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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Pembahasan yang dilakukan penelitian ini merujuk pada penelitian 

sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penelitian 

terdahulu, diantaranya : 

1. Ika Permatasari dan Retno Novitasary (2014) 

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi 

GCG terhadap manajemen resiko, permodalan bank serta kinerja perbankan di 

Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel 

dependen, variabel intervening dan variabel independen. Variabel independen 

yang digunakan yaitu nilai komposit GCG. Variabel intervening dalam penelitian 

ini yaitu manajemen resiko, sedangkan variabel dependen adalah earnings yang 

diwakili dengan Return on Equity (ROE) dan permodalan bank yang diwakili 

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Dalam penelitian ini, populasi yang 

digunakan yaitu seluruh industri perbankan yang beroperasi di Indonesia 

sebanyak 135 bank. Sampel yang digunakan berupa unbalanced panel data yang 

berjumlah 119 bank selama periode 2006-2009. Teknik analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji deskriptif.   

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai komposit pada 

GCG berpengaruh positif terhadap NPL, ini berarti semakin baik nilai komposit 
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GCG, maka akan semakin baik nilai NPL. Nilai komposit GCG tidak berpengaruh 

terhadap CAR, dikarenakan pengelolaan dana kurang optimal sehingga 

menyebabkan ketersediaan modal sangat tinggi. Nilai komposit GCG tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan disebabkan tindakan manajemen terkait 

dengan penyaluran kredit kepada masyarakat. NPL tidak berpengaruh terhadap 

CAR. Hal tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pihak manajemen dalam 

penyaluran kredit. NPL berpengaruh negatif terhadap ROE. Hal ini berarti, 

semakin rendah nilai NPL, maka akan semakin tinggi nilai ROE. Selain itu, dalam 

hubungan antara nilai komposit GCG dan ROE, variabel ini dapat menjadi 

variabel intervening, mengingat variabel nilai komposit GCG tidak dapat 

berpengaruh secara langsung terhadap variabel ROE. 

Persamaan : metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian terdahulu 

dengan yang sekarang sama-sama menggunakan metode dokumentasi. Variabel 

independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan sekarang adalah nilai 

komposit Good Corporate Governance (GCG) dan variabel dependen yang 

digunakan adalah permodalan yang diukur dengan CAR. 

Perbedaan : sampel pada penelitian terdahulu dibatasi hanya terdiri dari 

perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan pada 

penelitian sekarang menggunakan seluruh Bank Umum Syariah yang telah 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan peraturan yang 

ditepkan oleh Bank Indonesia.  Periode penelitian terdahulu hanya pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

metode penelitian tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. 
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2. Asma’a Al-Amarneh (2014) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh struktur kepemilikan dan 

Corporate Governance di kinerja bank (profitabilitas dan efisiensi operasional). 

Studi ini meneliti kinerja bank selama periode 2000-2012 menggunakan data 

sekunder yaitu laporan tahunan dan laporan keuangan untuk berbagai tahun. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tiga belas bank yang terdaftar 

di Yordania untuk tahun 2000 sampai 2012. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah kinerja bank yang di ukur dengan  Return on Assets (ROA) dan Operasi 

Efisiensi Rasio. 

Penelitian telah menunjukkan bahwa kepemilikan konsentrasi 

berpengaruh positif dan signifikan dari kinerja bank (profitabilitas) sementara 

kepemilikan asing positif mempengaruhi kinerja bank (efisiensi operasional). 

Temuan penting lainnya adalah bahwa sebagai ukuran papan meningkatkan 

kinerja bank (profitabilitas) meningkat, menunjukkan bahwa standar tata kelola 

perusahaan yang baik penting untuk setiap bank dan penting bagi investor dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

Persamaan : metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

dengan yang sekarang sama-sama menggunakan metode dokumentasi. Variabel 

independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan sekarang adalah Good 

Corporate Governance. 

Perbedaan : variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu 

profitabilitas, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan variabel 

dependen tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan permodalan. Sampel pada 
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penelitian terdahulu yaitu tiga belas bank yang terdaftar di Yordania, sedangkan 

pada penelitian sekarang menggunakan seluruh Bank Umum Syariah yang telah 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan peraturan yang 

ditepkan oleh Bank Indonesia. Periode penelitian terdahulu pada tahun 2000 

sampai dengan 2012, sedangkan pada penelitian sekarang pada tahun 2010 sampai 

dengan tahun 2013. 

3. Cahaya Ekaputri (2014) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan praktik Good Corporate 

Governance (GCG). Selain itu, penelitian ini juga meneliti kemampuan praktek 

Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja profitabilitas dan 

mengurangi risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia. Pada penelitian ini 

menggunakan tata kelola sebagai variabel bebas atau variabel independen. Kinerja 

rentabilitas dan risiko pembiayaan sebagai variabel terikat atau variabel dependen. 

Kinerja rentabilitas diukur menggunakan ROA, ROE dan NIM, sedangkan risiko 

pembiayaan diukur menggunakan NPF. Total aset digunakan dalam penelitian ini 

sebagai variabel kontrol. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh Bank Umum 

Syariah di Indonesia.  Menurut Bank Indonesia (2012) hingga Oktober 2012, 

jumlah Bank Umum Syariah adalah 11 (sebelas) buah. Teknik pengambilan 

sampel adalah dengan metode purposive sampling, dimana kriteria pengambilan 

sampel hanya pada bank yang mempublikasikan Laporan Tata Kelola (GCG 

Report) dalam kurun waktu 2010- 2012 dan Laporan Tata Kelola yang 

dipublikasikan berisi Self Assessment sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009 
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tentang Pelaksanaann Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

tata kelola terbukti tidak mampu meningkatkan kinerja rentabilitas bank umum 

syariah dan  tata kelola terbukti mampu menurunkan risiko pembiayaan bank 

umum syariah. 

Persamaan : penelitian terdahulu dan penelitian sekarang sama-sama 

menggunakan metode purposive sampling untuk teknik pengambilan sampel. 

Variabel independen yang digunakan penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

tata kelola. Populasi yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu seluruh Bank 

Umum Syariah yang telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) 

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.  

Perbedaan : penelitian terdahulu mempunyai tujuan untuk meneliti kemampuan 

praktek Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja 

profitabilitas dan mengurangi risiko pembiayaan bank syariah di Indonesia 

sedangkan penelitin sekarang bertujuan untuk mengetahui pengaruh adanya 

kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap tingkat 

pengembalian, risiko pembiayaan dan permodalan pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian terdahulu pada tahun 2010 

sampai dengan 2012, sedangkan penelitian sekarang menggunakan periode tahun 

2010 sampai dengan tahun 2013. Variabel dependen yang digunakan pada 

penelitia terdahulu adalah kinerja rentabilitas dan risiko pembiayaan, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan variabel dependen tingkat pengembalian, risiko 

pembiayaan dan permodalan. 
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4. Dhaniel Syam dan Taufik Nadja (2012) 

Penelitian Dhaniel Syam & Taufik Najda (2012) bertujuan untuk menguji 

kebenaran atas klain IB sebagai upaya untuk menjembatani pendapat yang 

berseberangan tentang keunggulan bank syariah dalam penerapan Good 

Corporate Governance. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG). Variabel 

dependennya menggunakan tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan.   

Penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan GCG oleh perbankan syariah yang 

dilaporkan dalam laporan tahunan bank periode 2010. 

Metode pengumpulan data yaitu dokumentasi yang dikumpulkan 

berdasarkan kriteria tertentu. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling. 

Sedangkan metode analisis dilakukan dengan content analysis setelah itu data 

menggunakan regresi linier sederhana dengan melakukan uji normalitas dengan 

uji skeweness dan kurtosis. Hasil penelitian secara parsial (uji t) menunjukkan 

bahwa kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian 

sedangkan kualitas penerapan GCG berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. 

Persamaan : metode pengumpulan data penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang yaitu metode dokumentasi yang dikumpulkan berdasarkan kriteria 

tertentu. Metode purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel. 

Populasi yang digunakan pada penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah 

seluruh Bank Umum Syariah yang sudah menerapkan Good Corporate 

Governance (GCG) sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank 
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Indonesia. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah kualitas Good Corporate Governance (GCG). 

Perbedaan : tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menguji kebenaran atas klain 

IB sebagai upaya untuk menjembatani pendapat yang berseberanagan tentang 

keunggulan pada bank syariah dalam penerapan Good Corporate Governance, 

sedangkan penelitian sekarang mempunyai tujuan untuk mengetahui adanya 

pengaruh kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan kinerja saham pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

adalah tingkat pengembalian dan risiko pembiayaan, sedangkan untuk penelitian 

sekarang menggunakan variabel dependen tingkat pengembalian, risiko 

pembiayaan, risiko kredit dan permodalan. Periode yang digunakan pada 

penelitian terdahulu hanya pada tahun  2010 sedangkan pada penelitian sekarang 

pada tahun 2010 samapai dengan tahun 2013. 

5. David Tjondro dan R. Wilopo (2011) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah GCG memberikan 

pengaruh terhadap profitabilitas dan kinerja saham perusahaan perbankan yang 

telah go publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik kepustakaan / 

dokumentasi. Variabel bebas (independen) yaitu Good Corporate Governance 

(GCG) sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu profitabilitas dan kinerja 

saham. Profitabilitas diukur menggunakan ROA, ROE, NIM, sedangkan kinerja 

saham diukur menggunakan Return Saham dan PER. Pada penelitian ini teknik 
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analisis data yang digunakan teknik analisis regresi sederhana. Sampel pada 

penelitian ini dibatasi hanya terdiri dari perusahaan perbankan yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008.  

Dalam penelitian ini GCG berpengaruh terhadap indikator-indikator 

profitabilitas dalam perusahaan-perusahaan sektor perbankan seperti ROA, ROE 

dan NIM. Tetapi terhadap kinerja sahan GCG tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Namun demikian, GCG berpengaruh terhadap kinerja saham yang diukur 

dengan PER. 

Persamaan : metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti terdahulu 

dengan yang sekarang sama-sama menggunakan metode dokumentasi. Penentuan 

sampel penelitian terdahulu dengan sekarang menggunakan metode purposive 

sampling. Variabel independen yang digunakan oleh penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah kualitas Good Corporate Governance (GCG). 

Perbedaan : variabel dependen yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu 

profitabilitas dan kinerja saham, sedangkan pada penelitian sekarang 

menggunakan tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan permodalan. Sampel 

pada penelitian terdahulu dibatasi hanya terdiri dari perusahaan perbankan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia, sedangkan penelitian sekarang berupa seluruh 

Bank Umum Syariah yang telah menerapkan Good Corporate Governance sesuai 

dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Periode penelitian 

terdahulu hanya pada periode tahun 2008, sedangka penelitian sekarang 

menggunakan tahun periode 2010 sampai dengan 2013. 
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6. Totok Dewayanto (2010) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi lebih dalam pengukuran tata 

kelola dan kinerja perusahaan sektor perbankan secara khusus, yang ditentukan 

oleh mekanisme tata kelola perusahaan diantaranya Mekanisme Pemantauan 

Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme 

Pemantauan Regulator dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. Dalam 

penelitian ini menggunkan data sekunder yang berisi tentang data-data anual 

report yang mencakup data corporate governance, komposisi struktur 

kepemilikan, auditor eksternal dan rasio keuangan.  Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (annual 

report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2006-

2008, Jakarta Stock Exchange (JSX), website Bank Indonesia serta Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) periode 2006-2008. 

Terdapat delapan variabel bebas (independen) dalam penelitian ini, 

meliputi kepemilikan pemegang saham pengendali, kepemilikan asing, 

kepemilikan pemerintah, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, 

komisaris independen, CAR dan auditor eksternal (Big 4). Variabel dependennya 

adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA. Sedangkan ukuran 

bank yang diproksikan dengan natural logaritma asset merupakan variabel 

kontrol penelitian. 

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pemantauan kepemilikan 

menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan artinya 

tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Mekanisme pemantauan 
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pengendalian internal menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap 

kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukkan 

hubungan positif namun tidak signifikan. Mekanisme pemantauan regulator 

melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan 

hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan dengan variabel 

kontrol ukuran bank yang diproksikan oleh total assets. Mekanisme pemantauan 

pengungkapan melalui auditor eksternal (BIG 4) menunjukkan hubungan yang 

positif signifikan terhadap kinerja perbankan. 

Persamaan : persamaan pada penelitian terdahulu dan sekarang menggunakan 

teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel dan menggunakan data 

sekunder. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan 

sekarang adalah Good Corporate Governance (GCG). 

Perbedaan : perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitia sekarang terletak 

pada tujuan dilakukannya penelitian. Penelitian sekarang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kualitas Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan permodalan pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia. Sampel yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2006-2008, 

sedangkan penelitian sekarang menggunaka sampel pada seluruh Bank Umum 

Syariah yang telah menerapkan Good Corporate Governance (GCG) sesuai 

dengan peraturan yang ditepkan oleh Bank Indonesia.   
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep teori agensi didasari pada permasalahan agensi yang muncul ketika 

pengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Perusahaan 

merupakan mekanisme yang memberikan kesempatan kepada berbagai partisipan 

untuk berkontribusi dalam bentuk modal, keahlian serta tenaga kerja dalam 

rangka memaksimumkan keuntungan jangka panjang. 

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa, dalam hubungan antara 

prinsipal dan agen, prinsipal mengajak agen untuk melakukan pelayanan terkait 

dengan kepentingan prinsipal dan mendelegasikan wewenang kepada agen dalam 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, sebagai wujud pertanggungjawaban, 

agen akan berusaha untuk memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dalam hal 

pengungkapan sukarela yang lebih luas.  

Totok Dewayanto (2010) agency relationship didefinisikan sebagai 

kontrak dimana satu atau lebih orang yang (disebut owners atau pemegang saham 

atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) 

untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Salah satu dari pekerjaan 

tersebut adalah pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Hal ini 

diharapkan manajemen mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada secara 

maksimal.  

Menurut Eko Raharjo (2007) hal penting dalam Teori Agensi adalah 

kewenangan yang diberikan kepada agen untuk melakukan suatu tindakan dalam 

hal kepentingan pemilik. Teori Agensi menghasilkan cara yang penting untuk 



19 

 

 

 

menjelaskan kepentingan yang berlawanan antara manajer dengan pemilik yang 

merupakan suatu rintangan.  

Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:137) menyebutkan bahwa dalam 

suatu agency relationships akan muncul ketika seseorang yang disebut sebagai 

principal mempekerjakan orang atau organisasi lain yang disebut agent untuk 

memberikan pelayanan atau melakukan pekerjaan tertentu. Dalam hal ini 

dimungkinkan akan terjadi konflik karena principal akan memberikan autoritas 

kepada agent. Hal ini dikarenakan manajer dengan para pemegang saham tidak 

mempunyai tujuan yang sama dan menimbulkan suatu agency problem. Maka dari 

itu, ada beberapa cara atau mekanisme yang dapat dilakukan para pemegang 

saham tersebut untuk memotivasi manajer agar bertindak sesuai dengan 

kepentingan para pemegang saham, diantaranya (1) kompensasi manajer, (2) 

intervensi langsung oleh para pemegang saham, (3) ancaman pemecatan dan (4) 

ancaman. 

2.2.2 Bank Syariah 

Muhamad (2014 : 5) menjelaskan pengertian bank syariah adalah bank yang 

berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta 

melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank 

syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik 

antara lain sebagai berikut: 

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, 

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money), 

3. Konsep uang sebagai alat ukur bukan sebagai komoditas, 
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4. Tidak diperkenankan menggunakan kegiatan bersifat spekulatif, 

5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan 

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad. 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan 

usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank 

Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Menurut Habib Nasir dan Hasanudin (2004 : 74), Ensiklopedi 

Ekonomi dan Perbankan Syariah mengemukakan bahwa Bank Syariah adalah 

bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang sesuai 

denga syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan 

lembaga intermediasi yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, bebas 

dari bunga (riba), bebas dari semua kegiatan yang bersifat non produktif seperti 

perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang meragukan (gharar) dan hanya 

perpusat pada kegiatan yang halal. 

2.2.3 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:11) Good Corporate Governance (GCG) adalah 

suatu sistem dan struktur yang mengelola perusahaan dengan tujuan 

meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders value) serta mengalokasikan 

beberapa pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholder) seperti 

kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat 

luas. 
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Menurut Brigham dan Erhardt (2005) dalam Dewayanto (2010) 

mendefinisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat aturan dan 

prosedur yang menjamin manajer untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

berbasis nilai. Sedangkan definisi CGC menurut Bank Dunia merupakan suatu 

aturan, standar dan organisasi dalam bidang ekonomi yang mengatur tentang 

perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran 

tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang 

saham dan kreditur). Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk 

menciptakan suatu pasar yang transparan, efisien dan konsisten yang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Dalam menerapkan GCG diperlukan tiga pilar 

yang saling berkaitan. Ketiga pilar tersebut yaitu negara dan perangkatnya sebagai 

regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan peran masyarakat sebagai 

pengguna produk.  

M. Umer Chapra & Habib Ahmed (2008:13) berpendapat bahwa tanpa 

adanya penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif, bank syariah 

akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan 

kinerjaanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan corporate 

governance menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah 

yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam 

mengahadapi tantangan dalam jangka panjang. 

2.2.4 Prinsip Dasar Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip pokok GCG perbankan syariah pada dasarnya hampir sama 

dengan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan secara umum fungsi 
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perbankan syariah dengan perbankan konvensional itu sama. Adapun faktor-

faktor yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan konsep GCG adalah 

akuntasi, kultur manajemen, dan pengawasan. Faktor-faktor ini nantinya akan 

mempengaruhi berbagai hal, salah satunya perlindungan hak stakeholder.  

Menurut Endri (2010) menjelaskan mengenai lima prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) meliputi: 

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Merupakan tuntutan agar manajemen perusahaan memiliki kemampuan 

answerability yaitu kemampuan untuk merespon pertanyaan dari 

stakeholders atas berbagai corporate action yang mereka lakukan. Intinya, 

perusahaan tersebut harus mempertanggungjawabkan semua kinerjanya 

secara wajar dan transparan. Maka dari itu, perusahaan harus dikelola 

dengan baik dan benar, harus sesuai terhadap kepentingan perusahan dan 

tetap memperhitungkan kepentingan stakeholder. Akuntabilitas 

merupakan suatu syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

2. Transparansi (Transparency) 

Berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan dan mudah dimengerti 

yang dapat diperoleh secara  low-cost sehingga stakeholders dapat 

mengambil keputusan yang tepat. Karena itu, perusahaan perlu 

meningkatkan kualitas, kuantitas dan frekuensi dari laporan kegiatan 

perusahaan.  

3. Responsibilitas (Responsibility) 
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Memastikan bahwa bank dikelola secara hati-hati sesuai dengan hukum 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menetapkan 

manajemen risiko dan pengendaliaan yang sesuai. 

4. Independensi (Independency)  

Bertindak hanya untuk kepentingan bank dan tidak dipengaruhi oleh 

aktivitas-aktivitas yang mengarah pada timbulnya conflict of interes. 

Perusahaan harus di kelola secara independen sehingga tidak saling 

mendominasi dan tidak mudah diintervens oleh pihak lain. 

5. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)  

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, manajemen dan 

karyawan bank, nasabah serta stakeholder lainnya. Tetapi, juga harus 

memberikan kesempatan kepada stakeholder lain untuk memberikan 

masukan sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok pada GCG diatas 

sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang 

muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip keadilan 

(‘adalah), keseimbangan (tawazun), profesional (ihsan), kewajaran (wasathan) 

militansi syariah (ghirah), pengelolaan (idarah), akuntabilitas (mas’uliyah), moral 

(akhlaq), kejujuran (shiddiq), keimanan (aqidah), berfikir positif (ijabiyah), 

pemenuhan kepercayaan (amanah), kecerdasan (fathanah), keterbukaan (tabiq), 

independensi (hurriyah), kepemimpinan (khilafah), pengawasan (raqabah), 

organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan (qira'ah dan ishlah). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan Islam mendahului prinsip GCG 

dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip 

tersebut diharapkan dapat dijadikan pedoman pengelolaan secara profesional 

dalam institusi ekonomi dan keuangan syariah sehingga sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

2.2.5 Tujuan Good Corporate Governace 

Menurut Endri (2010) menulis tentang penerapan sistim Good Corporate 

Governance (GCG) dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan 

nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui 

beberapa tujuan, diantaranya: 

1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi 

yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang 

saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan merupakan solusi yang 

elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan. 

2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholders. 

4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi 

pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate. 

5. Menimalkan agency cost dengan mengendalikan konflik kepentingan yang 

mungkin timbul antara pihak prinsipal dengan agen. Agency cost 

merupakan suatu biaya yang ditanggung oleh pemegang saham sebagai 
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suatu akibat dari penyalahgunaan wewenang ataupun biaya yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya terjadinya resiko tersebut.  

6. Memimalkan biaya modal (cost of capital) yaitu dengan cara memberikan 

sinyal positif untuk para penyedia modal. Hal ini dilakukan untuk 

menurunkan tingkat risiko perusahaan. Dampak pengelolaan perusahaan 

yang baik akan menyebabkan turunnya tingkat bunga atas dana atau 

sumber dana yang dipinjam oleh perusahaan akan semakin kecil. 

Penerapan GCG pada bank syariah diharapkan: (1) semakin 

meningkatnya kepercayaan publik kepada bank syariah, (2) pertumbuhan industri 

jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan 

senantiasa terpelihara, dan (3) keberhasilan industri jasa keuangan Islam dalam 

menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam pada level of 

playing field yang sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. 

Menurut Endri (2010) dalam membangun suatu sistem GCG yang 

efektif bagi bank syariah dapat memperhatikan lima pilar mekanisme GCG, antara 

lain: 

1. Peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus optimal 

sehingga memberikan keyakinan bahwa seluruh transaksi yang dilakukan 

oleh perusahaan tidak melanggar kaidah maupun prinsip syariah. 

2. Bank syariah harus memiliki sistem pengawasan internal dan manajemen 

risiko yang tangguh. Hal ini penting agar dapat mendeteksi dan 

menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan 

sistem dan prosedur pada bank syariah 
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3. Dalam konteks syariah, auditor eksternal tidak saja berperan untuk 

memberikan opini bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara 

wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Auditor eksternal 

juga harus bekerja sama dan mengorelasikan pekerjaannya kepada DPS 

dan auditor internal untuk mendapat keyakinan bahwa penyajian lapora 

keuangan telah memiliki tingkat pengungkapkan dan transparansi yang 

memadai. 

4. Transformasi budaya korporasi yang islami dan peningkatan kualitas SDM 

harus menjadi komitmen bagi manajemen bank syariah. 

5. Perangkat hukum dan peraturan Bank Indonesia dan pasar modal yang 

sesuai dengan karakteristik bank syariah menjadi prasyarat guna 

terciptanya iklim pengawasan dan GCG yang sehat bagi perbankan syariah 

di Indonesia. 

2.2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi 

nasehat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tugas dewan komisaris adalah  

1. Melaksanakan tugas sesuai GCG 

2. Mengawasi pelaksanaan GCG pada tiap kegiatan operasional bank 

3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan memberi nasehat kepada direksi, tapi 

dilarang ikut mengambil keputusan kegiatan operasional bank 
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4. Memastikan direksi follow up temuan audit atau rekomendasi Bank 

Indonesia, auditor intern/ekstern maupun DPS 

5. Melapor kepada Bank Indonesia dalam waktu 7 hari kerja jika menemukan 

pelanggaran terhadap undang-undang perbankan atau jika ada kondisi 

yang membahayakan bank 

6. Demi efektifitas tugas, dewan komisaris membentuk komite pemantau 

resiko, komite remunerasi dan nominasi serta komite audit 

7. Komisaris harus membentuk pedoman tata tertib kerja komite tersebut 

diatas dan selalu meng-up date-nya 

8. Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya 

9. Komisaris wajib membuat pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris 

minimal tentang waktu kerja dan pengaturan rapat minimal dua bulan 

sekali 

10. Membuat laporan pelaksanaan GCG kepada Bank Indonesia 

Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab independen. Hal ini dimaksudkan agar Dewan Komisaris dapat 

melaksanakan tugas secara subyektif dan bebas dari tekanan. 

2.2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 

secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi yaitu: 
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1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan 

prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta sesuai dengan anggaran 

dasar dan undang-undang 

2. Melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan operasional bank 

3. Follow up temuan audit atas rekomendasi Bank Indonesia, auditor 

intern/ekstern dan DPS 

4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang 

saham 

5. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan yang bersifat strategis di 

bidang kepegawaian  

6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu 

kepada dewan komisaris dan DPS  

7. Tiap anggota direksi harus punya kejelasan tugas dan tanggung jawab 

sesuai bidangnya  

8. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib yang mengikat yang 

mengatur mengenai waktu kerja dan pengaturan rapat  

9. Keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh direksi  

2.2.8 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit 

Tugas komite audit adalah: 

1. Mengevaluasi pelaksanan audit intern dalam rangka menilai kecukupan 

pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan 

2. Melakukan koordinasi dengan kantor akuntan publik dalam rangka 

efektifitas pelaksanaan audit ekstern 
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3. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik dan 

kantor akuntan publik kepada Dewan komisaris 

2.2.9 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Resiko 

Adapun tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Resiko adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan strategi maajemen resiko yang disusun 

Manajemen secara tahunan, 

2. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas 

pelaksanaan kebijakan manajemen resiko, 

3. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka 

memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan 

lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, 

khususnya yang berkaitan dengan maajemen resiko, 

4. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atau usulan Direksi yang 

berkaitan dengan kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi 

untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan 

keputusan. 

2.2.10 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang bertugas 

melakukan pengarahan, pemberian konsultasi nasihat atau saran, melakukan 

evaluasi dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa 

kegiatan usaha bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana 

ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. DPS bertugas dan bertanggungjawab 
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memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank 

agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah 

1. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; 

2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; 

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank 

yang belum ada fatwanya; 

4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 

bank; dan 

5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja 

Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 

2.2.11 Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana 

Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa  

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip 

Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta 

Pelayanan Jasa Bank Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4793), 

dijelaskan bahwa: 

1. Dengan Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah 

mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah. 

Untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan 
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inovasi transaksi keuangan syariah tersebut diperlukan kesesuaian dengan 

prinsip syariah secara istiqomah sebagaimana difatwakan oleh Dewan 

Syariah Nasional. 

2. Dengan adanya ketentuan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam 

kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank 

syariah, akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang 

berkepentingan dimana pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank 

syariah yang sehat. 

2.2.12 Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur 

Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern Bank Umum,  Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan sesuai 

dengan Pasal 5 butir a,b,c adalah 

a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah 

memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan 

perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian; 

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku; 

c. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan 

komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. 
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2.2.13 Penerapan Fungsi Audit Intern 

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/ 6 /PBI/1999 Tentang Penugasan Direktur 

Kepatuhan (Compliance Director)  Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi 

Audit Intern Bank Umum Pasal 5 Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung 

jawab sekurang-kurangnya untuk: 

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank 

telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan 

perundangundangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip 

kehati-hatian; 

2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku; 

3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan 

komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia. 

Pada pasal 9 disebutkan bahwa kewajiban bank berdasarkan Standar 

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank, antara lain 

1. Menyusun Piagam Audit Intern ( Internal Audit Charter); 

2. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); 

3. Menyusun panduan audit intern. 

2.2.14 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 

Menurut Hennie Van Greuning & Zamir Iqbal (2011:46) audit eksternal memiliki 

tanggung jawab untuk melakuka hal-hal berikut ini: 

1. Mengevaluasi risiko yang melekat di bank-bank yang mereka audit. 
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2. Menganalisis dan mengevaluasi informasi yag disajikan untuk memastikan 

bahwa informasi tersebut masuk akal. 

3. Memahami esensi transaksi dan rekayasa finansial (struktur) yang 

digunakan oleh bank klien. 

4. Meninjau kepatuhan manajemen terhadap kebijakan-kebijakan dan 

prosedur dari dewan komisaris. 

5. Meninjau informasi yang disediakan kepada dewan komisaris, pemegang 

saham dan pembuat kebijakan. 

6. Meninjau kepatuhan terhadap persyaratan hukum. 

7. Melaporkan ke dewan komisaris, pemegang saham dan pembuat kebijakan 

mengenai penyajian wajar dari laporan yang disampaikan kepada mereka. 

2.2.15 Batas Maksimum Penyaluran Dana 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/ 5 /PBI/2011 Tentang Batas Maksimum 

Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 1 Butir 3,4,5,6 

menjelaskan bahwa: 

1. Batas Maksimum Penyaluran Dana yang selanjutnya disebut dengan 

BMPD adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana yang 

diperkenankan terhadap modal BPRS. 

2. Penyaluran Dana adalah penanaman dana BPRS dalam bentuk: 

a. pembiayaan, dan/atau 

b. penempatan dana antar bank. 

3. Pembiayaan adalah Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 
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4. Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPRS pada Bank 

Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau 

BPRS lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, pembiayaan yang diberikan dan penanaman dana berdasarkan 

prinsip syariah lainnya yang sejenis. 

2.2.16 Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan, Laporan 

Pelaksanaan GCG Dan Pelaporan Internal 

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi 

Kondisi Keuangan Bank Bab 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undangundang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank 

asing; 

2. Pengendalian adalah: 

a. Bank mempunyai hak suara yang lebih dari 50% (limapuluh perseratus) 

berdasarkan suatu perjanjian dengan investor lainnya; 

b. Bank mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial 

dan operasional perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; 

c. Bank memiliki kewenangan untuk menunjuk atau memberhentikan 

mayoritas pengurus perusahaan; 

d. Bank mampu menguasai suara mayoritas dalam rapat pengurus; 
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e. Bank memiliki atau mengendalikan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh 

perseratus) saham dan merupakan pemegang saham terbesar dibandingkan 

dengan kepemilikan pihak lain dalam perusahaan; 

f. Bank dan pihak terkait dengan Bank memiliki jumlah saham lebih dari 

50% (lima puluh seratus) dari modal perusahaan; 

g. Aktivitas utama perusahaan tempat Penyertaan adalah untuk memberikan 

manfaat bagi Bank; dan atau  

h. Bank memiliki saham dan merupakan kreditur terbesar dari perusahaan 

tempat penyertaan; 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/22/PBI/2001 Tentang 

Transparansi Kondisi Keuangan Bank Bab 1 Pasal 2 yaitu: 

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank wajib menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang terdiri dari: 

1. Laporan Tahunan; 

2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan; 

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan; dan 

4. Laporan Keuangan Konsolidasi. 

2.2.17 Tingkat Pengembalian 

Menurut Dhaniel Syam dan Taufik Najda (2012) tingkat pengembalian adalah 

tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu penanaman modal, pinjaman 

maupun pembiayaan sebagai ukuran dan kinerja operasional. Bank Umum 

Syariah melakukan sistem pembiayaan mudhorobah dan musyarokah 
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menggunakan model revenue sharing. Model ini tingkat pengembalian didasarkan 

pada kinerja nasabah dan tidak dimuka. Hal ini menyebabkan secara tidak 

langsung tinggi atau rendahnya suatu tingkat pengembalian yang akan dicapai 

nasabah menentukan tinggi atau rendahnya tingkat pengembalian pada Bank 

Umum Syariah. Tingkat pengembalian diukur menggunakan rasio Return On Aset 

(ROA). Menurut Muhammad (2014 : 259) ROA dihitung dengan rumus: 

ROA = 
Laba Bersih

Total Aktiva
 x 100% 

2.2.18 Risiko Pembiayaan 

Menurut M. Umer Chapra & Habib Ahmed (2008:75) risiko kredit merupakan 

suatu risiko kegagalan yang dialami nasabah dalam memenuhi kewajibannya 

secara penuh dan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Risiko kredit dapat 

muncul dalam baking book dan trading book bank. Banking book terjadi ketika 

nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya secara 

penuh pada waktu yang telah disepakati. Hal ini akan mengakibatkan 

ketidakpastian pada laba bersih dan nilai pasar dari ekuitas yang muncul dari 

keterlambatan atau tidak terbayarnya pokok pinjaman beserta bunganya. 

Sedangkan trading book terjadi apabila nasabah tidak mampu memenuhi 

kewajiban yang terutang dalam kontrak. Hal ini akan memicu risiko pembayaran, 

yaitu apabila satu pihak bersepakat untuk membayar atau mengirimkan aset 

sebelum aset atau dana cash tersebut ia terima, sehingga akan mengakibatkan 

potens kerugian.  

Menurut Cahaya Ekaputri (2014) Salah satu risiko yang menjadi 

kosentrasi Bank Syariah adalah risiko kredit. Pada bank syariah, kredit disebut 
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pembiayaan. Risiko pembiayaan didefinisikan sebagai risiko timbulnya kerugian 

yang terkait dengan kemungkinan bahwa counterparty akan gagal memenuhi 

kewajibannya; atau dapat dikatakan adalah risiko di mana debitur tidak akan 

kembali membayar pembiayaannya (pinjaman bermasalah). 

Sedangkan Dhaniel Syam & Taufik Najda (2012) risiko pembiayaan 

merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan 

atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang 

dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo. Risiko pembiayaan di ukur 

menggunakan NPF. Menurut Muhammad (2014 : 265) NPF dihitung dengan 

rumus: 

𝑁𝑃𝐹 =  
Pembiayaan Bermasalah (KL, D, M)

Total Pembiayaan
 x 100% 

2.2.19 Permodalan 

Modal merupakan suatu sarana yang digunakan untuk membiayai aset 

penghasilan laba dan perlindungan stabilitas. Menurut Hennie Van Greuning & 

Zamir Iqbal (2011:213) dari sudut padang efisiensi dan pengembalian, modal 

merupakan sumber pendanaan bank yang dapat digunakan secara langsung untuk 

pembelian aset penghasil laba dan untuk menggalang dana lain, dengan 

keuntungan bersih yang diperoleh para pemegang saham. Sedangkan dari sudut 

pandang stabilitas, modal bank digunakan sebagai pelindung untuk menyerap 

goncangan dari kerugian usaha dan mempertimbangkan solvabilitas, dengan 

manfaat yang diterima oleh nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut 

Sofyan Syafri Harahap (2007:307) CAR dihitung dengan rumus: 
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𝐶𝐴𝑅 =
Stockholders Equity

Total Risk Weighted Asets (ATMR)  
  x 100% 

2.2.20 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG terhadap Tingkat Pengembalian 

Hasil penelitian Dhaniel Syam & Taufik Najda (2012) menunjukkan bahwa 

kualitas penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pada 

bank umum syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji t. Jika penerapan 

GCG pada Bank Umum Syariah berhasil diterapkan sesuai dengan aturan Bank 

Indonesia (BI) maka penerapan GCG mampu menambah tingkat pengembalian. 

2.2.21 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG terhadap Risiko Pembiayaan 

Hasil penelitian Dhaniel Syam & Taufik Najda (2012) menunjukkan bahwa 

kualitas penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia, yang ditunjukkan oleh hasil uji t. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan GCG mampu untuk mengurangi risiko 

pembiayaan. Cahaya Ekaputri (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan 

hasil yang sama bahwa penerapan GCG mampu menurunkan risiko pembiayaan. 

Ditetapkan aturan Bank Indonesia mengenai penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) ditujukan untuk mengurangi risiko yang ada pada perusahaan 

perbankan. Jika penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berhasil diterapkan 

sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) maka penerapan GCG mampu 

mengurangi risiko pembiayaan.  

2.2.22 Pengaruh Kualitas Penerapan GCG terhadap Permodalan 

Hasil penelitian Ika Permatasari & Retno Novitasary (2014) menunjukkan bahwa 

GCG tidak berpengaruh terhadap CAR. Bank dengan nilai CAR yang sangat 

tinggi menjadi kurang baik bagi bank. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa 
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terjadi suatu masalah dalam pengelolaan dana dalam bank. Besarnya nilai CAR 

menunjukkan tingkat kepekaan bank terhadap kepentingan umum. Apabila nilai 

CAR semakin tinggi, maka bank semakin peka terhadap kepentingan publik. 

Akan tetapi, apabila nilai CAR rendah menunjukkan bahwa kepekaan bank 

terhadap publik rendah. Jika penerapan GCG pada Bank Umum Syariah berhasil 

diterapkan sesuai dengan aturan Bank Indonesia (BI) maka penerapan GCG 

mampu meningkatkan permodalan bank. 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan kerangka 

pemikiran dalam penelitian dikemukakan sebagai berikut: pengaruh kualitas 

penerapan Good Corporate Governace (GCG) terhadap Tingkat Pengembalian, 

Risiko Pembiayaan dan Permodalan selama periode tahun 2010 sampai dengan 

tahun 2013. Tingkat pengembalian diukur menggunakan ROA (Return on Asset), 

risiko pembiayaan diukur dengan NPF (Net Performing Financing) dan 

Permodalan diukur menggunakan CAR (Capital Adequacy Ratio). 

Kerangka penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara 

tepat obyek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas 

dan sistematis agar dapat dilihat dari segi mana kualitas penerapan kualitas Good 

Corporate Governance pada Bank Umum Syariah mampu mengambil keputusan 

sebagaimana pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian, risiko pembiayaan dan 

permodalan. Secara sistematis, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat 

dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh 

terhadap tingkat pengembalian 

H2 : Kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh 

terhadap risiko pembiayaan 

H3 : Kualitas penerapan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh 

terhadap permodalan 
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