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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan usaha berbasis syariah semakin lama mengalami 

kemajuan yang pesat. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak institusi bisnis 

Islami yang berlandaskan pada prinsip syariah. Dalam pengelolaan bisnis Islami 

diperlukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan pada 

karakteristik tertentu berdasarkan dengan syariah. Pencatatan akuntansi dan 

pelaporan keuangan inilah yang menjadi patokan perkembangan akuntansi 

syariah. 

Seiring dengan perkembangan bisnis Islami, perkembangan perbankan 

syariah mengalami kemajuan. Daya tarik masyarakat untuk melakukan kegiatan 

ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam manjadikan perbankan syariah 

menjadai salah satu cara untuk melakukan transaksi berdasarkan dengan syariah 

Islam. Bank syariah sendiri mempunyai suatu tujuan yaitu untuk mempromosikan 

dan mengembangkan suatu penerapan prinsip-prinsip Islam dan penerapannya 

terhadap transaksi keuangan maupun perbankan atau bisnis lainnya. Ada beberapa 

prinsip utama bank syariah yaitu larangan melakukan riba dalam semua transaksi 

dan melakukan semua tindakan perdagangan maupun melakukan suatu 

kesepakatan dengan bagi hasil. 



2 

 

 

 

Pada suatu kajian yang diadakan oleh Bank Indonesia, krisis yang 

terjadi di Asia Tenggara salah satu faktor penentunya disebabkan oleh lemahnya 

implementasi pada sistem tata kelola perusahaan atau yang dikenal dengan 

Corporate Governance  (The World Bank, 1998) dalam Dewayanto (2010:105). 

Lemahnya penerapan corporate governance inilah yang menyebabkan pemicu 

terjadinya berbagai kecurangan keuangan pada bisnis perusahaan. 

Gejolak krisis keuangan global yang berasal dari Amerika Serikat pada 

tahun 2007 mulai dirasakan dampaknya di seluruh dunia. Dampak krisis ini 

merambat ke negara berkembang, termasuk di Indonesia pada tahun 2008. 

Perekonomian Indonesia mulai tertekan ditandai dengan melambatnya 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suprime Mortgage Crisis atau lebih dikenal 

sebagai krisis global 2008 berpusat di New York, Amerika Serikat. Krisis 

keuangan global ini mengakibatkan Lehman Brother ditutup. Meluasnya 

permasalahan ini menimbulkan intensitas gejolak yang makin tinggi di pasar 

keuangan global. 

Sudarsono (2009) berpendapat bahwa dunia perbankan juga tidak lepas 

dari krisis keuangan global. Krisis keuangan menyebabkan Bank Indonesia 

meningkatkan BI rate untuk meredam inflasi yang diakibatkan oleh turunnya nilai 

rupiah terhadap dolar. Kenaikan BI rate direspon dengan kenaikan tingkat bunga 

bank konvensional secara masif. Namun kenaikan tingkat bunga ini tidak 

mempengaruhi bank syariah secara langsung. Sistem jual beli (bai’) di bank 

syariah, dimana pembayaran margin didasarkan fixed rate dimana ketetapan 
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didasarkan kontrak tidak bisa berubah sewaktu-waktu seperti hanya dengan 

bunga. 

Dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah 

diperlukan adanya pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau 

disebut dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Menurut Endri 

(2010) dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) dapat membantu 

Bank Syariah untuk memperbaiki kualitas pembiayaan yang tidak baik, 

meningkatkan kualitas penilaian Bank, kualitas pengambilan keputusan bisnis, 

infrastruktur dan dapat dijadikan pedoman penilaian sistem pendeteksi dini 

terhadap high risk business area, product, dan services. 

Menurut Cahaya Ekaputri (2014) dalam rangka meningkatkan kinerja 

bank sekaligus meminimalisir risiko, maka bank syariah dituntut untuk 

menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata 

Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) demi melindungi kepentingan 

stakeholder. Regulasi mengenai tata kelola telah diresmikan oleh Bank Indonesia, 

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaann Good Corporate Governance bagi Bank 

Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran Bank 

Indonesia (SE) No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaann Good Corporate 

Governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). 

Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan  Good Corporate 

Governance (GCG), bank syariah diwajibkan untuk melakukan self assessment 

secara komprehensif agar kekurangan bisa segera dideteksi. Setiap tahunnya, bank 
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syariah diwajibkan mempublikasikan Laporan hasil Self Assessment atas 

pelaksanaan Tata Kelola yang dicantumkan pada Laporan Tahunan ataupun 

Laporan Good Corporate Governance.  Laporan Self Assessment Good Corporate 

Governance merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan tata kelola yang 

dilakukan masing-masing bank, baik dalam nilai komposit dan predikat komposit, 

yang merupakan hasil akhir dari laporan pelaksanaann prinsip tata kelola. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) adalah tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan 

permodalan. Dhaniel Syam & Taufik Najda (2012) menyatakan bahwa kualitas 

penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pada bank 

umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan rasio return on asset 

(ROA) dan kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko 

pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia. Diperkuat juga oleh Cahaya 

Ekaputri (2014) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa penerapan GCG 

mampu untuk menurunkan risiko pembiayaan pada bank umum syariah. 

Selain tingkat pengembalian dan resiko pembiayaan, permodalan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas penerapan GCG pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia. Ika Permatasari & Retno Novitasary (2014) 

menyatakan bahwa  nilai komposit GCG tidak berpengaruh terhadap CAR. Hal 

tersebut dikarenakan pengelolaan dana kurang optimal, sehingga menyebabkan 

ketersediaan modal sangat tinggi. 

Sejauh ini banyak penelitian tentang Good Corporate Governance 

(GCG) yang menggunakan bank konvensional sebagai objek penelitian. Adapun 
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untuk penelitian denga topik Good Corporate Governance pada perbankan 

syariah masih sangat terbatas. Selain itu, untuk kasus perbankan syariah di 

Indonesia, implementasi Good Corporate Governance baru secara efektif 

dilaksanakan dan dilaporkan pada 2010 sehingga masih sedikit penelitian yang 

menggunakan perbankan syariah sebagai objek penelitian. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Covernance (GCG) Terhadap 

Tingkat Pengembalian, Risiko Pembiayaan Dan Permodalan pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governace 

(GCG) terhadap tingkat pengembalian? 

2. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap risiko pembiayaan? 

3. Apakah ada pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap permodalan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan Good Corpotare 

Governance (GCG) terhadap tingkat pengembalian 
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2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap resiko pembiayaan 

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh kualitas penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap permodalan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti  

Diharapkan dengan penelitian ini bisa menambah wawasan dalam hal 

kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum 

Syariah. 

2. Bagi Bank Umum Syariah 

Dapat memberikan masukan bagi Bagi Bank Umum Syariah untuk 

meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance untuk 

menunjang usahanya. 

3. Bagi Investor 

Dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memilih 

investasi yang baik dan bertanggung jawab. 

4. Dalam Bidang Akademik 

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi peneliti di bidang 

perbankan khususnya mengenai pengaruh penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) terhadap tingkat pengendalian, risiko pembiayaan dan 

permodalan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

  Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan proposal skripsi 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran subyek penelitian dan 

analisis data yang berisi analisis dari hasil penelitian dalam bentuk 

analisis deskriptif, analisis statistik dan pembasahan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, batasan penelitian 

dan saran. 

 


