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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tata kelola korporat (good corporate governance) masih menjadi masalah 

utama dalam bisnis suatu perusahaan. Hal ini karena tata kelola korporat 

merupakan tonggak penting dalam penilaian suatu perusahaan. Menurut sebuah 

kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, salah satu faktor yang 

menyebabkan krisis ekonomi dunia saat ini adalah lemahnya implementasi sistem 

tata kelola korporat (The World Bank dalam Oktapriyani, 2009). Selain itu, isu 

mengenai lemahnya implementasi tata kelola korporat ini menjadi salah satu 

pemicu krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Oleh sebab itu, 

banyak pihak berpikir bahwa penerapan tata kelola korporat menjadi suatu 

kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan.  

Good Corporate Governance (GCG) merupakan mekanisme untuk 

mengendalikan, mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk 

meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas, yang tujuan akhirnya untuk 

mewujudkan shareholders value (Lastanti, 2005).  Agar dapat mewujudkan tujuan 

GCG, yaitu mewujudkan shareholders value, maka dalam pelaksanaannya 

memerlukan seperangkat prinsip-prinsip yang mendukung. Prinsip-prinsip GCG 

yang dikembangkan The Organizational for Economic Corporate and 

Development/OECD (2004), meliputi lima prinsip, yaitu: pertama, perlindungan 

terhadap hak-hak pemegang saham. Kedua, persamaan perlakuan terhadap seluruh 
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pemegang saham. Ketiga, peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan. 

Keempat, keterbukaan dan transparansi. Kelima, akuntabilitas dewan komisaris 

(board of directors). 

Djanegara (2008) menyimpulkan bahwa tata kelola (corporate governance) 

perusahaan adalah suatu sistem dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan 

antar berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam 

korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris, dan manajemen yang 

memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka 

pencapaian target kinerjanya. Sehingga setelah itu makin banyak perusahaan 

termasuk perbankan mulai menerapkan tata kelola korporat dalam rangka 

mencapai tujuan perusahaan. Dalam memenuhi tujuan perusahaan tersebut dalam 

hal ini adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya, 

seringkali manajemen mengalami konflik dengan pihak shareholders. Hal ini 

diakibatkan adanya teori agensi yang menyatakan bahwa terdapat kontraktual 

antara dua atau lebih pihak, dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak 

lainnya disebut principal (Deegan, 2004). 

Dalam dunia perbankan di Indonesia, tata kelola korporat pertama kali 

mempunyai pedoman setelah dikeluarkannya PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Sedangkan 

penerapan Good Corporate Governace (GCG) pada bank syariah berawal dari 

dikeluarkannya Peraturan 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 
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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. 

Munculnya lembaga keuangan syariah di Indonesia pasca Undang Undang 

No.10 Tahun 1998 yang disertai dengan antusiasme yang begitu tinggi dari 

masyarakat untuk memanfaatkan jasa perbankan dan lembaga keuangan syariah 

membawa harapan lahirnya nuansa yang lebih baik dalam perekonomian mikro 

maupun makro. Konsekuensi dari peningkatan minat masyarakat tersebut diiringi 

dengan membaiknya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam yang 

memberikan pedoman dalam setiap aspek kehidupan termasuk keberadaan 

akuntansi syariah. Maka dari itu masyarakat akan menuntut penyelenggaraan 

lembaga keuangan syariah yang baik dan bersih dan hal ini mendorong 

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, 

teratur, dan efektif. 

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat terbukti dengan 

bertambahnya Bank Usaha Syariah (BUS) pada tahun 2014 sebanyak 12 dan Unit 

Usaha Syariah  (UUS) sebanyak 23 (OJK, 2014). Akan tetapi, bertambahnya 

jumlah BUS dan UUS tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan kinerja 

keuangannya. Menurut data statistik OJK pada (2014) tingkat profitabilitas 

perbankan syariah pada akhir tahun 2014 lebih rendah dibanding dengan 

perbankan konvensional. ROA perbankan syariah pada akhir tahun 2014 sebesar 
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0,80% sedangkan di akhir tahun 2013 sebesar 2%, sementara itu tingkat ROE 

perbankan syariah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni dari 

17,24% menjadi 5,85%. Penurunan tersebut disebabkan karena tingkat Non 

Performing Finance (NPF) yang tinggi sepanjang tahun 2014 yang mengakibatkan 

keuntungan bank syariah menurun. 

Berdasarkan data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan 

dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia dinilai berdasarkan pertumbuhan 

asset dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Padahal seperti yang kita 

ketahui bahwa dibangunnya bank syariah dalah dengan tujuan untuk menyediakan 

sistem keuangan Islam yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional. 

Kondisi perkembangan perbankan syariah yang demikian menyebabkan banyak 

orang masih menilai perbankan syariah hanya sebuah bentuk sistem ekonomi 

konvensional plus-plus.  

Bank syariah didirikan dan beroperasi selain untuk mencapai tujuan-tujuan 

Islami maqashid al syariah juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan 

ekonomi memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan guna menjamin 

kelangsungan usaha serta memenuhi kesejahteraan pemilik, investor, deposan, 

karyawan dan takeholder perusahaan lainnya. 

Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan 

perusahaan yang lebih transparan bagi para stakeholders. Sistem corporate 

governance memberikan dan perlindungan efektif bagi stockholder dan 

stakeholder sehingga mereka akan yakin memperoleh imbal hasil atas 

investasinya dengan benar. Corporate governance juga membantu menciptakan 
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iklim kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan 

di sektor korporasi. Penerapan good corporate governance dalam suatu 

perusahaan dapat dilihat melalui pelaporan keuangan yang mencerminkan kinerja 

perusahaan tersebut. 

Penelitian mengenai hubungan tata kelola korporat dengan kinerja keuangan 

telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah 

Puspitasari dan Ernawati (2010) melakukan penelitian terhadap pengaruh 

Corporate Governance yang diproksikan dengan independensi dan ukuran Dewan 

Komisaris, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan dan leverage 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2006), menunjukkan bahwa indikator mekanisme corporate 

governance internal yakni debt equity memiliki pengaruh yang positif terhadap 

kinerja perusahaan, sedangkan jumlah dewan direktur dan proporsi dewan 

komisaris independen tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Dan Hisamuddin dan Tirta (2011) meneliti tentang hubungan Good 

Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Bank Umum syariah (BUS) 

yang diproksikan dengan ROA dan ROE. 

Sementara itu sejauh ini dalam literatur penelitian mengenai kinerja bank 

syariah di Indonesia kebanyakan hanya dikembangkan menggunakan indikator 

pengukuran berdasarkan rasio-rasio keuangan konvensional. Beberapa model 

pengukuran kinerja bank syariah telah dikembangkan para peneliti di sejumlah 

negara menggunakan indikator gabungan rasio-rasio keuangan Islami dan 

konvensional. Penilaian kinerja keuangan bank syariah dapat dilakukan dengan 
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menganilisis laporan keuangan yang diterbitkan. Salah satunya dengan 

menganalisis tingkat profitabilitas bank syariah yang bersangkutan dengan 

menggunakan rasio ROA, ROE dan rasio antara total laba bersih dengan total 

aktiva produktif.  

Baydoun dan Willet (2000) merekomendasikan laporan nilai tambah 

sebagai tambahan dalam laporan keuangan bank syariah. Laporan nilai tambah 

tersebut merupakan laporan keuangan yang lebih menekan prinsip full disclosure 

dan didorong akan kesadaran moral dan etika karena prinsip full disclosure 

merupakan cerminan kepekaan manajemen terhadap proses aktivitas bisnis 

terhadap pihak-pihak di dalamnya. Dengan adanya laporan nilai tambah tersebut 

menurut Harahap (2006) mengganti tujuan akuntansi dari decision making 

bergeser pada pertanggungjawaban sosial. 

Laporan keuangan syari’ah menekankan nilai tambah syari’ah karena 

aktivitas utama perusahaan sebenarnya adalah menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan dan stakeholders. Pendekatan nilai tambah syari’ah dilandasi tujuan 

syariah untuk merealisasikan maslaha. Menurut Mulawarman (2006), melihat 

bentuk laporan nilai tambah meyisakan masalah pada substansi zakat. Sehingga 

dalam format laporan nilai tambah syariah terdapat elemen zakat yang menjadi 

salah satu pembentuk nilai tambah. 

Sejauh ini penelitian yang meneliti tentang kinerja bank syariah yang diukur 

berdasarkan laporan nilai tambah syariah telah dilakukan. Hanya saja, penelitian 

tersebut hanya membandingkan kinerja yang dihitung berdasarkan laporan laba 

rugi dan laporan nilai tambah syariah. Seperti penelitian yang dilakukan 
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Chareunnisa dan Sussanto (2010) yang meneliti tentang perbedaan kinerja 

keuangan bank syariah antara pendekatan laporan laba rugi dan laporan nilai 

tambah syariah, hasilnya menunjukkan bahwa nilai rasio yang lebih besar 

apabaila menggunakan pendekatan SVAS. Sementara penelitain serupa juga 

dilakukan oleh Hudayati dan Sari (2013) yang meneliti perbandingan kinerja 

dengan pendekatan laporan laba rugi dan laporan nilai tambah syariah. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian yang dengan judul “PENGARUH TATA KELOLA 

KORPORAT TERHADAP KINERJA BERDASARKAN SHARI’ATE VALUE 

ADDED STATEMENT, STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA PERIODE 2011-2014”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap ROA yang diukur 

berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 

b. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap ROA yang diukur 

berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 

c. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ROA yang diukur berdasarkan 

SVAS pada bank umum syariah? 

d. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROA 

yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 
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e. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap ROE yang diukur 

berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 

f. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap ROE yang diukur 

berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 

g. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ROE yang diukur berdasarkan 

SVAS pada bank umum syariah? 

h. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap ROE 

yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah? 

i. Apakah terdapat perbedaan kinerja pada bank umum syariah yang diukur 

dengan menggunakan shari’ate value added statement dengan laporan laba 

rugi? 

1.3.  Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris mengeani pengaruh tata kelola korporat terhadap kinerja keuangan 

perbankan syariah di Indonesia berdasarkan shari’ate value added statements 

pada tahun 2011-2014. 

a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dewan komisaris terhadap ROA 

yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah. 

b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dewan pengawas syariah 

terhadap ROA yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah 

c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap ROA yang 

diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah 
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d. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisaris 

independen terhadap ROA yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum 

syariah 

e. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dewan komisaris terhadap ROE 

yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah 

f. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dewan pengawas syariah 

terhadap ROE yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah 

g. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komite audit terhadap ROE yang 

diukur berdasarkan SVAS pada bank umum syariah 

h. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh proporsi dewan komisaris 

independen terhadap ROE yang diukur berdasarkan SVAS pada bank umum 

syariah. 

i. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai perbedaan kinerja bank umum 

syariah yang diukur dengan meggunakan SVAS dan laporan laba rugi. 

1.4.  Manfaat Penellitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

a. Dari segi teoritis 

1) Melalui penelitian ini, dapat memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh tata kelola korporat terhadap kinerja bank syariah yang diukur 

berdasarkan nilai tambah syariah. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan 

pengetahuan bagi penelitian sejenis maupun civitas akademi dalam 
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mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan 

dibidang perbankan syariah. 

b. Dari segi praktik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan, perusahaan dapat mengambil 

sikap yang tepat terkait dengan usaha untuk meningkatkan kinerja bank 

syariah yang dilihat dari tata kelola korporatnya. 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitan dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab kedua menguraikan kajian pustaka yang memberikan gambaran asuransi 

syariah di Indonesia, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ketiga menjelaskan mengenai uraian populasi dan sampel, sumber data, 

definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data, hipotesis operasional dan 

kerangka pemikiran. 
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BAB IV : PEMBAHASAN 

Bab keempat merupakan analisis data dan hasil penelitian yang menguraikan 

tentang pengujian hipotesis atas hipotesis yang dibangun sebelumnya dan 

pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku. 

BAB V : PENUTUP 

Bab kelima merupakan bagian penutup yang menguraikan kesimpulan penelitian, 

implikasi, keterbatasan, dan saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


