
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Baru-baru ini Good Corporate Governance (GCG) menjadi isu yang 

mengemuka di Indonesia, semua lini masyarakat berusaha memperbaiki tata 

kelola perusahaan untuk meningkatkan tingkat perekonomiannya. Upaya - upaya 

untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya Good Corporate Governance, 

penerapannya telah dilakukan baik disektor pemerintahan maupun disektor 

swasta. 

Pada sektor pemerintahan, Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

merupakan salah satu lembaga yang tak luput dari program perbaikan tata kelola 

perusahaan yang baik atau  Good Corporate Governance (GCG). Karena sampai 

dengan akhir Tahun 2002 lalu, lembaga Kementrian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) mengawasi kinerja ratusan BUMN, yang memiliki total asset senilai Rp. 

942 triliyun (Ashar, 2003). 

Dalam sistem perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

memegang peranan penting. Dilihat dari sejarah perkembangannya Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) telah memberikan andil yang tidak kecil, baik dalam 

menopang keuangan Negara maupun melayani peningkatan kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai saat ini masih 

merupakan pelaku utama dalam perekonomian Indonesia. Hampir setiap warga 

negara membutuhkan produksi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan 

keanekaragaman sektor usaha yang dimilikinya. 

Salah satu sektor usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu di bidang 

konstruksi yang memiliki peranan cukup penting dalam pembangunan 

infrastruktur di Indonesia. Baru- baru ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

bidang konstruksi sedang hangat diperbincangkan dan disorot dikarenakan adanya 

penyimpangan yang dilakukan oleh 2 Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang tersangkut kasus pencucian uang dalam proses pembangunan 

gedung di Hambalang, yaitu PT. Adhi Karya dan PT. Wijaya Karya (Aprillatu, 



2013). Ini menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance  (GCG)  

belum diterapkan secara baik. 

Kelemahan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dapat dilihat 

dari minimnya keterbukaan perusahaan, termasuk keterbukaan dalam hal 

pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit dan pengelolaan perusahaan 

terutama bagi perusahaan yang belum go public, kurangnya pemberdayaan 

komisaris sebagai pengawas terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan 

akuntan dan auditor memberikan kontribusi atas sistem pengawasan 

keuanganperusahaan (Pandu Patriadi, 2004). Good Corporate Governance 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui mekanisme supervisi 

atau pemantauan kinerja manajemen dan juga sebagai upaya untuk memperkuat 

dan mempertegas pertanggungjawaban board of director kepada pemegang saham 

dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor  : KEP-

117/M-MBU-2002 adalah sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparency) 

2. Kemandirian (Independency) 

3. Akuntabilitas (Accountability) 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

5. Kewajaran (Fairness) 

Esensi dari Good Corporate Governance 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 didefenisikan 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). 

Sistem Balanced Scorecard diciptakan untuk menetapkan goals dan sekaligus 

melakukan pengukuran atas pencapaiannya, sehingga secara tidak langsung dalam 



aplikasinya, sistem ini dapat dipakai sebagai alat penerapan strategi bagi 

perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam mengelola intangible assets-nya 

menjadi lebih menentukan keberhasilan perusahaan dibanding dengan 

pengelolaan tangible assets-nya. Intangible assets tersebut mencakup 

pengembangan hubungan dengan customers, pengenalan produk baru, 

kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang customized high-quality dengan 

cost yang minimal kemampuan meningkatkan skills dan memberikan motivasi 

karyawan dan berkemampuan mengembangkan teknologi informasi. Pengukuran 

kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tidak hanya sebagai suatu sistem 

pengukuran saja, tetapi dapat berfungsi sebagai pengukuran yang baru untuk 

mengkomunikasikan dan menghubungkan organisasi kepada strategi baru. Ukuran 

finansial tidak cukup untuk menuntun dan mengevaluasi perjalanan perusahaan 

melalui lingkungan yang kompetitif, serta ukuran finansial yang hanya 

menceritakan sebagian tindakan masa lalu dan tidak mampu memberikan 

pedoman yang memadai bagi upaya penciptaan nilai finansial masa depan yang 

dilaksanakan saat ini dan jangka panjang (Kaplan dan Norton, 1996 ).  

Balanced Scorecard merupakan suatu ukuran yang cukup komprehensif dalam 

mewujudkan kinerja, yang mana keberhasilan keuangan yang dicapai perusahaan 

bersifat jangkapanjang (Mulyadi dan Setyawan, 2007). Model Balanced 

scorecard memberi kerangka kerja yang komprehensifpada eksekutif untuk 

menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran kinerja 

yang terpadu. Melalui pendekatan Balanced Scorecard misi, visi dan strategi 

perusahaan diterjemahkan ke dalam serangkaian tujuan strategis dan tolok ukur 

yang seimbang saling terkait dalam hubungan sebab akibat yang logis. 

Dalam aplikasinya, Balanced Scorecard diciptakan untuk menetapkan goals 

dan selanjutnya mengukur pencapaian goals tersebut, sehingga sistem ini dapat 

membantu perusahaan dalam menetapkan strategi yang akan dipakai. Balanced 

Scorecard bukan merupakan suatu pola yang dapat diaplikasikan pada semua 

perusahaan secara umum. Situasi pasar, produk/ jasa dan kompetisi yang berbeda 

akan menyebabkan penetapan scorecard yang berbeda. Perusahaan seharusnya 

menciptakan scorecard yang disesuaikan dengan misi, teknologi serta budaya 



masing-masing perusahaan. Sistem baru ini lebih dari sekedar alat ukur kinerja,  

karena sistem manajemen ini dapat menumbuhkan motivasi untuk perbaikan 

dalam pengembangan produk, proses, customers dan lainnya. Dengan 

mengkombinasikan empat perspektif, yaitu financial, customers, internal business 

process dan  learning and growth, Balanced Scorecard akan membantu 

manajemen dalam hal pembuatan dan pengambilan keputusan dengan lebih 

melihat masa depan dibanding kejadian yang telah terjadi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menulis penelitian 

dengan judul : 

“PENGARUH PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN DENGAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam  latar belakang penelitian, maka permasalahan 

yang diteliti yaitu seberapa besar pengaruh  penerapan Good Corporate 

Governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui 

besarnya pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja 

perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh atau diharapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk memberikan feedback dan masukan dalam hal penerapan Good 

Corporate Governance dan peningkatan kinerja perusahaan untuk 

menciptakan perusahaan yang sehat. 

2. Bagi Penulis 



Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan gambaran khususnya 

mengenai penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja 

perusahaan dengan pendekatan Balanced Scorecard. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dari informasi yang telah ini dijadikan pendorong untuk 

penelitian lebih lanjut dan sebagai suatu usaha inovatif bagi pengembangan 

profesi dan mempraktikannya kepada masyarakat pengguna. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Proses penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. 

AdhiKarya, PT. HutamaKarya, dan PT. Wijaya Karya. Adapun waktu penelitian 

yang dilakukan penulis mulai Mei 2013 sampai dengan Juni 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


