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ABSTRACT  

This research is a case study conducted in a state-owned company engaged in banking in 

Indonesia. The purpose of this study aimed to determine the principles of Good Corporate 

Governance (GCG) implementation applied by the company, and to determine which of its 

principle implementation is the weakest compared to other principles. GCG has the 

principles of transparency, accountability, responsibility, independence. Determining the 

value of the principle of each composite requires a method of calculation that can represent 

the value of each principle by using self-assessment. Result of this study will give the value 

of each principles in order to know which of the principles is still needed to improve. Data 

collection methods used in this study are interviewing method and literature study. 

Descriptive methods is used to analyze the obtained data. These results indicate that overall 

implementation of the principles of good corporate governance at PT Bank X is very good 

category, but the principle of transparency and responsibility in the composite predicate are 

just in the good category. In addition the results of this study show that the principle of 

transparency and responsibility are principles that need to be improved due to the 

implementation of high composite score compared to the other principles. This means that 

there are few shortcomings in responsibility and transparency principles implementation. 

Keywords : Good Corporate Governance (GCG), transparancy,  accountability, 

responsibillity, independence, fairness 

I. PENDAHULUAN 

Konsep Corporate Governance telah ada sejak tahun 1840 atau sekitar 1,5 abad 

yang lalu bersama dengan dikembangkanya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika 

serikat istilah Corporate Governance itu sendiri diperkenalkan pada tahun 1992 oleh 

Cadbury Committee dalam sebuah laporannya yang disebut Cadbury Report dan laporan 

inilah yang menentukan praktik Corporate Governance di dunia. Syakhroza (2005)  

Dalam 10 tahun terakhir istilah Good Corporate Governance menjadi salah satu topik 

yang penting yang dibahas oleh perusahaan perusahaan di dunia. hal tersebut dikarenakan 

penerapan Good Corporate Governance  dianggap sebagai salah satu kunci sukses 

perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi 

standar kewajiban sebuah perusahaan untuk bersaing secara global. Karena para investor 



dan konsumen dinilai telah memiliki standar yang tinggi dalam memilih perusahaan yang 

akan dijadikan tempat berinvestasi dan menanamkan dananya.  Hal tersebut dikarenakan 

krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997 di kawasan Asia termasuk Indonesia. Hal 

tersebut dikarenakan banyaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan emitten 

yang terjadi di pasar modal yang menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan para investor 

dan nasabah, hal tersebut terjadi karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance 

dan kurangnya regulasi yang mengatur tentang pembuatan laporan keuangan sehingga 

kurangnya transparansi dan kurangnya perlindungan terhadap pemegang saham dan 

stakeholder serta nasabah.  

Kajian mengenai Good Corporate Governance meningkat dengan pesat seiring 

dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal yang dilakukan oleh 

perusahaan multinasional salah satunya adalah Enron yang bekerja sama dengan sebuah 

perusahaan akuntan publik yang dinilai sangat independen dan termasuk dalam big five 

yaitu Arthur Andersen dan skandal spektakuler yang melibatkan perusahaan-perusahaan 

besar di dunia antara lain Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Polypeck dan 

Maxwell yang berdampak pada perekonomian dunia. Kaihatu (2006) oleh karena itu saat ini 

isu Good Corporate Governance menjadi sangat penting. Keruntuhan perusahaan -

perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh strategi, prosedur maupun praktik curang dari 

manajemen puncak yang berlangsung cukup lama karena lemahnya pengawasan dari pihak 

independen, penerapan  Good Corporate Governance yang baik dinilai dapat mencegah 

perusahaan untuk melakukan kecurangan, oleh karena itu saat ini para investor telah jeli 

dalam melihat serta memilih perusahaan untuk berinvestasi. Dan saat ini penerapan Good 

Corporate Governance bukan hanya sebagai formalitas belaka, melainkan sebuah 

kewajiban bagi perusahaan yang ingin go public. Dan bagi perusahaan yang telah go public 

maka perusahaan tersebut akan menerbitkan laporan yang berisi tentang implementasi 

Good Corporate Governance yang telah dilakukan perusahaan tersebut. 

Pelaksanaan dan penerapan prinsip  Good Corporate Governance  sangat 

diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai 

syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena 

itu Bank for International Sattlement (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus 

prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah mengeluarkan pedoman 

pelaksanaan Good Corporate Governance bagi dunia perbankan secara internasional. 

Sedangkan di Indonesia memberikan respon dengan membentuk suatu komite pada tahun 

1999 yang tugasnya merekomendasikan pedoman umum Good Corporate Governance 

yang pertama, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG).(Rachmandy) 



Penelitian mengenai analisis implementasi Good Corporate Governance dalam 

perusahaan telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Nagoro 

(2008) dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip GCG pada Bank BUMN (studi kasus pada 

bank BRI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana penerapan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT.Bank Rakyat Indonesia dan manfaat 

penerapan Good Corporate Governance di PT.Bank Rakyat Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif. Dan hasil dari penelitian ini adalah penerapan prinsip 

prinsip Good Corporate Governance di bank BRI telah berjalan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Dan manfaat dari penerapan Good Corporate Governance di PT.Bank Rakyat 

Indonesia adalah terdapat peningkatan penyaluran kredit pada tahun 2004, kredit yang 

disalurkan mencapai Rp. 62,37 triliun. Kenaikan penyaluran kredit didukung oleh penurunan 

kredit bermasalah dari Rp. 2,87 triliun menjadi Rp. 2,62 triliun. Perbedaan penelitian antara 

penelitian ini dengan penelitian yang ingin penulis teliti terletak pada objek penelitian dan 

dalam penelitian yang dibuat oleh Nagoro (2008) memfokuskan penelitian terhadap 

peningkatan kredit yang diberikan dan dihubungkan dengan penerapan Good Corporate 

Governance Bank BRI.  

Dan selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Rachmandy (2012) mengenai 

“Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Tabungan Negara 

(persero) Tbk.” Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana penerapan 

prinsip Good Corporate Governance pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang 

berpedoman pada pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerapan prinsip Good Corporate 

Governance yang meliputi keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi 

dan kewajaran pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan dengan cukup 

baik. Perusahaan memberikan tentang bagaimana penerapan dari masing-masing prinsip 

tersebut. Walaupun penerapannya sudah dikatakan cukup baik, namun sebaiknya informasi 

yang diungkapkan dalam laporan tata kelola perusahaan disajikan lebih rinci dan detail agar 

para pengguna informasi baik stakeholder maupun shareholder dapat lebih memahami isi 

dari laporan tata kelola perusahaan agar laporan tersebut dapat berguna sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Perbedaan penelitian terletak pada metode 

penelitian dimana dalam peneitian yang dibuat oleh Rachmandy (2012) kesimpulan yang di 

dapat hanya berupa paragraf dan tanpa menggunakan penilaian atau scoring dari masing-

masing prinsip GCG. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan PT. Bank X sebagai objek penelitian, 

karena PT. Bank X. merupakan bank dengan aset terbesar di Indonesia sehingga dalam 

kegiatan usahanya PT. Bank X dituntut untuk mengutamakan prinsip kehati-hatian dan 



menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance demi kepentingan para 

stakeholder.  PT. Bank X  terbukti memenangkan penghargaan Corporate Governance 

Award (CGA) selama 6 tahun berturut turut sejak tahun 2007 hingga tahun  2012 

(www.bankmandiri.co.id). Ini membuktikan konsistensi PT. Bank X  dalam menerapkan 

Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya. Dan penulis ingin meneliti 

bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank X, 

apakah PT. Bank X telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance  dengan  

sangat baik dalam kegiatan usahanya atau masih terdapat kekurangan dalam 

penerapannya dengan cara mengelompokan hasil dari analisis self asessment menjadi 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabillitas, 

responsibilitas (pertanggungjawaban), independensi dan fairness (kesetaraan) sesuai 

dengan Pedoman Good Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh KNKG dan 

melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai komposit dari masing prinsip, sehingga 

dapat terlihat prinsip manakah yang memiliki nilai komposit tertinggi dalam penerapannya. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Konsep dasar dan pengertian Good Corporate Governance  

Teori keagenan 

Corporate Governance berhubungan dengan teori keagenan dan stewardship theory. 

Daniri (2006). Dimana teori keagenan mulai berlaku ketika adanya  hubungan  antara 

pemilik modal (principal) dan agen yang bersifat kontraktual. Pemilik modal  yang tidak 

dapat mengelola perusahaan yang dimilikinya akan menyerahkan tanggung jawab 

operasional perusahaannya kepada  agen sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui 

kedua belah pihak. Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral dan 

profesional menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk mengoptimalkan operasi dan  di 

dalam satu perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan untuk 

mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan milik principal dan kepentingan pribadi agen 

yang memegang tanggung jawab besar untuk mendapatkan imbalan yang besar , dengan 

kata lain agen akan mendapatkan  keuntungan dengan memanfaatkan situasi perusahaan 

dikarenakan agen memiliki akses dan agen lah yang menjalankan kegiatan usaha di 

perusahaan. Permasalahan yang biasa ditemukan adalah terdapatnya CEO duality yang 

dapat merugikan perusahaan, CEO duality adalah keadaan dimana CEO merangka jabatan 

sekaligus menjadi dewan sehingga tidak ada unsur pengawasan yang independen dan 

situasi ini memberikan CEO keleluasaan untuk memiliki pengaruh dominan pada keputusan 

Dewan oleh karena itu, CEO duality akan melemahkan independensi dewan dan membuat 

Dewan tidak bisa memonitor manajemen secara efektif. Chaghadari (2011). 



Stewardship theory 

Sedangkan dalam stewardship theory seorang agen dinilai  jauh dari sifat negatif,  

menurut Daniri (2006) stewardship theory dibangun di atas asumsi filososfis mengenai sifat 

manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan 

penuh tanggung jawab memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain dan dalam teori 

ini seorang agen dianggap selalu ingin melakukan pekerjaan yang baik guna menjaga asset 

dari perusahaan. Dengan demikian, stewardship theory  menyatakan bahwa tidak ada 

masalah umum yang melekat terkait motivasi eksekutif. Stewardship theory berfokus bukan 

pada motivasi CEO melainkan fasilitatif, pemberdayaan struktur, dan fungsi jabatan dari 

peran ketua dan CEO akan meningkatkan efektivitas perusahaan, dan dengan adanya 

Stewardship theory dinilai akan meningkatkan kinerja perusahaan dengan pengembalian 

yang tinggi terhadap para shareholder. Donaldson dan Davis (1991). 

Pengertian Good Corporate Governance 

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

Corporate Governance Bagi Bank Umum, Good Corporate Governance didefinisikan 

sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan 

(transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), 

independensi (independency), dan kewajaran (fairness).  

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan Corporate 

Governance sebagai “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan 

guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.” 

Dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola 

perusahaan yang mengatur hubungan antara perusahaan dengan semua elemen yang 

terkait dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut mengenai hak dan kewajiban masing 

masing elemen yang berguna untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan dan 

meningkatkan kepercayaan stakeholder dan semua elemen penunjang dalam perusahaan 

tersebut. 

Teori persepektif Good Corporate Governance 

Berikut adalah penjelasan mengenai dua persepektif dari Good Corporate 

Governance menurut Syakhroza (2005) : 



Teori shareholder  

Teori shareholder dapat dianggap sebagai cara memandang korporasi secara 

tradisional yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan 

diopersionalkan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sebagai 

akibat dari investasi yang dilakukannya.” Dalam teori ini mengedepankan kepada 

memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham tanpa memikirkan elemen elemen 

lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

Teori stakeholder 

Persepektif kedua adalah “teori yang baru marak dibicarakan pada akhir abad ke 20 

dengan diperkenalkannya konsep stakeholder theory oleh Freeman pada tahun 1984. 

Persepektif ini mempromosikan sudut pandang yang kontras dengan teori shareholder. Dari 

sudut pandang teori stakeholder perusahaan didefinisikan sebagai organ yang berhubungan 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan baik yang berada di dalam maupun diluar 

perusahaan”. Dalam teori stakeholder memasukan elemen elemen lain yang berhubungan 

dengan kegiatan perusahaan, antara lain karyawan, masyarakat sekitar, supplier, 

konsumen, kreditur. dan elemen lain yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

Dalam teori ini lebih mengedepankan aspek sosial dengan memperhatikan masyarakat 

sekitar dan lebih banyak pihak yang diperhatikan dibandingkan dengan teori shareholder 

yang hanya mengedepankan keuntungan para pemegang saham semata. 

Manfaat penerapan Good Corporate Governance 

Menurut FCGI (Forum Corporate Governance Indonesia) (2003) (www.fcgi.or.id) terdapat 4 

manfaat dalam melaksanakan good corporate governance antara lain : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan 

yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya 

akan meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan 

meningkatkan shareholder value dan dividen dan penyajian informasi yang transparan. 

 



 

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance terdapat 5 prinsip Good Corporate 

Governance antara lain : 

1. Transparansi : Bank harus menungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, 

jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder 

sesuai dengan haknya. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi 

kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-

perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang 

benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Informasi yang harus 

diungkapkan meliputi tapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, 

misi, sasaran usaha dan stratei perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat 

eksekutif, pengelolaan resiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, status 

kepatuhan, sistem dan pelaksanaan Good Corporate Governance serta kejadian 

penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.   Dalam praktiknya perusahaan 

seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang 

berkaitan dengan perusahaan, seperti kontrak kerja yang bernilai tinggi dengan 

perusahaan lain, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan yang 

akan dijalankan.  

2. Akuntabilitas : Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, 

dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-

masing organ organisasi yang selaras dengan visi,misi, sasaran usaha dan strategi 

perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai 

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini 

dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari 

tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. 

3. Responsibilitas : Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank perlu untuk 

melakukan hal-hal yang bersifat pertanggung jawaban kepada masyarakat atas 

kegiatan usahanya selama ini. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai 

dalam Good Corporate Governance dapat direalisasikan, yaitu untuk 

mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan 

perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.  



4. Independensi : Bank harus menghindari terjadinya dominasi dari yang tidak wajar 

oleh stakeholder manapun agar dalam kegiatan usahanya bank itu tidak dapat 

terpengaruh oleh dominasi dari pihak luar ataupun dari pihak stakeholder yang 

mendominasi bank tersebut sehingga bank terbebas dari kepentingan sepihak dan 

bank harus bebas dari benturan kepentingan. Dan dalam mengambil keputusan bank 

haruslah bersifat objekitif serta bebas dari tekanan oleh pihak manapun.  

5. Fairness : Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders 

berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran. Bank tidak boleh membeda-bedakan 

hak stakeholders menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua 

pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing, bank harus 

memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan 

dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan. 

Pedoman penerapan Good Corporate Governance 

1. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah 

mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance  yang pertama. Pedoman tersebut 

telah beberapa kali disempurnakan, terakhir pada tahun  2001. Berdasarkan pemikiran 

bahwa suatu sektor ekonomi tertentu cenderung memiliki karakteristik yang sama, maka 

pada awal tahun 2004 dikeluarkan Pedoman Good Corporate Governance  perbankan 

Indonesia dan pada awal tahun 2006 dikeluarkan pedoman Good Corporate Governance 

perasuransian Indonesia. (www.knkg-indonesia.com) 

Pedoman Good Corporate Governance ini dikeluarkan bagi semua perusahaan di 

Indonesia termasuk perusahaan yang beroperasi atas dasar prinsip syariah. Pedoman Good 

Corporate Governance ini, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan 

Good Corporate Governance, merupakan standar minimal yang akan ditindaklanjuti dan 

dirinci dalam pedoman  yang dikeluarkan oleh KNKG. Berdasarkan pedoman tersebut, 

masing-masing perusahaan perlu membuat manual yang lebih operasional. Dan 

perusahaan memiliki pedoman untuk mengetahui bagaimana acuan dalam menerapkan 

Good Corporate Governance yang baik. 

 



2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang telah disempurnakan melalui 

PBI No.8/14/2006 

 

Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang  mengatur mengenai penerapan 

Good Corporate Governance pada bank umum aturan tersebut tertuang pada  peraturan 

Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006  tentang “Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi 

bank umum”  yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 

Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi bank umum dan SE Nomor 9/12/DPNP 

III. METODE PENELITIAN  

Objek penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah PT. Bank X, alasannya dikarenakan PT. Bank X 

merupakan bank BUMN dengan aset terbesar di Indonesia sehingga dalam kegiatan 

usahanya PT. Bank X dituntut untuk mengutamakan prinsip kehati hatian dan menerapkan 

prinsip prinsip Good Corporate Governance demi kepentingan para stakeholder. PT. Bank X 

terbukti memenangkan penghargaan Corporate Governance Award (CGA) selama 4 tahun 

berturut turut sejak tahun 2009 hingga tahun  2012,  dan memperoleh  penghargaan dari 

IICG sebanyak 6 tahun berturut turut sejak tahun 2007 hingga 2012. 

(www.bankmandiri.co.id). 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus. Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2009:2) 

adalah “metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitia kualitatif lebih menekankan kepada makna daripada generalisasi.” 

Sugiyono (2009:11) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah “penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independent) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang 

lain”. Tujuan dari penelitian deskripsi adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki.” 

http://www.bankmandiri.co.id/


Sedangkan penelitian studi kasus menurut Soewadji (2012:33) adalah “suatu 

penelitian yang dilakukan dengan cara yang intensif mengenai suatu unit kasus, seperti 

individu, institusi, suatu masyarakat, atau satu kelompok dimana semua aspek atas unit 

tersebut yang diteliti. Penelitian ini dapat digunakan dengan baik untuk hal-hal yang bersifat 

spesifik maupun untuk menguji kebenaran suatu teori. Dalam penelitian studi kasus data 

dapat dikumpulkan dengan metode observasi, angket, wawancara atau studi kepustakaan. 

Metode pengumpulan data  

Data primer dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara terhadap 

salah satu pegawai senior dalam divisi compliance group tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan penelitian yang ingin penulis teliti. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan Tata Kelola Perusahaan yang  

diperoleh dari compliance group serta data data yang diperoleh dari studi pustaka yang 

berguna sebagai landasan teori dan sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian ini. 

Teknik analisis data  

1. Berdasarkan 11 faktor yang terdapat dalam kertas kerja self asessment, penulis 

mengelompokan indikator-indikator yang ada kedalam prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance sesuai pedoman umum yang dibuat oleh Komite Nasional 

Kebijakan Governance  yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, fairness yang terlampir pada lampiran I. 

2. Melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai per indikator dari masing-masing 

faktor dengan menggunakan perhitungan :   

Nilai per indikator =     Nilai penerapan masing-masing faktor 

                               Jumlah indikator masing-masing faktor  

3. Selanjutnya penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai penerapan 

masing-masing prinsip dengan menggunakan perhitungan : 

Nilai penerapan masing-masing prinsip  

= Nilai per indikator masing-masing faktor x Jumlah indikator masing-masing 

faktor   

4. Setelah mengetahui nilai penerapan masing-masing prinsip maka penulis kembali 

menghitung menggunakan perhitungan :  



 

Nilai komposit masing-masing prinsip =  

Nilai penerapan masing-masing prinsip  

            nilai maksimum dari masing-masing prinsip  

 

5. Setelah mendapatkan nilai komposit dari masing-masing prinsip penulis melakukan 

pengelompokan predikat komposit dari masing-masing prinsip berdasarkan 

peraturan Bank Indonesia yaitu: 

Tabel 3.1 

Tabel pengelompokan nilai komposit 

Nilai komposit  Predikat komposit 

Nilai komposit < 1,5 Sangat baik 

1,5 < 2,5  Baik 

2,5 < 3,5 Cukup Baik 

3,5 < 4,5 Kurang Baik 

4,5 < 5 Tidak Baik 

         Sumber : PBI.NO.8/14/2006 

6. Menganalisis hasil perhitungan dan mengurutkan nilai komposit dari masing masing 

prinsip agar terlihat urutan dari penerapan prinsip dari yang memiliki poin tertinggi 

hingga poin terendah, dan melakukan wawancara untuk mengetahui kondisi 

sebenarnya yang dihadapi perusahaan. 

7. Menarik kesimpulan dari hasil analisis diatas,untuk mengetahui bagaimana 

penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance PT.Bank X dan prinsip 

manakah yang masih memiki kekurangan dalam penerapannya. 

 

 

 

 

 



IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Analisis data 

 Langkah pertama  dalam penelitian ini adalah penulis melakukan pengelompokan 

indikator yang terdapat dalam masing-masing faktor kedalam prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance dengan menggunakan acuan Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. 

    ====Masukan tabel 4.1 disini=== 

 Setelah mengetahui jumlah indikator dalam masing-masing prinsip penulis 

melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai per indikator, dalam penelitian ini nilai 

dari masing-masing indikator yang berada dalam masing-masing faktor diasumsikan sama. 

Nilai per indikator di dapat dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :  

Nilai per indikator =                   Nilai penerapan masing- masing faktor 

                                        Indikator yang tergolong dalam masing-masing prinsip  

 Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan perhitungan di atas maka 

akan di dapat nilai per indikator dari masing-masing faktor yang merupakan awal 

perhitungan dalam penelitian ini. Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukan hasil 

perhitungan nilai per indikator dari kesebelas faktor dengan menggunakan rumus yang 

telah terlampir di atas. 

    ====Masukan tabel 4.2 disini==== 

 Setelah mengetahui nilai per indikator dan jumlah indikator dalam masing-masing 

prinsip penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui nilai penerapan masing-masing 

prinsip dengan perhitungan : 

Nilai penerapan masing-masing prinsip  = 

 Nilai per indikator masing-masing faktor x jumlah indikator masing-masing faktor   

 Perkalian dilakukan hanya pada faktor yang sama dan tidak bisa dilakukan dengan 

faktor yang berbeda. Setelah mengalikan antara nilai per indikatornya dengan jumlah 

indikator yang terdapat dalam masing-masing prinsip, akan dilakukan penjumlahan dari 

nilai masing-masing faktor yang terdapat dalam masing-masing prinsip untuk mendapatkan 

keseluruhan nilai prinsip dari kesebelas faktor. Untuk mengetahui nilai per indikator dari 



masing masing faktor dapat dilihat pada tabel 4.3 dan untuk mengetahui jumlah indikator 

yang terdapat dalam masing-masing prinsip dapat dilihat pada tabel 4.2.  

 Tabel dibawah ini berisi hasil perhitungan  yang memperlihatkan nilai penerapan dari 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang terdapat dalam 11 (sebelas) faktor 

penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance. 

    ====Masukan tabel 4,3 disini==== 

 Berdasarkan hasil perhitungan yang terlampir pada tabel 4.4 menunjukan bahwa 

prinsip responsibilitas memiliki hasil nilai penerapan terbesar  yaitu sebesar 0,442426948 

hal itu disebabkan karena pada faktor fungsi kepatuhan bank dan manajemen risiko 

memiliki peringkat penerapan sebesar 2 dan sebagian besar indikator didalamnya 

tergolong dalam prinsip responsibilitas. Besar kecil nilai penerapan juga dipengaruhi oleh 

bobot dari masing-masing faktor dapat dilihat pada faktor fungsi kepatuhan bank memiliki 

bobot sebesar 5 % dengan peringkat penerapan 2 dan memiliki 11 indikator dan 9 

diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas. Dan pada faktor manajemen risiko 

memiliki bobot sebesar 7,5% dengan peringkat penerapan sebesar 2 dan memiliki 7 

indikator dan 5 diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas. Hal tersebut membuat 

responsibilitas memiliki nilai penerapan yang tinggi. Namun  predikat komposit dan nilai 

komposit prinsip Good Corporate Governance tidak cukup dinilai hanya dengan 

mengalikan jumlah indikator dengan nilai per indikator saja, dikarenakan hanya dengan 

menggunakan perhitungan itu tidak dapat menggambarkan mengenai baik atau buruknya 

penerapan prinsip- prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank X. 

 Cara agar mengetahui nilai penerapan dari prinsip Good Corporate Governance itu 

adalah dengan membagi jumlah nilai masing-masing prinsip dengan nilai maksimum dari 

masing-masing prinsip itu sendiri. Nilai maksimum merupakan nilai tertinggi yang dapat 

dicapai oleh bank, yang didapatkan dengan cara mengganti seluruh peringkat penerapan 

yang terdapat di self asessment menjadi peringkat 1, 

Nilai komposit masing-masing prinsip =  

Nilai penerapan masing-masing prinsip  

       Nilai maksimum dari masing-masing prinsip  

 Dibawah ini terdapat tabel yang memperlihatkan mengenai hasil perhitungan nilai 

komposit penerapan prinsip Good Corporate Governance  PT. Bank X dan juga predikat 

komposit dari masing-masing prinsip Good Corporate Governance yang diterapkan oleh 



PT. Bank X. Sehingga dapat diketahui prinsip mana yang masih memerlukan perbaikan 

dalam penerapannya dan prinsip mana yang penerapannya sudah sangat baik.  

    ====Masukan tabel 4.4 disini===== 

1. Transparansi : 

 Penerapan prinsip transparansi di PT .Bank X memiliki nilai komposit sebesar 

1,72067039 dan tergolong dalam peringkat baik, hal tersebut dinilai berdasarkan 

pengelompokan indikator dalam self asessment yang tergolong dalam prinsip transparansi 

dan dengan menggunakan perhitungan yang telah dilampirkan pada  lampiran 2. Seperti 

yang terlihat pada tabel 4.5, penerapan prinsip transparansi memiliki nilai komposit yang 

paling besar dibanding prinsip-prinsip lain dan menjadi prinsip yang harus ditingkatan oleh 

PT. Bank X dalam penerapannya. Prinsip transparansi memiliki nilai paling besar 

disebabkan oleh tingginya nilai penerapan pada faktor transparansi keuangan dan non 

keuangan dikarenakan dalam faktor ini PT. Bank X memiliki peringkat penerapan sebesar  

2 dan memiliki bobot sebesar 15% , sedangkan dalam faktor ini sebagian besar dari 

indikatornya tergolong dalam prinsip transparansi sehingga mengakibatkan tingginya nilai 

komposit dalam prinsip. Secara keseluruhan penerapan prinisp transparansi PT. Bank X 

masih tergolong baik dapat terlihat dalam kegiatan usahanya PT. Bank X menyediakan 

informasi secara tepat, jelas cukup akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses 

oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. PT. Bank X telah menyampaikan 

informasi keuangan dan non keuangan secara transparan kepada publik melalui 

homepage Bank dan telah tersedia tepat waktu, lengkap dan cukup akurat. Cakupan 

laporan pelaksanaan Good Corporate Governance lengkap,  kini dan utuh, dan 

disampaikan secara tepat waktu kepada shareholder sesuai ketentuan yang berlaku. PT. 

Bank X juga telah mempublikasikan aspek transparansi organ-organ perusahaan yang 

telah tercantum dalam laporan tata kelola, seperti kepemilikan saham Dewan Komisaris 

dan Direksi pada perusahaan lain, hubungan keluarga antar organ perusahaan dan 

transparansi mengenai remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan aspek-aspek 

transparansi bank sesuai aturan Bank Indonesia. Namun PT. Bank X dinilai masih memiliki 

sedikit kekurangan yang teletak pada PT. Bank X dinilai melampirkan aspek transparansi 

sesuai dengan yang telah diatur oleh Bank Indonesia. 

2. Responsibilitas  

 Responsibilitas merupakan prinsip dengan nilai komposit terbesar kedua setelah 

transparansi yang memiliki nilai komposit sebesar 1,501528884 dan memiliki predikat 

komposit baik dalam penerapannya. Salah satu contoh penerapannya adalah 



pertanggungjawaban atas laporan Keuangan dan non keuangan, PT. Bank X segera 

meakukan revisi jika terjadi kesalahan atas penyampaian laporan keuangan dan non 

keuangan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para  pemangku 

kepentingan laporan keuangan. penyusunan laporan keuangan disusun sesuai dengan 

standar yang berlaku di Indonesia. Dan PT. Bank X telah memasikan bahwa seluruh organ 

perusahaan telah berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan 

usahanya dan telah mengikuti peraturan yang berlaku. hal tersebut dapat dilihat pada 

lampiran 1. Mengenai indikator-indikator yang tergolong sebagai prinsip responsibilitas. 

Dan dalam prakteknya PT.Bank X juga memiliki kegiatan-kegiatan sosial dibawah divisi 

CSR-PKBL yang memiliki banyak program yang berguna bagi masyarakat luas, program-

program CSR dari PT. Bank X antara lain Program Wirausahawan Mandiri, Fasilitas 

Ramah lingkungan,  peduli pendidikan dan masih banyak lagi program yang dijalankan 

oleh PT. Bank X.   

 Indikator yang tergolong sebagai prinsip responsibilitas banyak tersebar pada 11  

(sebelas) faktor penerapan Good Corporate Governance dan seperti yang dapat kita lihat 

pada tabel 4.4 bahwa faktor penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

internal  dan faktor fungsi kepatuhan bank menjadi faktor yang menyumbang poin terbesar 

dalam prinsip ini yaitu sebesar 0,107142857 dan 0,081818182. Hal tersebut dikarenakan 

pada  faktor manajemen resiko dan sistem pengendalian internal memiliki 7 indikator dan 5 

diantaranya tergolong dalam prinsip responsibilitas dan faktor ini memiliki bobot sebesar 

7,5% dengan peringkat penerapan sebesar 2. Sedangkan pada faktor penerapan fungsi 

kepatuhan memiliki 11 indikator yang 9 diantaranya tergolong sebagai prinsip 

responsibilitas dan memiliki bobot sebesar 5% dengan peringkat penerapan sebesar 2. Hal 

tersebut mengakibatkan besarnya nilai komposit dari prinsip ini, walaupun secara 

keseluruhan prinsip ini masih tergolong dalam predikat komposit baik  namun sebagai 

bahan koreksi guna meningkatkan penerapan prinsip ini sebaiknya PT. Bank X 

meningkatkan penerapan pada faktor manajemen risiko termasuk sistem pengendalian 

internal dan  pada fungsi kepatuhan bank karena dengan melakukan peningkatan 

penerapan pada faktor itu juga akan membuat pelaksanaan prinsip responsibilitas berjalan 

lebih baik. 

3. Independensi :  

 Prinsip independensi merupakan prinsip yang memiliki nilai komposit sebesar 

1,40114613  dan tergolong dalam predikat komposit sangat baik, hal itu dikarenakan PT. 

Bank X telah menerapkan prinsip ini dengan sangat baik seperti Dalam penerapannya PT. 

Bank X telah menjamin bahwa seluruh karyawan dapat mengutamakan kepentingan bank 



dan mengesampingkan kepentinga pribadi atau golongan dan juga PT. Bank X telah 

memastikan bahwa tidak terjadi dominasi baik dari pihak internal maupun eksternal dalam 

baik dalam hal komposisi saham maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. PT. 

Bank X juga mewajibkan karyawan untuk tidak terikat dengan aktivitas politik yang dapat 

mempengaruhi independensi karyawan dan PT. Bank telah memberikan informasi agar 

karyawan menjauhi dan menghindari terjadinya benturan kepentingan yang termuat dalam 

faktor penanganan benturan kepentingan . Kewajiban ini dimuat dalam code of conduct 

yang dibuat oleh PT. Bank X mengenai aktivitas politik serta penanganan benturan 

kepentingan. Karyawan PT. Bank X juga tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam 

bentuk apapun karena dapat mengurangi independensi karyawan dalam menjalankan 

tugasnya hal tersebut telah tercantum dalam code of conduct perusahaan tentang 

pemberian dan penerimaan hadiah/gratifikasi, namun PT. Bank X dianggap masih harus 

melengkapi pengaturan teknis yang mengatur mengenai penerimaan hadiah dan 

gratifikasi. Karena peraturan yang ada saat ini dianggap masih memiliki kekurangan dalam 

penerapannya.  

 Untuk lebih meningkatkan penerapan prinsip independensi PT. Bank X harus 

meningkatkan peringkat penerapan pada faktor benturan kepentingan, dikarenakan faktor 

benturan kepentingan menjadi faktor penyumbang nilai tertinggi karena dalam faktor ini 

sebagian besar indikatornya tergolong dalam prinsip independensi. Dan  faktor ini memiliki 

peringkat penerapan sebesar  2 dengan bobot 10 %. Jika PT. Bank X mampu 

meningkatkan penerapan pada faktor penanganan benturan dan dapat membuat peringkat 

penerapan pada faktor ini menjadi peringkat 1, maka prinsip ini akan memperoleh nilai 

maksimum yaitu sebesar 1. Karena seluruh faktor yang tergolong dalam prinsip 

independensi telah memiliki peringkat penerapan 1, hanya faktor penanganan benturan 

kepentingan saja yang memiliki peringkat penerapan 2 yang mengakibatkan penerapan 

prinsip ini tidak mendapat nilai maksimum.  

4. Akuntabilitas : 

 Prinsip akuntabilitas menjadi prinsip yang memiliki nilai komposit terbesar ketiga 

dengan nilai komposit sebesar 1,329289035  dan tergolong dalam predikat komposit 

sangat baik.Walaupun prinsip akuntabilitas memiliki paling banyak indikator yang tersebar 

pada faktor- faktor dalam self asessment namun indikator yang tergolong sebagai prinsip 

akuntabilitas rata-rata terletak pada faktor dengan peringkat penerapan 1. Secara 

keseluruhan PT. Bank X menerapkan prinsip akuntabilitas dengan sangat baik. hal itu 

diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggung jawab yang mewajibkan semua organ 

perusahaan untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan job description-nya dan sesuai 



dengan keahlian masing- masing karyawan. Kemudian  PT. Bank X memberikan informasi 

serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kepada 

seluruh organ bank sehingga bank dapat menjamin kompetensi dari seluruh organ. PT. 

Bank X juga mengadakan pelatihan-pelatihan agar dapat meningkatkan kompetensi dan 

pengetahuan dari pegawai. PT. Bank X memiliki 4 program utama bagi pegawai baru, yaitu 

: Employee Recruitment Program, New Employee Program, Employee Development 

Program dan Employee Appreciation Program Sehingga seluruh karyawan yang bekerja 

pada PT. Bank X telah memiliki kompetensi dalam bidangnya masing-masing. Begitu juga 

mengenai pengendalian internal perusahaan, PT. Bank X memiliki Sistem pengendalian 

Internal yang berguna sebagai salah satu pedoman yang mengatur organ-organ 

perusahaan agar tetap mengikuti peraturan yang berlaku salah satu contoh sistem 

pengendalian internal PT.Bank X adalah reward and punisment system. PT. Bank X 

memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif bagi para 

karyawan  dan sanksi bagi karyawan yang melaukan pelanggaran atau tidak mematuhi 

aturan yang beraku. 

  Selain itu, karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman 

perilaku (Code of Conduct) yang berguna sebagai acuan para organ perusahaan dalam 

menjalankan fungsinya. namun untuk lebih meningkatkan penerapannya PT. Bank X dapat 

meningkatkan penerapan dari faktor fungsi Auditor Internal dikarenakan faktor tersebut 

merupkan faktor penyumbang nilai terbesar dalam prinsip ini. Hal tersebut dikarenakan 

sebagian besar indikator dalam faktor ini tergolong dalam prinsip akuntabilitas. Dan faktor 

ini memiliki peringkat penilaian sebesar 2. Sehingga apabila PT. Bank X meningkatkan 

penerapan dalam faktor ini maka akan membuat nilai komposit prinsip akuntabilitas 

semakin kecil dan mendekati nilai maksimum penerapannya. 

5. Fairness  

 Prinsip yang terakhir adalah fairness atau kesetaraan, dalam prinsip ini PT. Bank X 

memiliki nilai komposit sebesar 1, yang merupakan nilai maksimum yang dapat dicapai. 

Dan tergolong dalam predikat komposit sangat baik dapat dilihat dalam kegiatan usahanya 

PT. Bank X telah memastikan kesetaraan bagi seluruh pemegang saham khususnya bagi 

pemegang saham minoritas.PT. Bank X selalu menyampaikan  hasil dari kegiatan 

usahanya dalam RUPS agar para pemegang saham dapat mengetahui efektifitas dari 

kegiatan usaha PT. Bank X.  Ruang lingkup prinsip kesetaraan tidak hanya untuk eksternal 

bank namun juga untuk internal dari bank, PT. Bank X telah memastikan kesetaran dalam 

internal perusahaan dengan memastikan seluruh keputusan dilakukan secara 

musayawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kemufakatan maka akan dilakukan 



pemungutan suara terbanyak (voting) dan keputusan Dewan Komisaris dilakukan secara 

kolektif. PT. Bank X juga telah memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh 

karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional 

tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik hal tersebut 

dikarenakan dalam laporan self asessment yang dibuat oleh Bank Indonesia hanya 

terdapat sedikit indikator yang termasuk dalam prinsip fairness. Dan pada PT. Bank X 

seluruh prinsip fairness terdapat pada faktor yang memiliki peringkat penerapan 1. 

Sehingga PT. Bank X mendapat poin maksimum dalam penerapannya. 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, PT. 

Bank X telah menjalankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai berikut :  

Secara keseluruhan penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank X 

tergolong sangat baik namun masih terdapat sedikit kekurangan dalam penerapannya. 

Kesimpulan dari masing-masing prinsip tersebut adalah : 

a. Transparansi :  

 Prinsip transparansi telah dijalankan dengan baik. Secara keseluruhan penerapan 

prinsip ini tergolong baik dan telah memenuhi peraturan yang ada namun masih terdapat 

beberapa hal terkait transparansi laporan keuangan dan non keuangan yang harus 

diperbaiki untuk meningkatkan nilai komposit dari prinsip ini. 

b. Responsibilitas (pertanggungjawaban) 

 Prinsip responsibilitas pada PT. Bank X tergolong dalam predikat komposit baik 

dalam penerapannya, PT. Bank X telah memastikan seluruh organ perusahaan berpegang 

pada prinsip kehati-hatian dengan baik, dan PT. Bank X juga telah menjalankan kegiatan 

sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. 

c. Independensi  

 Penerapan prinsip Independensi pada PT. Bank X tergolong sangat baik dalam 

penerapannya. PT. Bank X telah memastikan bahwa seluruh organ perusahaan bertindak 

independen dalam menjalankan kegiatan usahanya dan telah mengesampingkan 

kepentingan pribadi dan golongan. 

 



d. Akuntabilitas  

 Penerapan prinsip akuntabilits pada  PT. Bank X tergolong sangat baik. secara 

keseluruhan penerapan prinsip ini telah mengikuti peraturan yang ada. namun masih 

terdapat sedikit kekurangan pada faktor penerapan Audit Internal. 

e. Fairness (kesetaraan) 

 Penerapan prinsip fairness pada PT. Bank X memiliki nilai komposit maksimum dan 

tergolong dalam predikat sangat baik. hal tersebut menunjukan bahwa PT. Bank X telah 

menerapkan  seluruh indikator dalam prinsip fairness dengan sangat baik dan tidak 

memiliki kesalahan dalam penerapannya. 

Prinsip  transparansi dan responsibilitas merupakan prinsip yang masih 

membutuhkan perbaikan dalam penerapannya dikarenakan memiliki nilai komposit yang 

besar dibandingkan dengan prinsip lain dan  masih tergolong dalam predikat komposit baik.  
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LAMPIRAN 

Tabel 4.1 

Tabel jumlah indikator masing-masing prinsip 

Faktor Transparansi Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness Total 

1. Pelaksanaan 
tugas dan 
tanggung jawab 
Dewan Komisari 

5 12 7 7 1 

 

32 

 

2. Pelaksanaan 
tugas dan 
tanggung jawab 
Direksi 

5 10 8 8 1 32 

3. Kelengkapan dan 
pelaksanaan 
tugas Komite 

1 15 4 11 1 32 

4. Penanganan 
benturan 
kepentingan 

1 0 0 3 0 4 

5. Penerapan fungsi 
kepatuhan 

0 1 9 1 0 11 

6. Penerapan fungsi 
audit intern 

0 10 1 0 0 11 

7. Penerapan fungsi 
audit ekstern 

0 2 3 0 1 6 

8.Penerapan 
manajemen resiko 
termasuk sistem 
pengendalian 
eksternal 

0 2 5 0 0 7 

9. Penyediaan dana 
terhadap pihak 
terkait dan debitur 
besar 

1 1 3 1 0 6 

10. Transparansi 
kondisi keuangan 
dan non keuangan 
bank 

14 0 2 0 0 16 

11. Rencana 
strategis bank 

1 3 6 0 0 10 

Total 28 59 45 31 4 167 

Sumber : Data olahan penulis 



 

 

Tabel 4.2 

Tabel perhitungan nilai per-indikator 

No  Faktor Nilai 
penerapan 

Jumlah 
indikator 

Nilai per 
indikator 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Dewan Komisaris 

0,1 32 0,003125 

 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab Direksi  

0,2 32 0,00625 

 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas 
komite 

0,1 32 0,003125 

 

4 Penanganan benturan kepentingan 0,2 4 0,05 

 

5 Penerapan fungsi kepatuhan  0,1 11 0,009090909 

 

6 Penerapan fungsi audit intern 0,1 11 0,009090909 

 

7 Penerapan fungsi audit ekstern 0,05 6 0,008333333 

 

8 Penerapan manajemen resiko 
termasuk sistem pengendalian internal 

0,15 7 0,021428571 

 

9 Penyediaan dana terhadap pihak 
terkait dan debitur besar  

0,075 6 0,0125 

 

10 Transparansi kondisi keuangan dan 
non keuangan bank. 

0,3 16 0,01875 

 

11 Rencana strategis bank  0,1 10 0,01 

Sumber : Data olahan penulis 

 

 

 



 

 

Tabel 4.3 

Tabel nilai penerapan masing-masing prinsip 

Faktor  Transpara
nsi 

Akuntabilitas Responsibilitas Independensi Fairness Total  

Dewan Komisaris 0,015625 0,0375 0,021875 
 

0,021875 0,003125 0,1 

 Direksi 0,03125 0,0625 
 

0,05 
 

0,05 
 

0,00625 0,2 

Komite 0,003125 0,046875 0,0125 0,034375 
 

0,003125 0,1 

Benturan 
kepentingan 

0,05 0 0 0,15 0 0,2 

 Fungsi 
kepatuhan 

0 0,009090909 
 

0,081818182 
 

0,00909091 
 

0 0,1 

Audit intern 0 0,090909091 
 

0,0090909 0 0 0,1 

Audit ekstern 0 0,016666667 
 

0,025 
 

0 0,008333 0,05 

Penerapan 
manajemen 
resiko sistem 
pengendalian 
eksternal 

0 0,042857143 0,107142857 
 

0 0 0,15 

Penyediaan dana 
terhadap pihak 
terkait dan debitur 
besar 

 

0,0125 0,0125 0,0375 0,0125 0 0,075 

Transparansi 
kondisi keuangan 
dan non 
keuangan bank 

0,2625 0 0,0375 0 0 0,3 

Rencana 
strategis bank 

0,01 0,03 0,06 0 0 0,1 

Total  0,385 0,34889881 0,442426948 0,27784091 0,0208333 1,475 

Sumber : Data olahan penulis 

 



Tabel 4.4 

Tabel urutan penerapan prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip Nilai komposit 
(a):(b) 

Predikat komposit 

Transparansi  1,72067039 
 

Baik  

Responsibleitas 1,501528884 
 

Baik  

Independensi  1,40114613 
 

Sangat baik 

Akuntabilitas  1,329289035 
 

Sangat baik 

Fairness  1 Sangat baik 

Sumber : Data olahan penulis 

 


