
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Penerapan Good Corporate Governance telah menjadi isu sentral dalam 

menunjang pemulihan  ekonomi. Seiring  dengan  pertumbuhan  dan  perkembangan  

ekonomi, perusahaan  dituntut  untuk  dapat  mengimbanginya.  Maka  diperlukan  

adanya  sistem pengelolaan  serta  pengendalian  manajerial  yang  tepat  pada  

perusahaan.  Dengan  adanya tata  kelola  perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  

Governance) seharusnya dapat memberikan dampak yang positif baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Hal itu, setidaknya  terwujud  dalam  dua 

keyakinan. Pertama, Good Corporate Governance merupakan salah satu kunci 

sukses perusahaan untuk tumbuh  dan  menguntungkan  dalam  jangka  panjang,  

sekaligus  memenangkan persaingan  bisnis  global terutama  bagi  perusahaan  yang  

telah  mampu  berkembang sekaligus menjadi terbuka. Kedua,  krisis  ekonomi  

dunia,  di  kawasan  Asia  dan  Amerika  Latin  yang  diyakini  muncul  karena  

kegagalan  penerapan Good Corporate Governance. Diantaranya, sistem regulatory  

yang kurang bagus,  standar akuntansi dan Audit yang tidak konsisten, praktek  

perbankan yang lemah, serta pandangan Board of Directors (BOD) yang  kurang 

peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.  
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Berbagai skandal seperti misalnya kasus Enron, Worldcom, Xerox, Tyco, 

Merck, Kmart, dan Global Crossing dengan cara memanipulasi laporan keuangan 

(SWA 18 Desember 2008). Fenomena praktik kecurangan tersebut diyakini terjadi 

karena dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan yang masih rapuh pada badan usaha. 

Berdasarkan Laporan CGPI (Corporate Governance Perception Index) 2004, 

pengelolaan badan usaha masih sangat lemah, salah satunya yang terjadi pada sektor 

perbankan. Pelaksanaan Good Corporate Governance masih belum diterapkan 

secara konsisten dan maksimal pada badan usaha termasuk sektor perbankan. 

Padahal sektor perbankan merupakan faktor pendukung perekonomian di Indonesia. 

Oleh karenanya, regulasi yang sangat ketat sebagai bentuk pengendalian pada 

pengelolaan sektor perbankan telah diselenggarakan demi terciptanya iklim 

pengelolaan yang baik dan praktik bisnis yang sehat pada badan usaha.  Para pelaku  

dunia  usaha  dituntut  untuk  mengubah  cara  mereka  melakukan  dan  mengelola 

bisnis  mereka.  Ditambah  lagi  dengan  datangnya  era  globalisasi  dimana  pasar  

akan semakin  kompetitif,  maka  perubahan  fundamental  dalam  penerapan 

Corporate Governance mutlak dilakukan (Herwidayatmo, 2000). 

Indonesia  memberikan  respon dengan membentuk  suatu  komite  pada  

tahun  1999 yang  tugasnya  merekomendasikan  pedoman  umum Good Corporate 

Governance yang  pertama,  yaitu  Komite Nasional  Kebijakan Corporate  

Governance  (KNKCG).  Pembentukan  komite  ini berdasarkan  Keputusan  Menko  

Ekuin  Nomor:  KEP/31/M.EKUIN/08/1999.  Pada  bulan November  tahun  2004,  

berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: 
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KEP/49/M.EKON/11/2004, KNKCG  diubah  menjadi  Komite  Nasional  Kebijakan 

Governance  (KNKG)  yang  terdiri  dari  Sub-Komite  Publik  dan  Sub-Komite  

Korporasi.  

Dalam  pembentukan  komite  ini  menghasilkan  pedoman  umum Good  

Corporate Governance tahun 2006.  BAPEPAM  melalui  keputusan  Ketua  Badan  

Pengawas  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan  Nomor:  KEP-134/BL/2006  

tentang  kewajiban  penyampaian  laporan  tahunan bagi  emiten  atau  perusahaan  

publik    menyatakan  bahwa  laporan  tahunan  wajib  memuat uraian  singkat  

mengenai  penerapan Corporate Governance perusahaan  yang  telah  dan akan  

dilaksanakan  oleh  perusahaan  dalam  periode  laporan  keuangan  tahunan  

terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan tahunan untuk tahun buku 

yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2006. Good Corporate 

Governance  merupakan  serangkaian  mekanisme  yang    merefleksikan    suatu    

struktur  pengelolaan  perusahaan  yang  menetapkan  distribusi  hak  dan  tanggung  

jawab  diantara berbagai  partisipan  di  dalam  perusahaan,  termasuk  para  

pemegang  saham,  dewan komisaris,  dewan  direksi,  manajer,  karyawan  dan  

pihak-pihak  berkepentingan (stakeholders) lainnya.  

Wijaya  (2002:48)  mengungkapkan  bahwa  bisnis  perbankan  memiliki 

kekhasan dalam pengelolaannya. Alasan utamanya adalah karena adanya unsur 3K 

yang harus  dipatuhi  yakni kepercayaan, keterbukaan, dan keberhatian.  Fokus  

utama  bank adalah  menjaga  kepercayaan  dan  mencegah  risiko  yang  mungkin  

terjadi.  Masyarakat menyimpan dananya di bank semata-mata berdasarkan 
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kepercayaan bahwa dananya akan kembali  ditambah  sejumlah  keuntungan  yang  

berasal  dari  bunga.  Selanjutnya  dana tersebut  akan  diputar  menjadi  bentuk  

berbagai  investasi  seperti  pemberian  kredit  dan pembelian surat berharga. Apabila 

tidak ditangani secara profesional, transparan dan hati-hati (prudential banking) akan 

menimbulkan risiko dan bencana bagi perbankan.  

Dalam  upaya  mendukung  sektor  ekonomi  nasional  dan  daerah  melalui  

penguatan sektor  perbankan,  Bank  Indonesia  pada  tahun  2004  telah  

meluncurkan  program Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API)  untuk  dilaksanakan  

dalam  kurun  waktu  lima sampai  sepuluh  tahun  ke  depan.  Arsitektur  Perbankan  

Indonesia  memiliki  visi  untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan 

efisien guna menciptakan kestabilan sistem  keuangan  dan  mendorong  

pertumbuhan  ekonomi  nasional.  Selanjutnya  visi tersebut dijabarkan menjadi 

enam pilar API, yakni:  

a. Menciptakan  struktur  perbankan  domestik  yang  sehat  yang  mampu  

memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  mendorong  pembangunan  

ekonomi  nasional  yang berkesinambungan.  

b. Sistem  pengaturan  dan  pengawasan  bank  yang  efektif  dan  mengacu  

pada  Standar Internasional.  

c.  Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang 

tinggi serta memilki ketahanan dalam menghadapi risiko.  

d.  Menciptakan Good Corporate Governance dalam rangka memperkuat 

kondisi internal perbankan nasional.  
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e. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya  

industri perbankan yang sehat.  

f.  Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.  

Diantara  keenam  pilar  tersebut  tampak  bahwa  salah  satu  program  API  

yang dicanangkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan adalah Good 

Corporate Governance. Seiring  dengan  tuntutan  penerapan Good Corporate 

Governance pada  sektor  perbankan,  maka  pada  tahun 2006  Bank  Indonesia  

menggagas  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai ketentuan 

pelaksanaan Good Corporate Governance di Bank Umum. Peraturan yang dimaksud 

adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 

tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum yang kembali 

disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006  tanggal  5  Oktober  2006  tentang  

Perubahan  Atas  PBI  No.  8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi bank umum.   

       Good Corporate Governance (GCG)  mendapatkan  perhatian  luas  setelah 

terjadinya berbagai krisis seperti krisis moneter di Indonesia ataupun skandal-

skandal yang telah terjadi. Lima elemen Good Corporate Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik 

dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas Good Corporate Governance berkaitan 

dengan para stakeholders perusahaan.  

Berdasarkan keyakinan-keyakinan di atas itulah maka tidak mengherankan 

jika  selama  dasawarsa  1990-an,  tuntutan  terhadap  penerapan Good Corporate 
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Governance secara konsisten dan komprehensif datang secara beruntun. Dapat 

disimpulkan  bahwa penerapan Good Corporate Governance diyakini akan 

menolong perusahaan dan perekonomian negara yang  sedang  mengalami  krisis  

bangkit  menuju  ke  arah  yang  lebih  sehat,  maju, mampu bersaing, dikelola secara 

dinamis serta profesional. Ujungnya adalah daya saing yang tangguh, yang diikuti 

pulihnya kepercayaan investor.  

PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk merupakan bank dengan usia yang masih 

tergolong baru dibandingkan dengan bank lain di Indonesia, namun berhasil 

memposisikan sebagai bank yang cukup diperhitungkan di Indonesia. Untuk menjadi 

bank terbesar di Indonesia, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan penerapan 

Good Corporate Governance secara komprehensif dan memperkuat penerapan 

prinsip Good Corporate Governance dalam setiap bisnis proses menjadi faktor 

penting dalam menentukan tingkat profitabilitas perseroan. PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan Good Corporate 

Governance secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis, maka sejak tahun 

2003 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk setiap tahun menugasi lembaga independen 

untuk melakukan penilaian terhadap implementasi Good Corporate Governance 

yaitu Standart and Poor’s, Pricewaterhouse Coopers dan Indonesian Institute for 

Corporate Governance (II GC).  Hal ini terbukti pada tahun 2014 lalu PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk berhasil dinobatkan sebagai “Best of Asia” untuk kategori 

“Asia’s Icon on Corporate Governance” dalam 10th Corporate Governance Asia 

Recognition Award 2014 pada tanggal 24 Oktober 2014 dimana posisi ini telah 

diraih selama 6 kali berturut-turut. Pada tahun 2013, lembaga independen Indonesian 
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Institute for Corporate Governance (II CG) juga menobatkan PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk sebagai “Indonesian Most Trusted Company” dalam ajang Indonesian 

Good Corporate Governance Award 2013. 

Prestasi yang diraih oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam aspek Good 

Corporate Governance memang tidak perlu diragukan lagi. Konsistensi penerapan 

Good Corporate Governance secara komprehensif dan aspek-aspek kebijakan yang 

terkandung dalam Good Corporate Governance di dalam tubuh PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk sendiri inilah yang mampu mengantarkan pada prestasi-prestasi 

gemilang.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik dan selanjutnya diusulkan ke 

dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance Pada PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk Kanwil VIII Surabaya”  

 

1.2 Rumusan Masalah  

      Wacana dan tuntutan Good Corporate Governance yang selama ini semakin 

meningkat. Banyaknya perusahaan baik perusahaan publik ataupun privat yang 

runtuh menunjukkan Corporate Governance yang lemah. Salah satu aspek yang 

paling dituntut oleh masyarakat terhadap pelaksanaan Corporate Governance 

adalah transparansi. Seringkali perusahaan kurang transparan dalam memberikan 

informasi baik kepada pemegang saham, investor serta masyarakat. Berdasarkan 

uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka  yang  menjadi  
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perumusan  masalah  pada  penelitian  ini  adalah : “Bagaimanakah penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT. Bank Mandiri ( Persero) 

Tbk Kanwil VIII Surabaya ?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

       Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan melihat bagaimana 

penerapan Good Corporate Governance sebagai bagian dari organisasi aktifitas 

perusahaan  serta sebagai  mitra  bisnis  strategi  sehingga  harapan  stakeholders  

tercapai  serta mengetahui apa saja yang dialami perusahaan dalam menerapkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang sesuai dengan peraturan yang 

ada dan nilai-nilai etika. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :  

1. Bagi pihak akademisi penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan 

wawasan  agar  sebuah  penelitian  di  bidang  akuntansi  tidak  hanya 

terbatas  pada  penelitian  kuantitatif.  Penelitian  ini  juga  memberikan 

gambaran yang sesungguhnya tentang penerapan prinsip Good Corporate 

Governance yaitu prinsip. Dalam hal pengembangan teori, hasil tinjauan 

pustaka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

penelitian-penelitian lainnya.  

2. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih 

memahami  penerapan  prinsip-prinsip Good Corporate Governance 
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dalam  pada  perusahaan sehingga perusahaan dapat lebih memahami. 

Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi 

perusahaan dalam menyusun, mengatur Good Corporate Governance 

perusahaan.  

3. Bagi  pemerintah,  pemegang  saham,  pelanggan/nasabah,  pesaing, 

investor  dan  calon  investor  serta  masyarakat  (stakeholder)  dapat 

melihat  penelitian ini  sebagai  bagian  keunggulan  perusahaan  yang 

membedakan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan perusahaan lain, 

sehingga PT Bank Mandiri (Pesero) Tbk memiliki nilai tambah di mata 

stakeholdernya.  

1.5 Sistematika Penulisan  

BAB 1 : PENDAHULUAN  

Berisi  latar  belakang  masalah  mengenai  penerapan  prinsip Good 

Corporate Governance  pada  Bank BUMN.  Serta  membahas  motivasi 

perusahaan  melakukan  hal  tersebut.  Dengan  latar  belakang  tersebut 

dilakukan perumusan masalah penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi teori-teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian. Dalam 

bab ini juga dibahas tentang prinsip-prinsip Good Corporate Governance.   
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BAB 3 : METODE PENELITIAN  

Menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian. 

Dibahas pula  kriteria  kepercayaan  dalam  penelitian  kualitatif  serta  

prosedur-prosedur  untuk  mempertahankan  kredibilitas  penelitian 

kualitatif.  Di bagian akhir dijelaskan mengenai metode analisis data 

kualitatif.  

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan mencoba menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam 

bab pendahuluan dengan menguraikan mengenai sejarah singkat 

perusahaan yang merupakan objek penulisan skripsi, penerapan prinsip-

prinsip Good Corporate Governance yang mencakup transparansi, 

akuntabilitas, tanggungjawab, independensi dan kewajaran serta analisis 

penerapan kelima prinsip Good Corporate Governanve di PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk Kanwil VIII Surabaya. 

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN 

Berisi  kesimpulan  penelitian  serta  saran sebagai bagian penutup. 

Bab ini akan mengemukakan simpulan mengenai pembahasan 

masalah serta saran atas hasil peelitian yang dilakukan dan diharapkan 

berguna bagi pihak-pihak lainnya. 
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