinsip transparan, seperti peraturan 

dari perusahaan yang berwenang, tentang kewajiban perusahaan untuk 

mengungkapkan transaksi yang material, mengakomodasikan kepentingan 

stakeholders, dan budaya perusahaan.  Dalam penerapan prinsip ini ada perbedaan 

persepsi tentang hal-hal apa dan seberapa banyak perlu diinformasikan standar 

apa yang digunakan sebagai acuan, cara memplubikasikan dan media apa yang 

digunakan, tolok ukur penilaiannya, serta bagaimana mengatasi kendala-kendala 

yang mungkin terjadi.  Prinsip mandiri, seperti Dewan Komisaris/pengawas dan 

direksi terbebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak manapun, bebas 

berkembang dan menjalankan perusahaan sesuai dengan sifat usahanya.  Prinsip 

bertanggung jawab, seperti Direksi beserta jajaran manajemen dalam menjalankan 

kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah 

digariskan.  Dalam penerapan persepsi dalam menciptakan suatu sistem yang baik 



dalam pemberian arahan, teguran, dan penilaian.  Prinsip kewajaran, seperti 

adanya kejelasan keseimbangan antara hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan 

wewenang yang dapat diterima oleh semua pihak terkait, adanya mekanisme 

pemberian kompensasi, adanya hak mendapatkan informasi yang relevan bagi 

stakeholders, adanya saluran bagi stakeholders untuk memberikan pendapatnya.  

Prinsip akuntabilitas, seperti adanya struktur organisasi yang mencerminkan 

adanya pendelegasian tanggung jawab dan wewenang yang tegas, sistem internal 

control, sistem administasi dan akuntansi, sistem evaluasi dan monitoring, sistem 

reward dan punishment, budaya demokrasi moral individu dan lingkungan. 

Dengan adanya komitmen yang diharapkan pemilik/pemegang saham, 

Komisaris dan Dewan Direksi dan jajarannya dapat mengelola perusahaan secara 

sehat dan beretika.  Aturan main yang diciptakan maupun praktik-praktik 

pengelolaan yang dilakukan akan konsisten mengarah kepada pencapaian tujuan.  

Untuk mewujudkan komitmen secara terstruktur, korporasi harus memiliki 

peraturan-peraturan tertulis tentang Corporate Governance (Code of Corporate 

Governance) yang berorientasi kepada peningkatan nilai Shareholders dan 

stakeholders. 

Bank, BUMN, dan perusahaan publik yang terdaftar dibursa saham, 

sebagai tulang punggung perekonomian nasional diharapkan menjadi teladan 

dalam menerapkan corporate governance yang efektif.  Penerapan Good 

Corporate Governance (GCG) yang efektif pada Bank, BUMN, dan perusahaan 

publik memberikan gambaran kondisi perekonomian, serta menghindari 

terjadinya krisis dan kegagalan serupa dimasa depan.  Beberapa bentuk 

implementasi Good Corporate Governance (GCG) antara lain adalah sistem 

pengendalian internal (internal control system), pengelolaan risiko, dan etika 

bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan.  Keputusan menteri 

BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan 

praktik Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan menjadikan 

GCG sebagai landasan operasional BUMN.  BUMN sebagai salah satu ujung 

tombak roda perekonomian Negara, memang dituntut mengambil langkah 



komprehensif terhadap asset-asetnya agar dapat menghasilkan profit berbentuk 

pemasukan kas sehingga memiliki nilai tambah (value added). 

 

PT PINDAD (Persero) bergerak di bidang industri yang kegiatan 

utamanya memproduksi produk militer dan produk non militer adalah satu 

perusahaan BUMN dan memiliki banyak pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan, yang dikenal sebagai stakeholders perusahaan.  Hal ini membuat 

manajemen PT PINDAD (Persero) Bandung menyadari pentingnya penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) yang efektif guna membantu perusahaan 

dalam peningkatan kinerja, mencegah kecurangan dan penyajian laporan 

keuangan yang dapat diandalkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : 

“Persepsi Stakeholders atas Penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) pada PT PINDAD (Persero) Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT PINDAD (Persero) 

menurut persepsi manajer? 

2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT PINDAD (Persero) 

menurut persepsi non-manajer? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari penelitian ini penulis bermaksud untuk memperoleh data dan 

informasi yang cukup untuk memperoleh gambaran atas permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah : 

 

 



1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi manajer atas pelaksanaan prinsip-prinsip 

GCG pada PT PINDAD (Persero). 

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi non-manajer atas pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG pada PT PINDAD (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan maksud dan tujuan seperti yang telah diuraikan diatas, maka 

penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi : 

 

1) Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan 

serta memberikan gambaran dan menambah kepercayaan 

karyawan khususnya dan kepada masyarakat luas pada 

umumnya mengenai kualitas manajemen di perusahaan untuk 

memuaskan karyawan. 

2) Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

tentang Persepsi Stakeholders atas Penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) pada PT PINDAD (Persero) 

3) Pihak Lainnya 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian 

selanjutnya dan bahan referensi tambahan dalam penelititan di 

bidang lainnya. 



4) Pemenuhan salah satu syarat akademis dalam menempuh ujian 

sarjana pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama. 

 

1.5 Kerangka pemikiran 

Sulit dipungkiri, selama sepuluh tahun terakhir ini, istilah Good Corporate 

Governance (GCG) kian populer.  Tak hanya populer, istilah tersebut juga 

ditempatkan di posisi terhormat.  Pertama, GCG merupakan salah satu kunci 

sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, 

sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.  Kedua, krisis ekonomi di 

kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan 

penerapan GCG (Daniri, 2005) menunjukan korporat kita belum dikelola secara 

benar.  Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan  governansi 

(Moeljono, 2005). Survey dari Booz-Allen di  Asia Timur pada tahun 1998 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks corporate governance  paling 

rendah dengan skor 2,88 jauh di bawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan 

Thailand (4,89).  Rendahnya kualitas GCG korporasi-korporasi di Indonesia 

ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut. 

Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah 

(value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003). Ada dua hal yang 

ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk 

memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, 

kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (disclosure) secara 

akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, dan stakeholder. 

Dua teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah 

stewardship theory dan agency theory (Chinn,2000; Shaw,2003). Stewardship 

theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat  manusia yakni bahwa 

manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh 

tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah 



yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham.  

Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat 

dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik 

maupun stakeholders.  Manajemen perusahaan dituntut untuk menjaga hubungan 

yang baik antar para Shareholders maupun para stakeholders.  Menurut Monks 

dan Minow (1995), Corporate Governance adalah sebagai hubungan berbagai 

partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi.  Forum for Corporate 

Governance in Indonesia/FCGI (2000), menyatakan bahwa : Corporate 

Governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara 

pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. 

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good 

corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, 

accountability, dan responsibility.  Keempat komponen tersebut penting karena 

penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat 

aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan.  Prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) terdiri dari : 

1. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan 

mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian adalah suatu keadilan dimana perusahaan dikelola secara 

professional diantara berbagai benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.  

3. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan pertanggungjawaban organ 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggung jawaban adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang 



sehat. 

5. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan terhadap semua pihak yang 

berlkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang 

menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi 

untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Mangkunegara (Arindita, 

2002) berpendapat bahwa persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna 

terhadap lingkungan. Dalam hal ini persepsi mencakup penafsiran obyek, 

penerimaan stimulus (Input), pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap 

stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara mempengaruhi perilaku dan 

pembentukan sikap. Adapun Robbins (2003) mendeskripsikan persepsi dalam 

kaitannya dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna 

kepada lingkungan mereka. 

Dengan demikian persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan 

penerjemahan atau penfsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang 

dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. 

Menurut Suprayitno et.al (2004) (Simanjuntak, 2005) menyatakan adanya 

persamaan persepsi yang baik terhadap penerapan tata kelola korporasi yang baik 

(good corporate governance). 

 

1.6 Metode penelitian 

Metodologi penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, dimana 

data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun 

teknik pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penulis dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder yang akan 

digunakan sebgai landasan perbandingan.  



a. Penelitian kepustakaan diperoleh dengan pengumpulan data dan 

informasi dari literatur-literatur yang ada untuk ditelaah serta 

catatan yang diperoleh di bangku kuliah maupun media lainnya. 

b. Penulis membaca dan mempelajari buku-buku untuk 

mendapatkan data sekunder sebagai dasar yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam bahasan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penulis melakukan penelitian langsung ke perusahaan untuk 

memperoleh data primer. 

Data tersebut diperoleh dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi, suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang diteliti. 

b. Wawancara, suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pihak atau pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan langsung atau relevan dengan objek yang diteliti. 

c. Kuesioner, suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada pihak-

pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti. 

 

1.7 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT 

PINDAD (Persero) yang beralamat di Jl. Jend.Gatot Subroto No.517, Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


