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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebuah konsep yang   

menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar, akurat, dan tepat  waktu.  Selain itu juga menunjukan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan 

perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik 

perusahaan publik maupun tertutup harus memandang  good corporate 

governance (GCG) bukan sebagai aksessoris belaka, tetapi sebagai upaya 

peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.1 

Krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu yang lalu memberikan 

dampak yang tidak baik terhadap kinerja keuangan perusahaan hingga saat ini. 

Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis keuangan perusahaan karena 

lemahnyaimplementasi sistem tata kelola perusahaan atau Corporate Governance. 

Akan  tetapi,  hal  ini  tidak berpengaruh terhadap Bank  syariah, dikarenakan  

Bank Syariah tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada 

para nasabahnya. Bank Syariah hanya membayar bagi hasil kepada nasabahnya 

sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh bank dari hasil investasi yang 

dilakukannya. Dengan sistem ini bank syariah tidak mengalami negative spread 

sebagaimana dialami oleh perbankan konvensional yang memakai sistem bunga. 

Ini dibuktikan oleh Bank Muamalat Indonesia (pada waktu itu merupakan satu-

 
1 Alina Addiyah, “Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan” (skripsi, Universitas Dipongegor, 2014) h. 1 
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satunya bank yang beroperasi dengan sistem syariah) yang tidak   terpengaruh 

dengan kondisi perekonomian. Lemahnya   penerapan   Corporate Governance 

inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada 

bisnis perusahaan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi 

yang dilakukan oleh oknum  bank  itu  sendiri  banyak  terjadi  di  perbankan  

Indonesia.  Banyak  perusahaan bangkrut yang diindikasikan sebagai akibat belum 

menerapkan Prinsip-prinsip Good Corporate  Governance.  disamping  

banyaknya  praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.2 

Konsep corportae governance muncul berdasarkan Agency theory yang ini 

memandang bahwa suatu perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi 

yaitu pihak manajemen sebagai agen dan pihak pemilik sebagai principal di mana 

pihak menajemen agen lebih mengetahui keadaan sebenarnya mengenai 

perusahaan dibanding pihak pemilik (principal). Pihak manajemen harus 

mengungkapkan informasi perusahaan kepada pihak pemilik (principal) namun 

terkadang informasi yang disampaikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya 

dari perusahaan sehingga hal ini menimbulkan permasalahan konflik kepentingan 

anatar pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat 

sesuai dengan kepentingan prisipal, sehingga memicu biaya keagenan (agency 

cost). Sehingga adanya good corporate governance permasalahan keagaenan 

antara pemilik dan manajer akan teratasi.3 

 
2 Arry Eksandy, “Pengaruh Good Coperate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 

Pada Perbankan Syari’ah  Indonesia.  Akutansi 5,  no 1.  h 1. 
3 Nur Sayidah, “Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Perusahaan Publik (Studi Kasusu Peningkatan 10 Besar CGPI Tahun 2003,2004, 2005)”,  JAAI  

IV , no. 2. h. 159-172.  
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Good Corporate Governace (GCG) pada bank syariah berawal dari 

dikeluarkannya  eraturan Bank Indonesia (PBI) yang menekankan perlunya 

penerapan GCG pada perbankan, yaitu PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. PBI ini juga berlaku bagi bank syariah yang 

artinya perbankan syariah juga diwajibkan menerapkan prinsip GCG dalam 

pengoperasian kegiatannya. Namun sejak tahun 2010, PBI No. 8/4/PBI/2006 

sudah tidak berlaku lagi bagi bank syariah. Sebagai gantinya, telah dikeluarkan 

PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah. Penggantian ini disebabkan karena GCG yang akan 

diterapkan pada perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. 

Pelaksanaan GCG yang memenuhi prinsip syariah yang dimaksudkan dalam PBI 

ini tercermin dengan adanya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan 

pengawas syariah dalam mengelola kegiatan perbankan syariah.4  

Peranan corporate governance sudah jauh diterapkan dalam ajaran islam. 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari keterbukaan ( 

transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban 

(responsibility), professional (professional), dan kewajaran (fairness) tersbut telah 

terkandung dalam nilai-nilai syariah yang secara intens terdiri dari  Adaalatun 

(keadalian), tawazun (keseimbangan), mas’uliyah (akuntabilitas), fathanah 

(kecerdasan), tabligh (transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan 

kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan (professional), wasathan (kewajaran), 

ghirah (militansi syari’ah), idarah (pengelolah), khilafah (kepemimpinan), aqidah 

 
4  Prasetyo dan  Indradie,  http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata- 

kelola-bank-syariah-1. ( 20 Agustus  2019) 

http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1
http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-keluarkan-aturan-tata-kelola-bank-syariah-1
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(keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira’ah dan ishlah 

(organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) dan nilai-nilai 

syaraiah tersebut masuk dalam prinsip-prinsip syariah.5 

Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

menajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur yang menfasilitasi 

penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, sebagai sarana untuk  

menentukan teknik monotoring kinerja.6 

Kinerja keuangan merupakan ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-

fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi 

perusahaan yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kinerja  perusahaan 

dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran 

para pemilik perusahaan bahwa mengelolah suatu perusahan diera modern dengan 

perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks. Semakin 

kompleks aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan 

akan praktik tata kelola perusahaan (corporate governance), untuk memastikan 

bahwa manajemen perusahaan berjalan dengan baik.7 

 

 
5 http//www.rifkadejavu.com/index.php/2010/05/penerapan-gcg-pada-perbankan-

syariah/. (29 Agustus 2019) 
6 Alina Addiyah dan Anis Chariri, “Pengaruh Penerapan Corporate Governance 

terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, diponogoro” Jurnal of Accouting, l 3, No 4 (2014) :h. 1. 
7 Ridho Alief Noviawan dan Aditiya Septiani, “Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan, di Ponegoro”, Journal of 

Accounting, 2, No 3, (2013). h. 1. 

http://www.rifkadejavu.com/index.php/
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Kinerja keuangan sebagai penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat 

dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba perusahaan selain 

merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para 

penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan 

yang menunjukan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kinerja 

keuangan merupakan prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam 

suatu periode tertentu dan tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan, sehingga salah satu informasi yang bisa diketahui oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan atau para pengguna laporan keuangan ialah  profitabilitas 

perusahaan untuk mengetahui seberapa besar laba perusahaan.8 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Keuangan (retrun On Asset (ROA) ) pada PT BRI 

Syariah Tbk, Tahun 2014-2018 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

akan membatasi  permasalahan yang akan diteliti pada Pengaruh Good 

Corporete Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Retrun On Asset 

(ROA) ) Pada PT BRI Syariah Tbk, tahun 2014-2018. 

 

 

 

 
8 Sawir Agnes, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuagan (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Umum, 2005) h.1 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah Apakah Good Corporate Governance  (GCG) 

berpengaruh Signifikan Terhadap kinerja Keuangan (Retrun On Asset (ROA) 

) Pada PT BRI Syariah Tbk, Tahun 2014-2018? 

D. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk Mengetahui Good Corporate Governance  (GCG) berpengaruh 

Signifikan Terhadap kinerja Keuangan (Retrun On Asset (ROA) ) pada PT 

BRI Syariah Tbk, Tahun 2014-2018; 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan agar dapat memperhatikan kinerja keuangan perusahaan 

yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kesehatan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas Good Coeporate Governance. 

b. Bagi Invetor 

Sebagai dasar pertimbangan dalam pengambalian keputusan bisnis, yang 

tidak hanya terfokuskan pada informasi laba, tetapi juga mempertimbangkan 

informasi non-keuangan, seperti keberadaan mekanisme internal perusahaan. 
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2. Manfaat Teori 

a. Bagi Institut 

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, berguna untuk 

pertimbangan atau referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas 

akademika di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari atau pun pihak 

lain yang membutuhkan. 

b. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh pengalaman dan 

menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh Good Corporate 

Governancer terhadap kinerja keuangan khususnya pada PT  BRI Syariah. 

 

 


	BAB I PENDAHULUAN

