
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan pembangunan yang meningkat dalam segala bidang 

menyebabkan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik itu 

cara hidup, pola pikir, pengetahuan, juga penerapan teknologi dan informasi. 

Harus diakui krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, 

telah mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami kemunduran yang 

serius. Kehancuran ini telah mengakibatkan depresi ekonomi dan perubahan 

politik secara mendalam. Yang menjadi salah satu faktornya adalah standar tata 

kelola yang rendah, baik dari sektor ekonomi publik maupun korporat. Penerapan 

tata kelola yang rendah dalam suatu perusahaan mencerminkan lemahnya kinerja 

perusahaan itu sendiri. Untuk menyeimbangkan keadaan itu maka perlu didukung 

oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bekerja dan didukung 

kemampuan dalam bekerjanya. Apabila tenaga kerja yang dimilikinya adalah 

tenaga kerja yang produktif, maka kinerja perusahaan pun akan meningkat.   

pengelolaan perusahaan (corporate governance) telah dianggap penting 

sebagaimana pemerintahan negara. Pernyataan tersebut telah menegaskan 

kedudukan penting perusahaan-perusahaan dalam menjalankan peranan mereka 

dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita. Diperlukannya corporate governance 

ini juga dilandasi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh 

pihak pengelola perusahaan, instansi-instansi pemerintah, bahkan lembaga 

perwakilan rakyat yang disebabkan karena lemahnya peraturan dan perundangan 

yang mengatur sistem pengelolaan perusahaan di Indonesia.  

Pengelolaan perusahaan pada dasarnya merupakan upaya untuk 

menjadikan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kaidah dan pedoman 

bagi pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan 

prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan 

dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan 

merupakan sarana untuk menjadikan perusahaan secara lebih baik, antara lain 



dengan menghambat praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), 

meningkatkan disiplin anggaran, mendayagunakan pengawasan, serta mendorong 

efisiensi pengelolaan perusahaan. 

Penerapan implementasi governance sangat penting artinya karena secara 

langsung akan memberikan arahan yang jelas bagi perusahaan untuk 

memungkinkan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab dan 

memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih amanah, sehingga dapat 

meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. Ada beberapa 

prinsip yang dibutuhkan untuk membangun suatu budaya bisnis yang sehat, yaitu 

transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran). 

Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip GCG.  

Dengan penerapan implementasi governance, diharapkan perusahaan dan 

pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala 

bidang. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memberikan keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri dan masyarakat, serta sebagai kontrol yang efektif dalam 

mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. 

Bersihnya perusahaan dari praktik-praktik korupsi memungkinkan perusahaan 

untuk beroperasi secara efisien dan yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga 

kerja lebih banyak dan berkesinambungan. 

Suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu berupaya 

meningkatkan kinerjanya sebagai sistem dari organisasi tersebut, termasuk sistem 

manajemen, sistem fungsional, dan sistem operasional. Dan kiranya jelas bahwa 

yang merupakan hal yang logis dan tepat apabila peningkatan kinerja karyawan 

dijadikan salah satu sasaran jangka panjang perusahaan dalam rangka pelaksanaan 

strateginya. Peningkatan kinerja karyawan dapat dimungkinkan dengan adanya 

peningkatan efisiensi, sistem kerja, adanya peningkatan keterampilan dari tenaga 

kerjanya, serta berjalannya fungsi-fungsi pengambilan   keputusan,   pengendalian  

operasi   dan   pengawasan   terhadap pengelolaan perusahaan secara baik 

Upaya memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, kualitas dan 

produktivitas perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan partisipasi aktif 

dari semua unsur terkait perusahaan agar pelaksanaanya dapat berjalan dengan 



lancar. Dengan demikian, dapat diharapkan dengan adanya implementasi 

governance principles, maka kinerja karyawan yang dihasilkan dapat terwujud 

secara memadai, sehingga  pengelolaan perusahaan  dapat berjalan dengan baik. 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul: 

“PENGARUH IMPLEMENTASI GOVERNANCE PRINCIPLES 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN” 

(Studi kasus pada PDAM Kota Bandung) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi governance principles di perusahaan. 

2. Bagaimana kinerja karyawan di perusahaan. 

3. Apakah   terdapat   pengaruh   dari   implementasi governance principles 

terhadap kinerja karyawan.                                                                         

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan mengenai implementasi governance principles dan produktivitas 

kerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung, sehingga dapat 

diketahui pengaruh implementasi governance principles terhadap produktivitas 

kerja perusahaan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Untuk mengetahui implementasi governance principles dalam perusahaan. 

2.   Untuk mengetahui kinerja karyawan perusahaan. 

  3. Untuk mengetahui   pengaruh  implementasi governance principles terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

 



1.4  Kegunaan Hasil Penelitian 

Adapun kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan penulis adalah 

sebagai berikut: 

      1.  Manfaat Operasional 

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang dapat menambah pengetahuan terapan bukan hanya 

kepustakaan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan 

produktivitas kerja dengan cara menerapkan implementasi governance 

principles. serta dapat digunakan sebagai salah satu dasar informasi bagi 

pihak-pihak yang memerlukan terutama untuk tujuan penelitian selanjutnya. 

2.  Manfaat Keilmuan 

Penelitian ini memberi kesempatan mencoba menerapkan teori-teori yang 

didapat selama kuliah dan dapat mengetahui perbedaan-perbedaan yang 

mendasar antara teori dan praktiknya di dunia nyata dan sebagai salah satu 

syarat bagi penulis dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Aktivitas bisnis merupakan masalah kompleks yang hangat dibicarakan di 

tengah usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang lesu akibat krisis 

di sejumlah negara Asia. Krisis ini dipandang merupakan akibat lemahnya praktik 

Good Corporate Governance (GCG) di negara-negara tersebut, sehingga mereka 

tidak siap memasuki era globalisasi dan pasar bebas. Diinformasikan oleh Asian 

Corporate Governance Association mengungkapkan Indonesia selama tahun 

2000-2004 berada dalam posisi terendah diantara negara-negara Asia-Pasifik 

dalam hal menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif.  

Sistem corporate governance yang baik membantu menciptakan 

lingkungan yang kondusif karena dengan menerapkan GCG secara benar dan 

konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan 

sesuai dengan pembagian peran masing-masing di tingkatan direksi, komisaris, 

komite-komite, dan Iain-lain serta aturan main yang baku berdasarkan prinsip-



prinsip tersebut. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di 

antara struktur internal perusahaan (direksi, komisaris, komite audit), sehingga 

pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati dan 

bijaksana. 

Pada saat ini semakin penting mempertimbangkan seberapa baik 

imlementasi governance diterapkan. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mulai 

disadarinya penerapan implementasi governance antara lain: 

1. Merupakan salah satu langkah dalam membangun kepentingan pasar. 

2. Adanya implementasi governance merupakan salah satu cara memperbaiki 

dinamika ekonomi dan dengan demikian dapat memperkuat kinerja ekonomi 

secara keseluruhan. 

3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

4. Implementasi governance berusaha untuk menjaga keseimbangan diantara 

pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Dengan adanya implementasi governance dalam perusahaan, 

penyimpangan-penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat 

diminimalisasikan dan ditanggulangi, sehingga diharapkan persentase 

penyimpangan lebih kecil. Dan secara teoritis, praktik implementasi governance 

dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan 

kinerjanya, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan 

keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri. 

Menurut World Bank yang dikutip oleh Hessel Nogi.S Tangkilisan 

(2003:12), pengertian Good corporate governance sebagai berikut: 

“Corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-
kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber 
perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka 
panjang yang berkesinambungan.” 
 

Banyak negara memandang bahwa praktik-praktik corporate governance 

yang baik merupakan suatu cara untuk meningkatkan dinamika ekonomi dan 

karenanya meningkatkan produktivitas kerja secara keseluruhan. Berbagai krisis 



di pasar keuangan, termasuk krisis moneter di Asia menggaris bawahi arti penting 

corporate governance. 

Untuk dapat melaksanakan GCG, maka harus dipenuhi prinsip-prinsip 

dasarnya. Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/ M-

MBL72002 pasal 3 terdapat lima prinsip Good Corporate Governance, yaitu 

sebagai berikut: 

1.  Transparansi,  yaitu  keterbukaan   dalam  melaksanakan   proses   

pengambilan keputusan     dan  keterbukaan   dalam   mengemukakan   

informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan. 

2.  Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

professional  tanpa  benturan  kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari 

pihak  manapun   yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan   perundang-undangan 

yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4.  Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan    

terhadap  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

5.  Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak 

stakeholder, lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Prinsip-prinsip tersebut secara jelas mengaitkan hubungan tanggung jawab 

moral dan etis kinerja perusahaan dengan lingkungan sekitarnya. Dengan 

dilaksanakannya corporate governance, maka sangat berperan bagi proses 

penyehatan perekonomian nasional. Ide pelaksanaan GCG di Indonesia 

merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada perusahaan.  

 

 

 



Penegakan tata kelola perusahaan yang baik bermanfaat dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan, melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta 

lebih meningkatkan pelayanan kepada pemegang saham (Komite Nasional 

Kebijakan Corporate Governance, 2002; 22). Peningkatan kinerja mempunyai 

manfaat yang sangat penting baik bagi organisasi atau perusahaan itu sendiri 

maupun bagi pegawainya. Upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan dapat 

dinilai dari beberapa unsur yang dipisahkan ke dalam tiga kelompok, yaitu 

kualitas dan kemampuan fisik pegawai, adanya sarana pendukung penunjang, dan 

adanya suprasarana. 

Pengukuran maupun penilaian kinerja adalah suatu alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Tujuan pokok 

penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001 ; 416) adalah untuk memotivasi 

karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar 

perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil 

yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau 

rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja dilakukan 

untuk menekan perilaku yang tidak semestinya, untuk merangsang dan 

menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil 

kinerja pada waktunya, serta penghargaan. 

Implementasi governance berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan 

baik di pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan. Dan penerapan 

praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik akan menciptakan insentif 

internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya 

yang efisien. 

Corporate governance merupakan suatu cara untuk meningkatkan 

dinamika ekonomi dan meningkatkan kinerja perusahaan  secara keseluruhan. 

Peningkatan kinerja mempunyai manfaat yang sangat penting bagi organisasi atau 

perusahaan karena dapat memperkuat daya saing perusahaan, menunjang 

kelestarian dan pengembangan organisasi, dan menunjang terwujudnya hubungan 

industri yang lebih baik. Upaya meningkatkan produktivitas, kualitas, dan 



efisiensi perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan partisipasi aktif dari 

semua unsur terkait dalam perusahan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan 

lancar.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Wuri Hapsari, Universitas Widyatama 

Bandung, tahun 2006 dengan judul skripsi “Pengaruh Penerapan Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, studi kasus pada 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. Terdapat perbedaan 

antara penelitian yang penulis lakukan dengan peneliti tersebut, yaitu masalah 

yang diteliti dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah “Pengaruh 

Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan”, sedangkan masalah yang diteliti dalam penelitian yang penulis 

lakukan adalah “Pengaruh Implementasi Governance Principles Terhadap Kinerja 

Karyawan” 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

mengajukan hipotesis: “ Implementasi governance principles berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan”  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian 

asosiatif kausal (hubungan sebab akibat). Menurut Sugiyono (2005 ; 11) 

menyatakan sebagai berikut: “Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih”. Hubungan 

asosiatif merupakan hubungan kausal, artinya hubungan yang terjadi bersifat 

sebab akibat, yakni memiliki variabel independen atau variabel yang 

mempengaruhi (X) dan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi (Y).  

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh 

penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan cara: 

 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan untuk 

memperoleh data primer mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui: 



a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap 

perusahaan yang akan diteliti. 

b. Wawancara, yaitu dngan mengadakan dialog secara langsung dengan 

pimpinan perusahaan, para staff dan pegawai perusahaan yang 

bersangkutan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang yang 

diteliti. 

c. Daftar Pertanyaan (kuesioner), yaitu melakukan Tanya jawab dalam 

bentuk tertulis pimpinan perusahaan, para staff dan pegawai perusahaan 

yang dianggap berwenang untuk memberikan keterangan yang diperlukan 

untuk melengkapi data dalam penyusunan skripsi ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  membaca,  mempelajari, dan 

memahami buku-buku   wajib   (literatur)   dan        referensi      lainnya    

yang     berkaitan dengan  masalah  yang  diteliti  untuk mendapatkan landasan 

teori dan  berbagai penjelasan mengenai masalah yang diteliti. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian skripsi ini adalah Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung yang beralamat di Jl. Badaksinga No. 

10 Bandung. Waktu penelitian akan dimulai pada bulan April 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


