
 
BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Dengan keadaan sekarang ini, khususnya dalam dunia ekonomi, 

pengelolaan perusahaan (corporate governance) telah dianggap penting 

sebagaimana pemerintahan negara. Pernyataan di atas telah menegaskan 

kedudukan penting perusahaan-perusahaan dalam menjalankan peranan mereka 

dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita. 

Ketidakmampuan sektor swasta dalam memenuhi kewajibannya terhadap 

pihak debitur luar negeri pada waktu itu banyak disebabkan karena pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan, yang disebabkan 

karena lemahnya peraturan dan perundangan yang mengatur sistim pengelolaan 

perusahaan di Indonesia. Pelanggaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perusahaan di Indonesia terjadi 

karena sangat minimnya peraturan yang jelas akan hak dan kewajiban pihak-pihak 

yang terkait dengan kinerja perusahaan seperti pemegang saham, dewan komisaris 

maupun direksi, serta para stakeholders lain, sehingga kontrol akan kinerja 

perusahaan menjadi sangat longgar. 

Dengan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut tercermin dari 

kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisa risiko atau hasil, investasi 

yang berlebihan pada saat yang tidak produktif, yang pada akhirnya menurunkan 

atau pudarnya kepercayaan pemodal. 

GCG bukanlah hal baru di Indonesia, dan saat ini tengah menjadi trend 

global serta menjadi keharusan di masa kini yang harus dipenuhi oleh perusahaan 

agar dapat maju dan dapat bersaing di dalam pasar bebas yang telah kita hadapi 

sekarang. Walaupun sudah berkembang menjadi istilah yang menjadi trend di 

banyak kalangan, konsep GCG masih banyak disalah artikan. Sebagian orang 

bahkan sering mengartikannya sebagai suatu konsep yang berhubungan dengan 

government atau pemerintah. Pada hakekatnya, corporate governance adalah 

suatu sistim yang mengatur bagaimana suatu korporasi (perusahaan) dioperasikan 



 
dan dikontrol. Sistim ini mengatur dengan jelas dan tegas apa saja yang menjadi 

hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan suatu korporasi 

bisnis, seperti dewan komisaris, dewan direksi, manajemen, para pemegang saham 

dan para stakeholders lainnya. 

Penerapan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik akan 

menciptakan intensif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan 

penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya 

kepercayaan investor, dan masuknya arus modal yang mendorong pulihnya 

perekonomian baik secara makro maupun mikro. 

Laporan Keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi 

keuangan dikomunikasikan kepada pihak diluar perusahaan. Tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama 

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. 

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, investor harus senantiasa 

berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan perusahaan, untuk itu 

investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting untuk 

mengambil keputusan investor. 

Hal-hal yang mendasar dalam menetapkan prinsip GCG adalah manfaat 

yang akan disetujui oleh banyak pengamat meliputi : 

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien 

2. Meningkatkan kepercayaan publik 

3. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan (going concern) 

4. Dapat mengukur target manajemen perusahaan 

5. Meningkatkan produktivitas     



 
Seperti yang dikemukakan Sofyan A. Djalil (www.fcgi.co.id) :  

Bahwa hal-hal yang mendasar dalam menetapkan prinsip GCG itu 

terbukti pada perusahaan-perusahaan yang berada di Thailand, Korea selatan, 

Filiphina dan Malaysia yang menerapkan Prinsip GCG, proses bangkit kembali 

dari krisis yang melanda ternyata lebih cepat. Negara-negara tersebut pada tahun 

1999 telah kembali menunjukkan pertumbuhan aktivitas ekonomi yang positif 

mendekati laju pertumbuhan sebelum krisis terjadi. Bahkan Korea selatan 

menunjukkan pertumbuhan PDB sebesar 10,7% yang bahkan melebihi laju 

pertumbuhan sebelum krisis. Sedangkan PDB Indonesia pada tahun tersebut 

hanya tumbuh sebesar 0,2% saja .  

Terkait dengan rendahnya GCG adalah rendahnya transparansi dalam 

lingkungan bisnis di Indonesia. Ketidaktransparan ini memungkinkan tumbuh 

berkembangnya praktik-praktik korporasi yang tidak sehat yang tidak saja 

merugikan pemegang saham (publik atau minoritas) dan pemerintah, menyulitkan 

investor atau mitra memperhitungkan dengan cermat kualitas perusahaan mitra 

atau proyek investasi, meningkatkan premi risiko, dan pada akhirnya juga akan 

menyuburkan praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). 

Pada uraian di atas maka setiap perusahaan di Indonesia sudah seharusnya 

menerapkan prinsip GCG ini. Pada saat ini perusahaan dari berbagai industri 

banyak yang mulai menerapkan prinsip ini dan manfaatnya mulai terasa, 

diantaranya pada beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

Bandung. 

Dari sinilah timbul suatu kemungkinan bahwa penerapan prinsip-prinsip 

GCG dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu penulis 

berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang dituangkan dalam 

usulan penelitian yang penulis beri judul Peranan Penerapan Prinsip GCG 

Dalam Menunjang Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi kasus pada PT 

Perkebunan Nusantara VIII di Bandung).   

http://www.fcgi.co.id


 
1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disajikan di atas, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan prinsip GCG di perusahaan. 

2. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagaimana peranan GCG dalam menunjang kinerja keuangan perusahaan.  

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan yang akan penulis gunakan dalam rangka penyusunan 

skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelsaikan program pendidikan sarjana 

akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimanakah penerapan prinsip GCG pada perusahaan 

2. Mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan 

3. Mengetahui bagaimana peranan GCG dalam menunjang kinerja keuangan 

perusahaan.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi : 

1. Penulis 

Untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang corporate 

governance yang selama ini penulis peroleh dari artikel-artikel di majalah 

dengan yang ada pada dunia usaha di Indonesia dan untuk mengetahui sejauh 

mana prinsip-prinsip GCG telah diterapkan di Indonesia. 

2. Perusahaan 

Untuk memberikan masukan dan diharapkan dapat membantu dalam 

penerapan prinsip-prinsip corporate governance di perusahaannya. 



 
3. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang lebih luas dan juga 

dapat memberikan pengetahuan tambahan dan referensi terutama yang 

menyangkut penelitian mengenai pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap 

kinerja keuangan perusahaan.  

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. Kondisi ini akan 

menyulitkan mereka mendapat kepercayaan para investor. Bahkan, berbagai 

negara donor internasional menyertakan kriteria corporate governance sebagai 

persyaratan dalam memberikan bantuan. Kurang adanya perhatian terhadap 

kepentingan stakeholders yang bermuara pada prinsip transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran (fairness) menyebabkan 

terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat marak di negara 

kita ini dan beberapa negara Asia lainnya. 

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif 

kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa 

menyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan 

bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga 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 d tingkatan direksi, komisaris, 

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

prinsip tersebut. Tak kalah pentingnya, terciptanya keseimbangan kekuatan di 

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

pengambilan keptusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan, hati-hati dan 

bijaksana. 



 
Menurut forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001;3) 

pengertian corporate governance adalah: 

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 
saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 
pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan 
dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu 
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan 
corporate governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai 
bagi semua pihak pemegang kepentingan.

  

Banyak negara memandang bahwa praktik-praktik corporate governance 

yang baik merupakan suatu cara untuk meningkatkan dinamika ekonomi dan 

karenanya meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Berbagai krisis di 

pasar keuangan, termasuk krisis moneter di Asia menggarisbawahi arti penting 

corporate governance. 

Untuk dapat melaksanakan GCG harus dipenuhi prinsip-prinsip dasarnya. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 

tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang Penerapan Praktek Good Corporate 

Governance pada Badan Usaha Milik Negara terdapat lima prinsip Good 

Corporate Governance, meliputi : 

1. Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 

materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian (Independency) yaitu suatu keadaaan 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 (Accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban (Responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip korporasi yang sehat. 



 
5. Kewajaran (Fairness), 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. Dengan GCG, diharapkan perusahaan 

dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang sehat di segala 

bidang. 

Laporan keuangan pada hakekatnya adalah gambaran tentang keadaan 

keuangan, kinerja perusahaan, dan informasi mengenai hasil usaha yang dicapai 

perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan laporan keuangan menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2004;4) adalah sebagai berikut: 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 
pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

  

Kinerja keuangan yang baik dapat dijadikan sebagai slah satu pedoman 

bagi investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Dalam mengevaluasi 

kinerja manajemen, para pemegang saham harus dapat memutuskan efektivitas 

dan efisiensi manajemen dalam hal mengelola sumber daya yang terpakai untuk 

kegiatan organisasi. 

Parameter yang sering digunakan untuk melakukan penilaian terhadap 

kinerja suatu perusahaan adalah dengan menggunakan pendekatan keuangan 

dimana informasinya diambil dari laporan keuangan atau sumber laporan 

keuangan lainnya. Selain itu juga suatu perusahaan dikatakan memiliki kinerja 

yang baik juga dapat dilihat dari tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Penilaian 

tersebut dapat digolongkan menjadi tiga tingkatan yaitu : sehat, kurang sehat, dan 

tidak sehat. Tingkat kesehatan ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja 

perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian : Aspek 



 
Keuangan; Aspek Operasional; dan Aspek Administrasi. Penilaian tingkat 

kesehatan ini hanya diterapkan pada perusahaan yang apabila hasil pemeriksaan 

akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan 

dinyatakan dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar Dengan 

Pengecualian dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan.  

Cerminan dilaksanakan atau tidaknya prinsip-prinsip GCG terlihat jelas di 

pasar modal. Disinilah terbentuknya penilaian masyarakat tentang bagaimana 

suatu entitas usaha dijalankan. Apabila masyarakat percaya bahwa perusahaan 

dikelola oleh manajemen yang baik, termasuk didalamnya pemilik perusahaan, 

maka saham perusahaan tersebut akan naik di pasar modal. Naiknya saham 

perusahaan tersebut menunjukkan eksistensi dalam dunia usaha yang kompetitif 

cukup kuat.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis menetapkan hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

Penerapan Prinsip GCG berperan dalam menunjang Kinerja 

Keuangan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VIII di Bandung .  

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Herlina Noverawati (01.02.091) 

Universitas Widyatama lulusan tahun 2006 dengan judul Pengaruh Penerapan 

Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

(Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Bandung). Sedangkan pada 

penelitian yang penulis lakukan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, 

objek yang diteliti adalah pada beberapa Perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

yang ada di Bandung.  

1.6   Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian 

deskriptif adalah suatu metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistim pemikiran ataupun kilasan peristiwa pada 

masa sekarang dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran/lukisan secara 



 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, surat-surat serta hubungan 

antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003 : 54). 

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data yang diperlukan dengan 

menggunakan cara sebagai berikut : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung dan mengadakan penelitian terhadap 

objek yang dilakukan dengan : 

a. Observasi 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung pada 

objek penelitian, dokumen-dokumen yang digunakan, guna mendapatkan 

gambaran yang sebenarnya. 

b. Wawancara 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pejabat 

yang berwenang atau bagian yang berhubungan langsung dengan masalah 

tersebut. 

c. Kuesioner 

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditujukkan kepada pimpinan dan 

personil perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam 

memberikan jawaban yang diperlukan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari bahan-bahan dan 

membandingkan dengan beberapa sumber kepustakaan, seperti buku literature, 

majalah-majalah, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diteliti.     



 
1.7.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian 

pada PT. Perkebunan Nusantara VIII di Bandung, waktu penelitian dimulai dari 

Juni 2013 sampai dengan Juli 2013.                            


