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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari apa yang telah dilakukan oleh 

perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan rasio-rasio seperti rasio likuiditas, 

rasio pengungkit, rasio efisiensi, dan rasio profitabilitas. Masing-masing rasio 

memiliki karakteristik yang berbeda dan memberikan informasi keuangan bagi 

manajeman atau investor mengenai hal yang berbeda pula. Menurut Zabri (2015), 

rasio yang umum digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio 

profitabilitas yang berupa return on equity (ROE) karena ukuran rasio ini mudah 

dipahami oleh perusahaan dan rasio tersebut benar-benar menggambarkan kinerja 

keuangan perusahaan termasuk perusahaan perbankan.  

Return on equity pada dasarnya adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih 

terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. ROE digunakan untuk 

mengukur kemampuan suatu emiten dalam menghasilkan laba dengan 

bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. 

Untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan 

dengan menggunakan Rasio On Equity (ROE) yaitu tingkat pengembalian modal 

bank tersebut. Alasan menggunakan rasio ini dikarenakan untuk mengetahui 

kemampuan bank dalam mengelola modal yang dimilikinya untuk menerapkan 

GCG. Rasio ini juga merupakan ukuran kepemilikan bersama dari pemilik bank 

tersebut, Dwi, Permata, dkk. (2014). 
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Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). GCG dapat diartikan sebagai suatu 

pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan 

mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan. Tujuan utama 

GCG adalah untuk melindungi stakeholder dari perilaku manajemen yang tidak 

bersih dan tidak transparan. 

Penerapan GCG di Indonesia merupakan hasil pembelajaran dari krisis 

yang terjadi pada 1997-1998. Krisis ekonomi yang menimpa negara-negara 

ASEAN terjadi karena kegagalan penerapan Good Corporate Governance (GCG). 

Kegagalan penerapan GCG ini berasal dari sistem kerangka hukum yang lemah, 

kurangnya pengawasan dewan komisaris dan auditor, dan praktik perbankan yang 

buruk. 

 Dalam mengatasi krisis Bank Indonesia melakukan berbagai yakni 

menutup bank yang bermasalah, pemberian bantuan likuiditas bank, melakukan 

program penjaminan pemerintah, pendirian badan penyehatan perbankan nasional, 

dan restrukturisasi perbankan. Pada 2004 bank Indonesia mengumumkan 

implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Visi API adalah 

menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan 

kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh API adalah menciptakan good 

corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perusahaan. Hal 
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ini ditegaskan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan peraturan Bank 

Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance 

bagi Bank Umum. 

 Meski Bank Indonesia telah menetapkan peraturan tentang pelaksanaan 

Good Corporate Governance namun penerapan GCG masih lemah. Lemahnya 

penerapan GCG di Indonesia ditandai dengan masih terjadi skandal keuangan 

pada perbankan. Adanya skandal keuangan di dunia perbankan akan menurunkan 

kepercayaan masyarakat, misalnya saja kasus pembobolan uang di bank BNI 

bengkulu senilai 2 milyar lebih pada tahun 2016 oleh oknum bank BNI tersebut 

yang sebelumnya masuk Tindak Pidana Umum (Tipidum), beralih menjadi tindak 

pidana korupsi (Tipikor) lantaran BNI termasuk Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) dan uang yang dibobol adalah uang negara, Kasus yang terjadi pada 

2016 itu, menyebabkan kepercayaan para nasabah dan investor menurun karena 

tidak terjaminnya keamanan dana yang mereka titipkan di bank. 

 Bank sebagai agent of trust harus dapat menjaga kepercayaan nasabah 

dalam menjalankan aktivitas intermediasi. Penerapan GCG merupakan salah 

upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penerapan GCG dinilai 

dapat memperbaiki citra perbankan. Dengan diterapkannya GCG akan 

menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong peningkatan kinerja. 

 Penerapan GCG akan tercapai jika terdapat hubungan antara unsur yang 

terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal. Di dalam 

penelitian ini yang akan digunakan adalah unsur internal yakni unsur yang 

diperlukan didalam perusahaan. Unsur internal good corporate governance yang 
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digunakan dalam penelitian ini meliputi dewan komisaris independen, dewan 

direksi, dan komite audit. 

 Dewan komisaris merupakan dewan yang berperan sebagai pengawas 

jalannya perusahaan, keputusan yang diambil perusahaan serta memberi nasihat 

kepada direksi. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap 

manajemen untuk melakukan segala aktivitas dengan kemampuan terbaiknya bagi 

kepentingan perseroan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Dewan 

komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bersifat 

independen sehingga dapat melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada 

direksi secara objektif. 

 Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para 

pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam perusahaan. Dewan 

direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dan juga 

mengawasi perilaku bisnis perusahaan untuk mengevaluasi apakah bisnis telah 

dikelola dengan baik. Selain itu, dewan direksi bertanggung jawab untuk 

mengembangkan dan melaksanakan program hubungan dengan investor ataupun 

kebijakan komunikasi dengan pemegang saham. 

 Komite audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas proses 

pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi 

corporate governance di perusahaan-perusahaan. Komite audit juga berfungsi 

untuk menjembatani antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan 

kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh manajemen serta auditor 
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internal dan eksternal. Adanya komite audit diharapkan dapat mengoptimalkan 

fungsi pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dan direksi. 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan 

kecukupan modal bank untuk menanggung penurunan aktiva yang disebabkan 

oleh kerugian dari aktiva yang berisiko. CAR adalah rasio kinerja bank untuk 

mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 

mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan. Semakin 

tinggi CAR maka semakin tinggi pula kemampuan bank untuk menanggung risiko 

kredit yang diberikan. Penurunan CAR pada masa krisis 1997 terjadi akibat 

turunnya kepercayaan nasabah. Penurunan CAR menjadi pertanda turunnya 

kinerja bank. Jika CAR bank kurang dari 8% menandakan bank tidak sehat. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan 

operasinya merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis 

fundamental perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator 

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga 

merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang. Tingkat profitabilitas perusahaan pada 

analisis fundamental biasanya diukur dari beberapa aspek, yaitu berdasarkan ROS 

(Return on Sales), EPS (Earning per Share), ROA (Return on Assets), dan ROE 

(Return on Equity). 

Melihat keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam alat ukur tersebut 

diperlukan alat ukur yang lebih baik dan representatif untuk kepentingan 

perusahaan maupun kepentingan pihak luar, yaitu nilai tambah ekonomis 
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Economic Value Added (EVA). Alat ukur ini dilandasi pada konsep bahwa dalam 

pengukuran laba suatu perusahaan, kita harus adil mempertimbangkan harapan-

harapan penyedia dana. Harapan tersebut dinyatakan dalam ukuran tertimbang 

biaya modal dari struktur modal yang ada. 

Economic Value Added (EVA) yang mencoba mengukur nilai tambah 

(value creation) yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban 

biaya modal (cost of capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. 

EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi 

pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian 

yang melebihi tingkat biaya modalnya. Sebaliknya, EVA yang negatif 

menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih rendah 

dari biaya modal. Akan tetapi perhitungan EVA cukup rumit dan nilainya tidak 

tercantum dalam laporan keuangan perusahaan sehingga hanya investor yang 

benar-benar mengerti tentang konsep EVA ini yang akan menggunakannya 

sebagai dasar keputusan investasi. 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Peningkatan kemakmuran pemilik modal diarahkan pada penciptaan nilai 

perusahaan yang diukur melalui peningkatan nilai pasar saham. Perusahaan harus 

dapat memahami kegiatan-kegiatan yang akan dapat menciptakan nilai secara 

terus menerus sehingga dapat memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan digunakan berbagai konsep dan 

teknik manajemen untuk mengelola perusahaan. Economic Value Added dan 

Good Corporate Governance dan Capital Adequacy Ratio sangat cocok untuk 
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menilai kinerja operasional ekonomis suatu perusahaan sekaligus memperhatikan 

secara adil harapan kreditur dan pemegang saham. 

Sebelum muncul konsep EVA, tolok ukur lain yang banyak digunakan 

oleh para analis untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, antara lain adalah arus 

kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi (operating cash flow), earnings before 

extraordinary income, residual income dan lain sebagainya. EVA didasarkan pada 

konsep residual income, dengan menambahkan adanya penyesuaian akuntansi 

(accounting adjusment). Menurut Steward & Company, earnings, dan earnings 

per share adalah pengukuran yang keliru untuk kinerja perusahaan. Pengukuran 

kinerja yang terbaik adalah EVA. 

Penelitian ini menggunakan sektor perbankkan disebabkan karena peneliti 

ingin menguji tata kelola perusahaan (corporate governance) perbankkan yang 

baik berdasarkan ukuran komisaris independen, ukuran komite audit, ukuran 

dewan direksi, CAR (capital adequacy ratio) dan EVA (economic value added) 

sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut dapat memperkuat atau 

memperlemah ROE (return on equity) sebagai alat ukur kinerja keuangan pada 

perusahaan perbankan.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Good Corporate Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan 

Economic Value Added (EVA) Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada 

Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-

2016)” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap ROE 

(Return On Equity)? 

2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap ROE (Return On 

Equity)? 

3. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap ROE (Return On Equity)? 

4. Apakah CAR berpengaruh terhadap ROE (Return On Equity)? 

5. Apakah EVA berpengaruh terhadap ROE (Return On Equity)? 

6. Apakah komisaris indenpenden, komite audit, dewan direksi, CAR dan 

EVA secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ROE 

(Return On Equity)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan. Maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komisaris independen terhadap ROE 

(Return On Equity) 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap ROE (Return 

On Equity) 

3. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap ROE (Return On 

Equity) 

4. Untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROE (Return On Equity) 
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5. Untuk mengetahui pengaruh EVA terhadap ROE (Return On Equity) 

6. Untuk mengetahui pengaruh komisaris indenpenden, komite audit, dewan 

direksi, CAR dan EVA secara bersama-sama (simultan) terhadap ROE 

(Return On Equity) 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis 

Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme 

corporate governance dalam operasional perusahaan guna meningkatkan 

kinerja perusahaan . Dan bagi praktisi auditor sebagai suatu tinjauan 

yang dapat bermanfaat dalam rangka pengawal aktivitas pemeriksaan 

akuntansi secara professional dan menyediakan informasi yang 

berkualitas bagi kinerja perusahaan. 

2. Bagi  pengambil kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan badan 

pengatur di Bursa Efek Indonesia seperti BAPEPAM untuk lebih 

mengawasi laporan-laporan yang di laporkan oleh perusahaan, dan dapat 

membantu badan pengatur dalam mendorong perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang 

secara umum akan dibahas di dalam penelitian ini, maka peneliti akan 

menguraikan secara ringkas mengenai isi masing-masing BAB dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini nantinya akan berisikan mengenai uraian latar belakang 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan 

BAB II   TINJAUAN  KEPUSTAKAAN 

Pada bab ini nantinya akan berisi tentang tinjauan kepustakaan 

yang memuat mengenai teori agensi, corporate governance, capital 

adequacy ratio, economic value added, return on equity, pandangan 

Islam, penelitian terdahulu, hipotesis dan pengembangan hipotesis 

serta desan penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini nantinya akan berisikan mengenai Metodologi 

penelitian yang meliputi jenis  penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data 

penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 

kualitas data, dan interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi 
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terhadap hasil analisis sesuai dengan teknik analisis yang 

digunakan, termasuk di dalamnya pemberian argumentasi atau 

dasar pembenaran. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan, selai itu juga berisi saran–saran yang 

direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta 

mengungkapkan keterbatasan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


