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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pentingnya peran Good Corporate Governance (GCG) saat ini sudah sangat 

disadari terutama oleh para pelaku pasar dan para ekonom dunia. Berdasarkan 

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum, Good Corporate Governance adalah suatu tata 

kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), 

akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Corporate Governance yang merupakan 

instrumen penting dalam proses reformasi, saat ini juga berperan serta dalam 

menciptakan demokrasi yang susbtansial. 

 Di Indonesia, Good Corporate Governance sudah mulai diimplementasikan 

sejak terjadinya krisis tahun 1998 di era reformasi. Krisis keuangan dapat menjadi 

perpanjangan akibat dari kegagalan dan kelemahan dalam pengaturan corporate 

governance (Kirkpatrick, 2009). Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh minimnya 

pelaporan kinerja keuangan dan kurangnya pengendalian dan pengawasan atas 

aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor.  

Secara global, isu corporate governance mulai menjadi isu penting setelah 

diperkenalkan di tahun 2002 dalam Sarbanes-Oxley Act (SOX). SOX ini dibuat 

untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap perusahaan dan pasar setelah 
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terjadinya skandal perusahaan besar di USA yang bernama Enron dan Worldcom. 

Kebangkrutan perusahaan-perusahaan publik besar tersebut terjadi karena 

kecurangan dan kegagalan strategi dari manajemen puncak dimana kurangnya 

pengawasan yang independen dari corporate board. Oleh sebab itu, salah satu 

komponen penting dari SOX adalah pentingnya kebutuhan akan independensi 

dewan maupun komite audit.  

 Selain itu, krisis keuangan kembali terjadi di tahun 2008 terutama ke sistem 

keuangan secara global, dan secara khusus berdampak ke institusi keuangan. Para 

ekonom berpendapat penyebab utama hal tersebut dapat terjadi karena kurang 

sempurnanya penerapan good corporate governance di tingkat corporate board 

(Lin dan Chang, 2016). Oleh sebab itu, para akademisi dan pemerintah mencari 

solusi untuk meningkatkan kualitas dari direksi di sektor perbankan (Kirkpatrick, 

2009). Dikarenakan sektor perbankan memiliki dampak yang besar terhadap 

perekonomian secara umum dan beresiko tinggi,  sektor perbankan cenderung 

diharuskan memiliki regulasi yang lebih rumit dibandingkan sektor lainnya.  

 Pentingnya fungsi dewan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian sudah 

ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Harris and Raviv (2008). 

Komposisi dewan seperti ukuran dewan dan independensi dewan termasuk dalam 

fungsi efisiensi pengendalian dan pengawasan manajerial (Lin dan Chang, 2016). 

Pada dasarnya, hubungan yang dikehendaki dapat terjadi antara pemegang saham 

dan manajemen didasarkan stewardship theory dimana diharapkan manusia 

hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, 

memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Bertentangan dengan 

kenyataan yang ada, tercermin dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 



 
 

3 
 

disimpulkan bahwa direksi harus dapat melindungi kepentingan shareholder dari 

agency problem yang mungkin timbul dikarenakan terdapatnya konflik 

kepentingan. Tata kelola perusahaan yang baik merupakan bagian integral dari 

tanggung jawab perusahaan secara sosial terhadap pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti para pemegang saham, pegawai, pengelola, pengawas, dan 

masyarakat (Wheelen and Hunger, 2002). 

 Penelitian sebelumnya telah meneliti secara fundamental dari struktur 

dewan komisaris bank dan juga perbedaan di struktur dewan komisaris diantara 

perusahaan keuangan dan non keuangan. Kroszner and Strahan (2001) 

menggunakan data 500 perusahaan terbaik di Amerika dan menemukan bahwa 

bank memiliki ukuran dewan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan non 

keuangan. Booth, Cornett, and Tehranian (2002) menganalisis 100 perusahaan 

terbaik dan bank di tahun 1999 dan menemukan bahwa ukuran dewan memiliki 

hubungan yang positif dengan pemegang saham dari luar. Adams and Mehran 

(2003) dalam penelitiannya menemukan bahwa bank cenderung memiliki lebih 

banyak anggota dewan dan memiliki rasio independensi direksi lebih tinggi.  

Adams dan Mehran (2011) berpendapat mayoritas penelitian yang 

dilakukan mengenai keefektifan dewan mengecualikan perusahaan keuangan dari 

sampel mereka. Oleh karena itu kita hanya mengetahui sangat sedikit keefektifan 

corporate governance  di sector perbankan. OECD Steering Group on Corporate 

Governance  bahkan menyakini bahwa kegagalan dewan di sektor keuangan 

merupakan faktor utama dari krisis keuangan (Kirkpatrick, 2009). Dengan adanya 

perbedaan yang terjadi diantara sektor keuangan dan non keuangan, walaupun 

dengan adanya regulasi dan lingkungan operasional, meneliti faktor penentu dari 
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struktur dewan bank menjadi isu yang sangat menarik dan patut untuk diteliti secara 

lebih jauh. 

Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam mengenai faktor yang 

mendeterminasi struktur dewan komisaris yang diwakili oleh ukuran dewan dan 

independensi dewan. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi struktur dewan komisaris khususnya di sektor 

perbankan Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor tersebut 

dengan menambahkan variabel penelitian lain dan menggunakan periode waktu 

yang cukup panjang yakni 14 tahun sehingga penelitian ini akan memberikan 

temuan empiris yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian 

tersebut maka penelitian ini mengambil judul “Faktor-Faktor Penentu Ukuran 

Dewan Komisaris dan Rasio Dewan Komisaris Independen”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk 

pertanyaan: 

1. Apakah terdapat hubungan antara ukuran bank dan struktur dewan 

komisaris? 

2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat diversifikasi pendapatan dan 

struktur dewan komisaris? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kinerja perusahaan sebelumnya dan 

struktur dewan komisaris? 
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4. Apakah terdapat hubungan antara kepemilikan saham oleh CEO dan 

struktur dewan komisaris? 

5. Apakah terdapat  hubungan  antara kepemilikan saham oleh pihak luar dan 

struktur dewan komisaris? 

6. Apakah terdapat  hubungan  antara rasio aset modal dan struktur dewan 

komisaris? 

7. Apakah terdapat  hubungan  antara merger dan akuisisi bank dan struktur 

dewan komisaris? 

8. Apakah terdapat hubungan antara kepemilikan bank (swasta/pemerintah) 

dan struktur dewan komisaris? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa ukuran bank berpengaruh 

terhadap struktur dewan komisaris 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa tingkat diversifikasi pendapatan 

berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kinerja perusahaan sebelumnya 

berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan saham oleh CEO 

berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 

5. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan saham oleh pihak 

luar berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 
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6. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa rasio aset modal berpengaruh 

terhadap struktur dewan komisaris 

7. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa merger dan akuisisi bank 

berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 

8. Untuk mendapatkan bukti empiris bahwa kepemilikan bank 

(swasta/pemerintah) berpengaruh terhadap struktur dewan komisaris 

1.4 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana bagi perkembangan 

studi  keuangan yang berkaitan dengan corporate governance khususnya di 

sektor perbankan 

2. Bagi Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan yang 

dapat dipergunakan bagi manajemen perusahaan sebagai bahan dan 

referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik 

3. Bagi Investor 

Hasil penelitian akan memberikan gambaran dan bahan pertimbangan yang 

nantinya dapat diandalkan untuk mengambil keputusan khususnya dalam 

penilaian kinerja suatu bank  

4. Bagi Penelitian yang Akan Datang 
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Dapat membantu memberikan referensi bagi kemungkinan mengadakan 

penelitian lebih lanjut dengan menambahkan variabel lain yang 

mendukung. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penulisan proposal penelitian 

ini maka dalam penulisannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai 

berikut : 

Bab I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

Bab II  : LANDASAN TEORETIS 

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat 

penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian 

ini adalah data, model empiris, dan uji analisis data. 

Bab IV : PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas 

mengenai analisis data, pengujian model, uji asumsi klasik, pembahasan 

hasil penelitian dan interpretasi hasil. 

Bab V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang 

telah dilakukan dan saran-saran perbaikan yang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




