
 

1  PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
 

Berdasarkan data Bank Indonesia per 31 Desember 2011, Bank-bank yang 
berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia berjumlah 120 bank, terdiri dari 66 Bank 
Swasta (36 Bank Devisa dan 30 Bank  Non Devisa), 14 Bank Campuran, 10 Bank Asing, 
26 BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan 4 Bank Pemerintah (BUMN) yaitu Bank 
Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN (BI, 2011a). Bank Indonesia (2011) juga 
menyebutkan 5 (lima) bank yang memiliki aset terbesar di Indonesia, yaitu Bank Mandiri 
mencatat aset terbesar sebanyak Rp 493 triliun dengan pangsa terhadap aset mencapai 
13,50%, disusul Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mencapai Rp 456 triliun dengan 
pangsa aset 12,49%. Di tempat ketiga ada Bank Central Asia (BCA) sebesar Rp 380 
triliun dengan pangsa aset 10,43%. Bank Negara Indonesia (BNI) ada diposisi keempat 
dengan aset Rp 289 triliun atau 7,92% pangsa aset. Sedangkan PT Bank CIMB Niaga 
(hasil merger Bank Lippo dan Bank Niaga) berada diposisi kelima dengan aset Rp 164 
triliun atau 4,50% pangsa aset.  

Potret perbankan nasional sebenarnya cukup menggembirakan dengan tingkat 
ROA sebesar 3,03% (BI, 2011a) sementara di Asia Tenggara rata-rata 1,14% (Firmanzah, 
2011) sedangkan dalam hal pemodalan, rasio CAR mencapai 16.05% termasuk risiko 
operasional (BI, 2011a) yang menunjukkan kinerja positif industri perbankan Indonesia, 
tetapi masih perlu ditingkatkan daya saingnya secara regional/internasional. Hanya dua 
bank yang masuk 200 besar di Asia, yaitu Bank Mandiri (peringkat 110) atau 10 besar  di 
Asia Tenggara berdasarkan data The Asian Banker (2009), dengan total aset ( pada tahun 
2008) sebesar USD 33,877 juta, dan dengan ekuitas sebesar USD 3,106 juta menduduki 
peringkat 73 dalam hal shareholder’s equity. Bank kedua, Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
menduduki peringkat 156 dalam hal total aset di Asia, dan 15 di Asia Tenggara, dan 
peringkat 110 dalam hal ekuitas. Akan tetapi, industri perbankan Indonesia masih belum 
mampu menghasilkan regional (Asean) champion bank. 

Hal ini dimungkinkan karena kurang efisiennya usaha perbankan sehingga kinerja 
perbankan nasional belum mampu menjadi champion di Asia Tenggara. Tingkat rasio 
BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) per Desember 2011 
mencapai 85,42% (BI, 2011a) atau lebih besar dari rata-rata BOPO di ASEAN sebesar 
40%-60% (Firmanzah, 2011). Menurut Firmanzah pula (2011), indikasi lainnya adalah 
respon yang lamban terhadap penurunan suku bunga acuan BI  ke titik 6% yang 
diharapkan dapat meningkatkan daya saing perbankan nasional untuk dapat bersaing 
dengan negara tetangga lainnya dengan suku bunga acuan yang relatif rendah seperti 
Malaysia (3,25%), Thailand (3,50%), Filipina (4,50%) atau Korea (3,25%). 

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan daya saing perbankan nasional, 
pemerintah perlu melakukan intervensi dalam meningkatkan kinerja perbankan sekaligus 
meningkatkan efisiensi operasional usahanya. Pemerintah perlu mengembangkan 
mekanisme pengawasan perbankan dengan konsentrasi yang tinggi untuk dapat 
mengendalikan aktivitas operasional perbankan sehingga dapat lebih efisien menuju daya 
saing tinggi dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi moral hazard. Penerapan 
kebijakan BI yang akan mengevaluasi kepemilikan saham melalui nilai tingkat kesehatan 



 

dan tata kelola perbankan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perbankan yang 
baik akan secara langsung berimplikasi terhadap tingkat kesehatan atau kinerja bank. 

Bank Indonesia (BI) pun memastikan kebijakan governance merupakan salah satu 
cara untuk meningkatkan daya saing perbankan nasional. Gubernur BI mengusulkan 
tujuh cara yang dinilai dapat meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional 
ke depannya (Putra, 2011), yaitu melalui: 

1. Peningkatan permodalan dan kelembagaan serta daya saing perbankan nasional 
dengan mempercepat proses konsolidasi untuk menyongsong penerapan 
masyarakat ekonomi ASEAN. 

2. Mendorong pertumbuhan sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 
yang produktif dan meningkatkan efisiensi dengan mendorong net interest margin 
(NIM) perbankan ke arah yang lebih rendah, efisien, dan kondusif bagi dunia 
usaha khususnya sektor UMKM. 

3. Partisipatif dalam meningkatkan akses dan keterhubungan masyarakat dengan 
jasa keuangan maupun lembaga perbankan. 

4. Penguatan tata kelola untuk mencegah pengambilan risiko secara berlebihan bagi 
eksekutif, melalui tatanan pemberian kompensasi atau remunerasi bagi eksekutif 
bank yang tetap kondusif  bagi pengembangan profesionalisme dan integritas para 
Bankers. 

5. Penguatan perekonomian daerah, serta lebih mendorong daya saing dan 
kelembagaan bank pembangunan daerah, sehingga dapat lebih efektif 
melaksanakan fungsinya sebagai agent of development di daerah. 

6. Penguatan daya saing dan peran bank perkreditan daerah (BPR) pada sektor 
UMKM dan masyarakat di wilayah operasionalnya. 

7. Peningkatan kualitas industri perbankan syariah nasional, terutama pada 
pemenuhan jumlah dan penguatan kualitas SDM, pemberian insentif yang tepat, 
terutama berbentuk regulasi yang kondusif dan penguatan inovasi produk dan 
infrastruktur industri. 

 
 

Rumusan Masalah dan Problem Penelitian 
 

Institusi perbankan seringkali highly leveraged (hutang yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan ekuitas) sehingga memiliki potensi untuk menimbulkan liabilitas fiskal 
yang signifikan (Scott, 2007). Levine (2003) bahkan menyebutkan bahwa institusi 
perbankan lebih tidak transparan dibandingkan industri lainnya. Efisiensi merupakan 
going concern terhadap operasi perbankan nasional dengan BOPO yang masih jauh lebih 
tinggi dibandingkan rata-rata regional. Selain itu, moral hazard juga memberikan efek 
makin vulneral-nya perbankan nasional. 

Dengan penghimpunan dana masyarakat yang begitu besar pada perbankan 
nasional, hingga mencapai Rp 2.096 triliun pada akhir semester I-2010 (BI, 2010), 
peningkatan daya saing dari sisi efisiensi dan produktivitas perlu untuk dilakukan. 
Pemerintah melalui LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) melakukan proteksi kepada 
deposan bank dengan memberi jaminan penggantian kepada deposan apabila bank 
mengalami ketidakmampuan mengembalikan simpanan deposan. Saat ini tingkat bunga 
deposito maksimum yang dijamin adalah 5,5% untuk Rupiah (IDR) dan 1% untuk USD. 



 

Good corporate governance (GCG) merupakan salah satu cara untuk mewujudkannya. 
Ketika perbankan secara efisien memobilisasi dan mengalokasikan dana, hal ini akan 
menurunkan cost of capital perusahaan, meningkatkan capital formation (tingkat 
permodalan yang dipakai oleh perbankan dalam menganalisis pemberian kredit kepada 
suatu perusahaan), dan menstimulasi peningkatan produktivitas (Levine, 2003). 

Dari ketujuh usulan Gubernur BI dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya 
saing perbankan nasional, salah satu upayanya adalah penguatan tata kelola untuk 
mencegah pengambilan risiko secara berlebihan oleh eksekutif (Putra, 2011). Oleh karena 
itu, perbankan nasional dituntut untuk menguatkan tata kelolanya (governance) dalam 
rangka meningkatkan daya saing (competitiveness). Bank Indonesia dalam hal ini 
menganggap bahwa salah satu faktor penentu daya saing perbankan nasional adalah tata 
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tentang praktik tata 
kelola yang baik dalam suatu institusi, yang di dalamnya terdapat prinsip transparansi, 
akuntabilitas, tanggung jawab/responsibilitas, kemandirian, dan kewajaran yang perlu 
dilaksanakan oleh sebuah institusi. Pentingnya pelaksanaan GCG dalam perbankan 
nasional dimulai akibat adanya kesadaran bahwa krisis multidimensi pada tahun 1997-
1998 yang dianggap lebih disebabkan karena tata kelola perusahaan yang kurang baik 
terutama dalam hal etika bisnis. 

Hasil-hasil penelitian penelitian internasional menunjukkan implementasi GCG 
masih sangat kurang di Indonesia. Kajian yang dilakukan oleh Standard & Poor, CLSA, 
Pricewaterhouse Coopers, Moody`s Morgan, and Calper`s pun masih menempatkan 
Indonesia pada urutan bawah dengan skor 1,96 (sama dengan India dan China) untuk 
prinsip transparansi/keterbukaan sementara kajian CLSA menempatkan Indonesia di 
urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme 
institusional dan budaya corporate governance (Kaihatu, 2006). Sejalan dengan hal 
tersebut, Cornellius (2005) juga mencatatkan bahwa persepsi kualitas dari institusi publik 
di Indonesia hanya mendapatkan skor 4,12 ( yang terbilang rendah) bahkan lebih rendah 
dari  India dengan skor 4,66, sementara persepsi kualitas atas pelaksanaan GCG di 
tingkat perusahaan Indonesia 4,27 (dibandingkan India dengan skor 4,57). Fakta-fakta 
tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia penerapan GCG masih sangat perlu untuk 
ditingkatkan. Khususnya perbankan yang merupakan industri yang highly regulated, 
pelaksanaan GCG perlu mendapatkan kajian tersendiri yang lebih mendalam. 

Selain itu, penelitian-penelitian mengenai GCG di perbankan Indonesia masih 
terbilang sedikit. Apalagi bila dikaitkan dengan performa perbankan dan kemudian daya 
saingnya. Penelitian-penelitian internasional masih bersifat perbandingan antar negara, 
misalnya oleh Bauer, Guenster, Otten (2004), Claessens (2006), Cornellius (2005). Gap 
inilah yang ingin diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini, dan studi kasus dipilih untuk 
mendapatkan analisis lebih mendalam karena GCG sebenarnya merupakan hal yang 
kualitatif yang akan disandingkan dengan performa yang lebih bersifat kuantitatif. Bank-
bank yang dipillih dalam studi kasus penelitian ini adalah bank-bank pemerintah  yaitu 
Bank Mandiri, BRI, dan BNI serta akan dibandingkan dengan bank swasta terbesar di 
Indonesia yaitu BCA dan bank yang sedang berkembang yaitu Bukopin. 

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya 
melalui penelitian ini adalah: 

 



 

1. Bagaimana pelaksanaan GCG pada bank-bank milik pemerintah, khususnya Bank 
Mandiri, BRI, dan BNI dibandingkan dengan pelaksanaanya pada bank-bank 
swasta, yaitu BCA dan Bukopin? 

2. Bagaimana peran GCG pada bank-bank pemerintah tersebut terhadap 
performanya, serta bagaimana pula perbandingannya dengan BCA dan Bukopin? 

3. Bagaimana performa pada bank-bank pemerintah tersebut dibandingkan dengan 
BCA dan Bukopin akan memberikan kontribusi terhadap daya saingnya? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pelaksanaan GCG pada bank-bank milik pemerintah, khususnya 
Bank Mandiri, BRI, dan BNI dibandingkan dengan pelaksanaannya pada bank-
bank swasta, yaitu BCA dan Bukopin. 

2. Menganalisis dan menguji peran GCG pada bank-bank pemerintah tersebut 
terhadap performanya, serta bagaimana pula perbandingannya dengan BCA dan 
Bukopin. 

3. Menganalisis performa pada bank-bank pemerintah tersebut dibandingkan dengan 
BCA dan Bukopin akan memberikan kontribusi terhadap daya saingnya. 

4. Merancang suatu model konseptual yang dapat diterapkan untuk meningkatkan 
daya saing perbankan nasional melalui penerapan GCG. 

 
 

Manfaat Penelitian 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pemahaman 
prinsip-prinsip GCG dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja Bank-bank Pemerintah 
bagi pengamat perbankan dan pengkajian-pengkajian lebih jauh dan mendalam sebagai 
salah satu teori organisasi. Juga bermanfaat bagi Direksi/Komisaris dan karyawan yang 
bekerja di Industri Perbankan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG (Transparansi, 
Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran) dan tentunya berguna bagi 
Pemerintah, dalam hal ini kantor Menteri Negara BUMN sebagai regulator dan 
pemegang saham dalam usaha memaksimalkan penerimaan dividen dengan tata kelola 
BUMN yang baik dan bermanfaat bagi Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 
bertanggung jawab atas pengawasan bank-bank di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu model konseptual yang 
implikasinya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perbankan 
nasional dengan penerapan GCG : 

 
1. Mengeliminir campur tangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan atas strategi 

bisnis korporat. 
2. Meminimalisir intervensi Stakeholders yang dapat menyimpang dari visi dan misi 

bank pemerintah yang telah ditetapkan oleh pemegang saham (Kantor Meneg 
BUMN). 



 

3. Perbaikan kinerja keuangan dan kepatuhan dalam pencapaian KPI (Key 
Performance Index) Direksi dan Komisaris berupa upaya implementasi GCG 
dengan menerapkan secara konsisten manajemen strategi, sistem akuntansi dan 
sistem informasi manajemen, sistem pengukuran kinerja, internal audit, 
manajemen risiko sebagai Statement of Corporate Intent yang sesuai dengan Code 
of Best Practices & Code of Ethics / Conduct dan hubungan yang harmonis 
dengan semua stakeholders.  

4. Manfaat model konseptual hubungan GCG-Tingkat Kesehatan-Daya Saing 
perbankan yang dapat digunakan oleh manajemen, bagaimana penerapan GCG 
akan meningkatkan daya saing bank. 

 
Implikasi manajerial tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 
 

Code of Best Practices,
Code of Ethics/Conduct ,

Good Stakeholders 
Relationship,

Komite Audit dll.

Manajemen Strategi

Budaya Perusahaan

Sistem Akuntansi & 
Sistem Informasi Manajemen

Manajemen Risiko

Statement of Corporate Intent

Pemegang Saham

Perlindungan Hak-hak

Dewan Komisaris

Pemberdayaan perannya
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Gambar 1 Implikasi manajerial 

Sumber: Data diolah 
 

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 Untuk membatasi cakupan penelitian dan untuk lebih memfokuskan penelitian, 
maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian difokuskan pada kajian atau studi kasus perbandingan antara Bank-
bank Pemerintah, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI serta Bank-bank swasta, 
yaitu BCA dan Bukopin. Kelimanya dipilih karena merupakan bank-bank dengan 
aset terbesar di Indonesia (Mandiri, BRI, BCA, BNI) pada Desember 2011 (BI, 
2011a) dan Bukopin sebagai bank yang sedang berkembang. 



 

b. Penelitian juga difokuskan untuk melihat bagaimana penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) akan mempengaruhi peningkatan daya saing dan kinerja 
perbankan, khususnya kelima bank tersebut di atas. 

c. Pendekatan yang digunakan adalah riset kualitatif (disertai metode statistik 
parametrik dan non parametrik) dan kajian literatur untuk mengembangkan 
sebuah model konseptual yang akan menjelaskan hubungan antara penerapan 
GCG dengan peningkatan kinerja dan daya saing perbankan. 
 

 
Kebaruan 

 
Kebaruan dari penelitian adalah: 

1. Studi kasus penerapan Good Corporate Governance (GCG) dengan 
memperbandingkan antara Bank-bank Pemerintah dengan Swasta dan 
memperbandingkan antar Bank-bank itu sendiri. 

2. Metodologi penelitian melalui penyebaran kuesioner  kepada organ-organ GCG 
dengan rancangan kuesioner yang terstruktur dan dibuat dengan mengacu pada 
peraturan-peraturan Kementerian Negara BUMN, BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan) dan peraturan Bank Indonesia, serta melalui Focus 
Group Discussion, sedangkan metode analisis digunakan uji Kruskal Walis, uji t, 
uji Mann-Whitney, analisis diskriminan, dan ISM (Interpretive Structural 
Modeling). 

3. Pengaruh GCG pada peningkatan kinerja dan daya saing perbankan nasional dan 
merevisi kebijakan GCG di perbankan. 

4. Mengembangkan model konseptual yang akan diterapkan untuk menunjukkan 
penerapan GCG akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dan daya saing 
perbankan berdasarkan keluaran dari analisis diskriminan dan ISM (Interpretive 
Structural Modeling). 

5. Melalui ISM (Interpretive Structural Modeling) didapatkan struktur elemen-
elemen aktor, tujuan, tolok ukur, dan kendala dalam konteks hubungan antara 
implementasi GCG dengan daya saing, implementasi GCG dengan tingkat 
kesehatan, dan tingkat kesehatan dengan daya saing. 
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