
                                                     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Rendahnya penerapan corporate governance merupakan salah satu hal 

yang memperparah terjadinya krisis di Indonesia pada pertangahan tahun 1997. 

Hal ini ditandai dengan kurang transparannya pengelolaan perusahaan sehingga 

kontrol publik menjadi sangat lemah dan terkonsentrasinya pemegang saham 

besar pada beberapa keluarga menyebabkan campur tangan pemegang saham 

mayoritas pada manajemen perusahaan sangat terasa dan menimbulkan konflik 

kepentingan yang sangat menyimpang dari norma-norma tata kelola perusahaan 

yang baik. 

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) dalam dunia ekonomi, 

merupakan hal yang dianggap penting sebagaimana yang terjadi dalam 

pemerintahan negara. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan dan organisasi. Pernyataan 

tersebut telah menegaskan bahwa perusahaan – perusahaan memiliki kedudukan 

penting dalam menjalankan peranan dalam kehidupan ekonomi dan sosial kita.    

Ketidakmampuan sektor swasta didalam memenuhi kewajibannya 

terhadap pihak debitur luar negeri disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran 

yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan yang disebabkan karena 

lemahnya peraturan dan perundangan yang mengatur sistem 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 stakeholders lainnya, sehingga kontrol akan kinerja 

perusahaan menjadi sangat longgar.  

Dengan tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG tersebut tercemin dari 

kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil, investasi 



yang berlebihan pada saat yang tidak produktif yang pada akhirnya menurunkan 

atau pudarnya kepercayaan para pemodal. 

Untuk meningkatkan efektifitas kinerja, maka perusahaan perlu menyiasati 

pedoman pengelolaan yang diterapkan secara taat azas (consistent), sehingga 

semua nilai yang dimiliki pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat 

didayagunakan secara optimal dan menghasilkan pola hubungan ekonomis yang 

menguntungkan. Hubungan yang harmonis itu akan memudahkan penelitian arah 

pengembangan    dan    kinerja    perusahaan    serta    berjalannya    fungsi-fungsi 

pengambilan   keputusan,   pengendalian  operasi   dan   pengawasan   terhadap 

pengelolaan perusahaan secara baik. 

Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan 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 serta dapat menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat 

terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Good Corporate 

Governance (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 GCG dalam pengelolaan perusahaan 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 (transparency), kemandirian (independency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), dan 

kewajaran (fairness). Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip 

GCG. Tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip tersebut, tercermin dari kurang 



tersedianya informasi untuk melakukan analisis risiko atau hasil investasi yang 

berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif yang pada akhirnya menurun 

atau pudarnya kepercayaan pemodal. 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya    

corporate   governance, sesuai dengan   Forum  for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) (2001;4), antara lain:  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan 

tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan 

meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan  kepercayaan   investor  untuk  menanamkan  modalnya  

di Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders's value dan dividen. Khusus 

bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama 

dari hasil privatisasi. 

Gagasan 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. 

Tata kelola perusahaan yang baik memberikan keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya kepercayaan dari para  

investor dapat memberi peluang akses sumber pendanaan yang murah dan 

berkembangnya pasar modal, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan 

domestik maupun internasional, memberi peluang akses kredit dengan bunga 

yang kompetitif, 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 menghasilkan produk-produk yang mampu bersaing 

di pasar global, yang pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak 

dan berkesinambungan. 

Laporan keuangan yang bermutu merupakan sarana dasar untuk 

mengungkapkan kondisi operasi bisnis dan keuangan perusahaan. Selain itu, 

laporan keuangan merupakan sarana utama berupa informasi keuangan yang 

dikomunikasikan kepada pihak luar. Dalam menilai kinerja perusahaan, investor 

harus senantiasa berusaha untuk dapat menganalisis kemampuan keuangan 

perusahaan, sehingga investor dapat memanfaatkan informasi yang tertera dalam 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan informasi yang penting dalam 

pengambilan keputusan ekonomi investor. Bagi sebagian besar investor 

institusional dan kreditur, laporan keuangan yang diungkapkan secara transparan 

dan akurat menjadi salah satu bahan masukan yang penting untuk memutuskan 

apakah mereka akan menginvestasi atau meminjamkan dananya kepada 

perusahaan tertentu. 

Oleh karena laporan keuangan tidak dapat menyajikan gambaran kondisi 

non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan investor dan kreditur, maka banyak 

regulator pasar modal dan perbankan di Asia mewajibkan perusahaan menyajikan 

informasi non-keuangan perusahaannya, yaitu prinsip-prinsip GCG. 

Dengan demikian, dapat diharapkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip 

GCG, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara 

transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor serta pihak-pihak lain 

yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perusahaan di Indonesia sudah 

seharusnya menerapkan prinsip GCG dan manfaatnya mulai terasa. Oleh karena 

itu, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul 

"Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan." 

 

 



1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasar uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance di perusahaan. 

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan. 

3. Apakah   terdapat   pengaruh   dari   penerapan   prinsip   Good   Corporate    

    Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan.                                                                         

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang diperlukan mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

dan kinerja keuangan, sehingga dapat diketahui pengaruh penerapan prinsip-

prinsip GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

dalam perusahaan. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan. 

3. Untuk   mengetahui   pengaruh   penerapan   dari   prinsip   Good  Corporate 

Governance berpengaruh terhadap kinerja keungan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Widyatama. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Bagi penulis 

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai  pengaruh        

penerapan prinsip-prinsip   Good Corporate Governance   terhadap    kinerja       

keuangan perusahaan. 

 

 

 



2. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan               

sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam meningkatkan kinerja  keuangan 

dengan cara menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

3. Bagi masyarakat, khususnya di Lingkungan Perguruan Tinggi 

Melalui   karya  ilmiah ini dapat  menambah  pengetahuan  pembaca  dan  dapat 
dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan  penelitian lebih  lanjut 
tentang masalah yang sama.   

 

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 intemasional 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 Iainnya. 

Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif 

kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa 

meyakinkan 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 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. 

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 Iainnya 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, maka 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 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 (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 salah 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. Ini berarti, mereka menginginkan informasi yang 

menunjukkan apakah tujuan organisasi telah tercapai (efektivitas) dan 

dihubungkan dengan pemakaian sumber daya yang minimum dalam menyediakan 

barang dan jasa (efisiensi). Jika efektivitas dan efisiensi sudah dievaluasi, para 



pemakai data laporan keuangan juga harus mengetahui informasi yang 

berhubungan dengan posisi sumber daya dan kewajiban organisasi. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh saudari Hernisah pada tahun 2007 

dengan objek penelitian pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan judul 

skripsi : “Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan ditinjau dari segi Good 

Corporate Governance.”                            

Adapun kesimpulan dari penyusunan skripsi tersebut adalah : 

Telah dipenuhinya prinsip Good Governance yaitu : Akuntabilitas, Partisipasi,dan 

Transparansi di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 

Berdasarkan kesimpulan penelitian terdahulu, perbedaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis antara lain:  

a. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pada penelitian terdahulu penulis 

meneliti tentang bagaimana analisis akuntabilitas laporan keuangan 

ditinjau dari segi Good Corporate Governance, sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan yaitu menganalisis bagaimana penerapan prinsip 

Good Corporate Governance akan mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengemukakan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: "Penerapan   prinsip  Good Corporate Governance 

berpengaruh  terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

1.6  Metodologi Penelitian 

Penelitian dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode deskriptif 

analitis, yaitu metode yang melihat dan menggambarkan lingkungan atau keadaan 

yang tampak nyata dalam perusahaan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, 

dan menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas atas objek yang 

diteliti agar dapat diambil suatu simpulan. 

 

 

 



Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis 
dalam penyusunan skripsi ini, yaitu dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research)  

 Penelitian ini dilakukan dengan cara 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.Kuesioner 

Yaitu membuat daftar pertanyaan yang ditunjukan kepada pimpinan dan personil 
perusahaan yang dianggap mampu dan berwenang dalam memberikan jawaban yang 
diperlukan.    

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 

Untuk keperluan penyusunan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian 
pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk yang beralamat di Jl. Ibrahim Adji  No. 
158, adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Oktober sampai dengan selesai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


