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ABSTRAK
Biaya utang (cost of debt) merupakan tingkat pengembalian yang
dibutuhkan oleh kreditur saat melakukan pendanaan pada bank.Dalam
menentukan biaya hutang diperlukan keputusan yang tepat yang diambil oleh
seorang manajer.Bank dengan utang terlalu besar cenderung membuat biaya
bunga naik ketika tambahan utang diambil.Hal ini berkonsekuensi buruk bagi
nilai bank.Ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya, maka
perusahaan tersebut dinyatakan bangkrut atau pailit.Penerapan corporate
governance pun kemudiandianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap
manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah
tindakan oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan suatu bank, dan
mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen, stakeholder, dan
kreditur.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Good Corporate
Governanceberpergaruh terhadap biaya hutang serta bagaimana Good Corporate
Governance dan biaya hutang menurut perspektif ekonomiislam. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji apakah nilai komposit dalam self assessment laporan
GCG berpengaruh terhadap biaya hutang serta melihat Good Corporate
Governance dan biaya hutang dalam perspektif ekonomiislam.
Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif dengan metode sampel
Purposive Samplingberjumlah 14 Bank Umum Syariah .Sumber data yang
digunakan data sekunder yaitu laporan Good Corporate Governance dan laporan
keuangan tahunan periode 2015-2018 yang diperoleh dari website resmi masingmasing bank.Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear
Sederhana dengan Uji Asumsi Klasik dan Uji signifikansi (Uji T).
Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwanilai Thitung
sebesar 1,277 dan nilai signifikansinya sebesar 0,207 artinya variabel
indepenGCG tidak mempengaruhi variabel dependen Biaya Utang secara
signifikan.Hasil ujikoefesiensi determinasi Adjusted R2diperoleh nilai sebesar
0,011 atau 11% artinya terdapat pengaruh sebesar 11% antara variabel X terhadap
variabel Y. Sementara sisanya (100% - 11%) = 89% dipengaruhi faktor lain diluar
model.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Good Corporate Governance yang
diukur menggunakan proksi Peringkat dari Self Assessment oleh masing-masing
bank tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya hutang. Hal ini menyatakan
bahwa kualitas penerapan GCG yang baik berdasarkan ratingnya tidak
berpengaruh terhadap besaran hutang yang dibutuhkan dalam kegiatan
operasional perusahaan yang dapat menimbukan peningkatan atau penurunan
biaya hutang. Dalam perspektif Ekonomiislamhutang
merupakan
akad
(transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta’awun (tolong menolong)
Seseorang yang memberikan pinjaman atau utang kepada sesama muslim yang
didasari dengan rasa ikhlas dan niat tulus, pada dasarnya menghutangi adalah
perbuatan yang baik karena saling menolong sesama.
Kata Kunci :Good Corporate Governance, Self Assessment, Biaya Hutang
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MOTTO





(Q.S. An-Nisa : 29)

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman.janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, (tidak benar), kecuali dalam
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah maha
penyayang pada dirimu.”1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur;an dan Terjemahannya (Jakarta : CV Darus Sunnah,
2002), h.84.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan pada suatu
penelitian karya ilmiah, skripsi ini berjudul “PENGARUH GOOD
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP BIAYA UTANG DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun
2015-2018)”. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah
sebagai berikut :
1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari orang atau benda dan
sebagainya yang ikut membentuk sesuatu1.
2. Good Corporate Governance (GCG) merupakan aturan, standar dan
organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik
perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas
dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada investor (pemegang
saham dan kreditur)2. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem
pengendalian dan keseimbangan dalam mencegah penyalahgunaan
sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan
perusahaan3.
3. Biaya Utang adalah tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur saat
memberikan pendanaan pada suatu perusahaan atau biaya setelah
1

Suharso, Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Penerbit
Widya Karya, 2011), h. 369.
2
Hamdani, Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Ekonomi dan
Bisnis,(Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), h. 21.
3
Wibowo, 2014, “Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia”, Jurnal
Ekonomi dan Kewirausahaan, Vol. 10, No. 2, h. 129.
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pengurangan pajak4. Biaya utang juga meliputi tingkat bunga yang harus
dibayar oleh perusahaan saat melakukan pinjaman.
4. Bank Umum Syariah adalah

bank syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 5.
5. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya
untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahanpermasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami6.
Berdasarkan definisi dari beberapa kalimat diatas, maka yang
dimaksud dengan “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya
Utang Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Umum Syariah
Tahun 2015-2018)” adalah bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate
Governance dalam mengelola biaya utang pada suatu perusahaan dipandang
dari segi ekonomi islam.
B. Alasan Memilih Judul
Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih dan menetapkan
judul tersebut untuk diteliti adalah :

1. Alasan Objektif
Penulis ingin meneliti hal tersebut karena dalam praktik
pengelolaan suatu perusahaan
4

yang kuat dan sehat secara finansial,

Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar‟iyyah Modern, (Yogyakarta :
CV. Andi Offset, 2011), h. 338.
5
N.N., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum.
6
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi islam (P3EI) Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, (Jakarta : PT.
Rajagrafindo Persada, 2013), h. 17.

3

dibutuhkan dana yang besar. Pendanaan perusahaan dapat diperoleh dari
unsur dalam dan luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan
bias diperoleh melalui utang. Dalam pengelolaan pendanaan tersebut
dibutuhkan keputusan yang tepat yang diambil oleh seorang manajer.
Untuk mengawasi kinerja manajamen sebagai pengelola perusahaan, maka
perlu adanya penerapan Good Corporate Governance. Tata kelola
perusahaan yang baik tidak hanya berguna bagi keberlangsungan suatu
perusahaan tetapi juga untuk membantu para investor dalam mengambil
keputusan untuk menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan.
2. Alasan Subjektif
a. Judul yang diajukan sesuai dengan bidang keilmuan yang saat ini
sedang ditempuh peneliti, yaitu Perbankan Syariah.
b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh peneliti dengan
pertimbangan data yang digunakan adalah data sekunder berupa
informasi perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018 yang
tersedia pada website BEI serta ketersediaan bahan

literatur, data

penelitian terdahulu dan informasi lainya yang cukup memadai.

C. Latar Belakang
Perbankan di Indonesia saat

ini merupakan salah satu lembaga

keuangan yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian negara.
Selain itu, bank mempunyai tujuan sebagai penunjang pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional,
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meningkatkan pemerataan pembangunan, sehingga tercapainya peningkatan
kemakmuran bagi masyarakat. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1,
bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak7.
Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu bank
konvensional dan bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia
dimulai setelah munculnya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991
yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi beroperasi
pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1421 H8. Hingga saat ini tercatat pada data
Bank Indonesia tahun 2018 berjumlah 14 Bank Umum Syariah, diantaranya
yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank
Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT.
Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT.
Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank BCA
Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. Bank Tabungan Pensiun
Nasional Syariah, dan PT. Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah. Hingga
tahun

2018 perbankan syariah terus mengalami peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2018, jumlah Bank Umum
Syariah yang beroperasi di Indonesia saat ini bertambah sebanyak 14 bank,
diikuti peningkatan jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 20 bank dan jumlah
7

N.N., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan.
Profil
Bank
Muamalat,
(Online),
Tersedia
di
https://www.bankmuamalat.co.id/profilbank-muamalat diakses pada Senin, 25 November 2019.
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Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebanyak 164 dengan total asset BUS dan
UUS sebesar Rp423.944 Miliar.9
Dengan adanya perkembangan yang begitu pesat tentunya bank umum
syariah harus melakukan berbagai upaya agar tidak adanya penurunan dan
terus berkembang dalam sektor keuangan baik secara internal maupun
eksternal. Hal ini tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan suatu usaha yaitu
memaksimalkan laba. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, suatu bank
memerlukan dana untuk membiayai semua kebutuhan operasional dan
investasinya sehingga menuntut bank untuk dapat menghimpun dana dari
berbagai pihak, ketika semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank maka
semakin baik pula kontribusi bank dalam menjalankan kegiatannya.
Pendanaan bank dapat berasal dari dalam (internal) maupun dari luar
(eksternal). Beberapa alternatif yang bisa dilakukan oleh bank dalam
melakukan pendanaan yang berasal dari sumber eksternal, yaitu melalui utang.
Utang merupakan pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di
masa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset
atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari
transaksi atau kejadian di masa lalu. Sedangkan biaya utang (cost of debt)
merupakan tingkat yang harus diterima dari investasi untuk mencapai tingkat
pengembalian yang dibutuhkan oleh kreditur atau tingkat pengembalian yang
dibutuhkan

oleh

kreditur

saat

melakukan

pendanaan

dalam

suatu

perusahaan10. Biaya utang yang berasal dari pinjaman merupakan bunga yang
harus dibayar perusahaan, sedangkan biaya utang dengan menerbitkan
9

Data Statistik Perbankan Syariah yang terdapat pada website resmi Otoritas Jasa
Keuangan https://www.ojk.go.id.
10
Najmudin, Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar‟iyyah Modern, (Yogyakarta :
CV. Andi Offset, 2011), h. 338.
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obligasi adalah tingkat pengembalian hasil yang diharapkan investor untuk
digunakan sebagai diskonto dalam mencari nilai obligasi. Ketika perusahaan
tidak mampu membayar kewajibannya, maka perusahaan tersebut dinyatakan
bangkrut atau pailit.
Ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang utang dalam islam dan
selama itu bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka
hukumnya diperbolehkan. Dalam Q.S. Al-Baqarah : 245 sebagai berikut :

            

    
Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman pada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan
melipatgandakan yang banyak. dan Allah menyempitkan dan
melapangkan (rezeki) dan kepadanyalah kamu dikembalikan”.11

Penggunan utang cenderung meningkatkan nilai sebuah bank. Hal ini
terjadi karena utang berakibat timbulnya biaya bunga, dimana komponen
biaya bunga menjadi pengurang laba sebelum pajak, sehingga pajak bank
menjadi lebih rendah. Penggunaan utang juga menjadi leverage bagi bank
karena mendorong jumlah modal saham yang tetap, sedangkan laba meningkat
akibat ekspansi bisnis dengan utang. Ketika terjadi gangguan pada
pendapatan, arus kas akan kesulitan menutup biaya tetap, sehingga timbul
risiko likuiditas di jangka pendek. Bila hal ini terjadi dalam waktu lama, akan
timbul berbagai masalah yang berujung pada kebangkrutan. Kenaikan utang
juga akan mendorong naiknya biaya modal saham akibat risiko yang naik dan
11

Departemen Agama RI, Mushaf Zahra, (Solo : Tiga Serangkai, 2012), h. 39.
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biaya pinjaman akibat risiko bank. Bank dengan utang terlalu besar cenderung
membuat biaya bunga naik ketika tambahan utang diambil. Hal ini
berkonsekuensi buruk bagi nilai bank.
Keputusan pendanaan merupakan salah satu keputusan penting yang
dihadapi oleh seorang manajer. Manajer (agent) merupakan orang yang
dipekerjakan oleh pemilik saham (principal) untuk kepentingan perusahaan
sehingga seorang manajer

memiliki keleluasaan dalam menjalankan

manajemen perusahaan. Dalam teori keagenan, hubungan antara principal dan
agent dapat menimbulkan masalah ketika pihak-pihak yang berkepentingan
mempunyai tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut disebabkan
manager lebih banyak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan
sehingga menimbulkan asimetri informasi.12 Asimetri informasi adalah
kondisi terdapat informasi yang tidak seimbang antara informasi yang dimiliki
manajer dan stakeholder.13 Semakin besar asimetri informasi, maka akan
menyulitkan pihak pemegang saham untuk mengendalikan tindakan yang
dilakukan oleh pihak pengelola atau manager 14. Perbedaan kepentingan antara
pemilik saham dengan manager ini seringkali menimbulkan konflik yang
disebut dengan agency conflict. Herawaty (2008) menyatakan bahwa konflik
kepentingan antara pemilik (principal) dengan manajer (agent) muncul ketika
pemilik modal menghendaki kekayaan dan kemakmurannya bertambah,
sedangkan manajer juga mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang

12

Hamdani, Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Ekonomi dan
Bisnis,(Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media, 2016), h. 116.
13
Sofia Prima Dewi, Jeffry Setiadi Chandra, 2016, “Pengaruh Pengungkapan Sukarela,
Asimetri Informasi, dan Manajemen Laba Terhadap Cost of Equity Capital Pada Perusahaan
Manufaktur”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 18, No. 1, h. 25-32.
14
Louis E. Boone, David. L. Kurtz, Pengantar Bisnis Jilid 1, (Jakarta: Penerbit Erlangga,
2000), h. 296.
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luas, termasuk memaksimalkan kompensasi untuk menambah kesejahteraan
pribadinya. Hal ini akan mengakibatkan laba yang dilaporkan semu sehingga
nilai perusahaan berkurang sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi
perusahaan. Dalam Q.S. Al-Anfal ayat 27 Allah SWT melarang tindakan
mementingkan diri sendiri seperti yang dilakukan oleh manajer tersebut
sebagai berikut :

          
Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah
dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang
dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. 15
Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberi peringatan
kepada manusia apabila diberi kepercayaan atau amanat, maka tidak boleh
berkhianat. Sama halnya dengan pemegang saham (principal) mendelegasikan
pengambilan keputusan bisnis kepada manajer (agent) yang merupakan
perwakilan atau agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul
adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan untuk
memenuhi kepentingan terbaik principal sebagai pihak pemberi amanat.
Salah satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh manajer pada
perusahaan di Indonesia, diantaranya kasus PT. KAI yang berawal dari
perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua
komite audit dimana komisaris menolak menyetujui dan

menandatangani

laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal.16 Komisaris
meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan
15

Departemen Agama RI, Yasmina Alqur‟an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil
Quran, 2007), h. 180.
16
Tersedia On-Line pada https://m.liputan6.com/news/read/127525/audit-laporankeuangan-pt-kai-masih-diperdebatkan
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secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Hasilnya terjadi
manipulasi data dalam laporan keuangan PT. KAI tahun 2005, perusahaan
BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp6,9 Milyar. Padahal setelah
diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan tersebut justru mengalami kerugian
sebesar Rp63 Milyar. Ini merupakan suatu bentuk penyelewengan oleh pihak
manajemen perusahaan yang berakibat dapat menyesatkan informasi bagi
investor dan stakeholder lainnya.
Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberi
perlindungan terhadap berbagai pihak (stakeholder) yang mempunyai
kepentingan dalam perusahaan.17 Penerapan corporate governance pun
kemudian dianggap mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen
untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan
oportunistik yang tidak sesuai dengan kepentingan suatu bank, dan
mengurangi asimetri informasi antara pihak manajemen, stakeholder, dan
kreditur.
Good Corporate Governance di Indonesia mulai dikenal sejak krisis
ekonomi tahun 1997 yang berkepanjangan. Praktik pelanggaran GCG
dilakukan oleh perusahaan besar di Indonesia seperti : Kimia Farma, Kereta
Api, Lippo Bank, dan PLN yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan–
perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi. Dalam
industri perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia
Pada Nomor 11/33/PBI/2009 yang mengatur tentang tata kelola perusahaan.
Menurut Bank Dunia good corporate governance adalah aturan, standar, dan
17

Wibowo, E. 2010, “Implementasi Good Corporate Governance di Indonesia, Jurnal
Ekonomi dan Kewirausahaan”, Vol. 10, No. 2, Oktober 2010 , h. 129-138.
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organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan,
direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang
serta pertanggungjawabannya kepada investor untuk menciptakan sistem
pengendalian

dan

keseimbangan

untuk

mencegah

penyalahgunaan

sumberdaya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan
perusahaan18. Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka membangun
industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, diperlukan Good
Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang
efektif.
Sedangkan Good Corporate Governance model Islam menekankan
konsep keyakinan (akidah), syariah dan akhlak. Ketiga pondasi dasar tersebut
saling berkaitan satu sama lain dalam membentuk GCG dalam konsep
syariah. Good corporate governance dipandang sebagai kewajiban moral,
kepatuhan hukum dan menunjukkan perilaku etis19. Menurut teori
akuntabilitas, tanggung jawab dalam bisnis syariah tidak hanya sebatas pada
tanggung jawab kepada manusia, melainkan tanggung jawab kepada Tuhan
dan tanggung jawab untuk melestarikan alam. Dalam GCG Syariah memiliki
tiga dimensi hubungan manusia, Tuhan dan alam20.
Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai Good Corporate
Governance diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan Sentosa
pada tahun 2009 memperoleh hasil bahwa Good Corporate Governance

18

Hamdani, Good Corporate Governance Tinjauan Etika Dalam Praktik Bisnis, (Penerbit
Mitra Wacana Media, 2016), h. 18.
19
Joni Emrizon, Prinsip-prinsip Good Corporate Governance, (Yogyakarta : Genta
Press, 2016), h. 52.
20
Wulandari, Anis, 2010, “Menggagas Konsep Corporate Governance dalam Konstruksi
Syariah, Pamator”, Volume 3, No. 1 April 2010.
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yang diukur dengan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
signifikan terhadap biaya utang, kepemilikan institusional berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap biaya utang, serta kualitas audit berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap biaya utang. Penelitian yang dilakukan oleh
Penelitian

tyang

tdilakukan

toleh

tRahmawati.

Hasil

tpengujian

tmenunjukkan tbahwa komite taudit tmemiliki tpengaruh tnegatif tsignifikan
tterhadap tbiaya utang, tsedangkan tpenghindaran tpajak, tkomisaris
tindependen, kepemilikan tmanajerial tdan tkepemilikan tinstitusional ttidak
berpengaruh tsignifikan tterhadap tbiaya tutang. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh tDhea tAgnely tpada ttahun t2016 memperoleh thasil tbahwa
tkepemilikan keluarga, tkepemilikan tmanajerial, tdan ttingkat tdisclosure
ttidak berpengaruh tterhadap tbiaya tutang.
Penelitian tyang tdilakukan toleh tAldira tMaradita tpada ttahun t2014
memperoleh thasil tbahwa tkonsep Good tCorporate tGovernance tantara
tBank tKonvensional tdengan tbank syariah tpada tdasarnya tadalah tsama,
tnamun tyang tmenjadi tpembeda diantara tkeduanya tialah tadanya tsyariah
tcompliance tyaitu tkepatuhan pada tsyariah, tkemudian tadanya tDewan
tPengawas tSyariah yang bertugas tmelakukan tpengawasan tterhadap tbank
tsyariah bahwa tkegiatan tusaha tyang tdilakukannya tmematuhi tprinsip
tsyariah sebagaimana ttelah tditentukan toleh tfatwa tdan tsyariah tIslam.
tSerta adanya tDewan tSyariah tNasional tyang tfungsi tutamanya tadalah
mengawasi tproduk-produk tlembaga tkeuangan tsyariah tagar tsesuai dengan
tsyariah tIslam.
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Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa masih banyak perbedaan
hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, hal ini dapat terjadi
karena adanya perbedaan sampel dan metode yang digunakan dalam
melakukan pengukuran setiap variabel, maka penulis tertarik melakukan
penelitian

dengan

judul

“PENGARUH

GOOD

CORPORATE

GOVERNANCE TERHADAP BIAYA UTANG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun 20152018)” untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Good Corporate
Governance dalam mengelola biaya utang pada bank umum syariah dalam
jangka waktu 4 tahun dimulai dari tahun 2015-2018.
D. Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi permasalahan
yang akan diteliti pada aspek yang akan dianalisis agar permasalahan dalam
penelitian ini tidak meluas dan tidak terjadi penyimpangan, diantaranya :
1. Penelitian dilakukan pada Bank Umum Syariah.
2. Rentang waktu penelitian pada tahun selama 4 tahun 2015-2018.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
berasal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah yang terdapat pada
website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laporan Good
Corporate Governance pada website masing-masing bank, dan IDX Fact
Book.

E. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka
rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :
1. Apakah Good Corporate Governance berpengaruh terhadap biaya utang
pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018?
2. Bagaimana Good Corporate Governance dan biaya utang menurut
perspektif ekonomi islam?
F. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap biaya
utang pada Bank Umum Syariah tahun 2015-2018
2. Untuk mengetahui bagaimana Good Corporate Governance dan biaya
utang dalam perspektif ekonomi isla
G. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis
Untuk memperluas wawasan mengenai bagaimana pengaruh Good
Corporate Governance biaya utang pada Bank Umum Syariah dan
diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk menambah
wawasan mengenai bahasan tersebut.
2. Secara Praktisi
a. Bagi Penulis :
pengalaman

penelitian ini dapat menambah wawasan dan

dalam

menganalisis

pengaruh

Good

Corporate

Governance terhadap biaya utang dan penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan judul ini dengan pembahasan yang lebih dalam lagi.
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b. Bagi Akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca
dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang
berkaitan dengan pengaruh Good Corporate Governance terhadap
biaya utang serta menurut perspektif ekonomi islam.
c. Bagi perusahaan : sebagai informasi agar senantiasa melakukan
perbaikan dalam peningkatan kinerja perusahaannya dengan tata kelola
perusahaan yang baik dan memadai.
d. Dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi untuk mempertahankan
atau meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperbaiki apabila
ada kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan perusahaan yang
baik.
e. Sebagai tambahan informasi dalam mengelola biaya-biaya operasional
perusahaan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance.
f. Memberikan pengetahuan bagi setiap perusahaan perbankan di
Indonesia tentang pentingnya penerapan Good Corporate Governance
yang baik dan sehat.
g. Memberikan pemahaman kepada para investor dan kreditur mengenai
Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Bank
1. Pengertian Bank
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Islam adalah agama rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi
alam semesta. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada
seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek
ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi
mengarah kepada pemenuhan keinginan individu manusia yang tak
terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas.
Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan
(scarcity) dan pilihan (choices). Sedangkan dalam islam, motif aktivitas
ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar yang tentu ada
batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat
pada saat itu.21 Sementara itu, dari berbagai ayat al-quran seperti pada
Q.S. Lukman ayat 20, sebagai berikut :

            
            
     
Artinya:

21

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah
menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan
apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya
lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah
tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk
dan tanpa Kitab yang memberi penerangan.22

Ascarsya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2015, h. 7.
Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya Mushaf Al-kamil, (Jakarta :CV
Darus Sunnah, 2013), h. 414.
22

16

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang ada
dilangit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Kepuasan
dalam islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi
juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang
dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam islam tidak
didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia,
tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku
ekonomi mereka, yaitu islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan
utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam
islam cenderung mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan
kebutuhannya, yang dapat direalisasi dengan adanya nilai dan norma
dalam akidah dan akhlak islam. Dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 56 berikut :

      

Artinya : “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka menyembah pada-Ku.”23

Dari ayat diatas dapat diartikan bahwa seluruh perilaku manusia
tidak lain merupakan serangkaian ibadah yang berkaitan dengan
landasan-landasan

syariah

sebagai

rujukan

dan

kecenderungan-

kecenderungan dari fitrah manusia. Sesuai dengan paradigma ini,
aktivitas ekonomi menggunakan aturan dan prinsip islam, dalam aktivitas
ekonomi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam
berekonomi. Dalam islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak
23

Ibid. h. 524.

17

ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia
yang tidak diatur dalam islam.
Islam juga secara lengkap mendifinisikan dasar-dasar kegiatan
yang berkaitan dengan aspek muamalah. Sedangkan pengertian muamalat
adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan
manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan
masyarakat, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi, yang
didalamnya antara lain meliputi keuangan dan perbankan.24
Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran utama
dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank
sebagai lembaga lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat.25
Istilah bank itu sendiri berasal dari kata bangue (bahasa Perancis)
dan dari kata banco (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku.
Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial,
yaitu : menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (safe
keeping function), dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli
barang dan jasa (transaction function).26 Sedangkan menurut kamus besar
bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha

24

Khtibul Umam, H. Setiawan Budi Utomo, Perbankan Syariah Dasar-dasar dan
dinamika perkembangannya di Indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2017), h. 12.
25
N.N., Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
26
M. Syafi‟i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka
Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.
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pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang.27
Ada banyak pengertian yang dikemukakan para ahli, baik ahli
perbankan sendiri maupun ahli hukum perbankan, di antaranya :
a. Definisi bank menurut Dr. Kasmir dalam bukunya Dasar-dasar
Perbankan mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga
keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat
serta memberikan jasa – jasa bank lainnya.28
b. Ketut Rindjin dalam bukunya Pengantar Perbankan dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank mengemukakan bahwa bank dapat diartikan
sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan
kredit dan jasa – jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran
uang.29
c. Pengertian perbankan menurut Herman Darmawi dalam bukunya
yang berjudul Manajemen Perbankan mengemukakan bahwa
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.30
d. Menurut O. P. Simorangkir dalam bukunya Dasar-dasar dan
Mekanisme Perbankan mengemukakan bahwa bank merupakan salah
satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan
27

Suharso, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, (Semarang : CV.Widya
Karya), h. 75.
28
Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2014), h. 14.
29
Ketut, Rindjin, Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 13.
30
Herman Darmawi, Manajemen Perbankan, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), h. 2.
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kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik
dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan
oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat
pembayaran berupa uang giral.31
Adapun pengertian bank menurut Undang-undang No. 14 tahun
1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan
yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam laul
lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 huruf (a), sedangkan
lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang melalui kegiatankegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya
ke dalam masyarakat pasal 1 huruf (b). Sedangkan menurut Undangundang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha
yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.32
Sistem perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 hingga saat ini
masih menganut dual banking system dimana Bank Konvensional atau
biasa disebut dengan Bank Umum dan Bank Syariah atau Bank Islam
bisa berdampingan dalam menjalankan operasi usahanya. Bank islam
adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang
pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.33
31

O.P Simorangkir, Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan, (Jakarta : Perbanas, 1998),

h. 10.
32

N.N., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan islam dan lembaga-lembaga terkait di
indonesia, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1997), h. 6.
33
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Bank islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada
tata cara bermuamalat secara islam, yaitu mengacu kepada ketentuanketentuan al-quran dan al-hadis.
Dasar pemikiran pembentukan bank syariah, yaitu bersumber dari
larangan riba dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Pengharaman riba dalam Q.S.
Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut :

             

         
Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak
menambah pada sisi Allah, dan apa yang berikan berupa zakat
yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka
(yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang
melipatgandakan (pahalanya).34
Ayat ini diturunkan di Mekkah dan hanya mengisyaratkan bahwa
riba dibenci oleh Allah SWT. Ayat selanjutnya dalam Q.S. Al-Baqarah
ayat 275 sebagai berikut :

         
            
            

34

Departemen Agama RI, Yasmina Alqur‟an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil
Quran, 2007), h. 409.
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Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orangorang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya,
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka, mereka kekal didalamnya.35
Ayat ini mengharamkan riba secara keseluruhan pada praktik
riba, baik sedikit maupun banyak. Begitu juga banyak hadis yang
mengharamkan riba, diantaranya :
a. Hadis Riwayat Muslim dan Bukhari dari Jabir : “Rasulullah SAW
melaknat pemakan riba, orang yang memberikannya, orang yang
menjadi juru tulisnya, dan dua orang yang menjadi saksinya, dan
mereka itu semuanya sama”.
b. Hadis Riwayat ibnu Majah dari Abu Hurairah : “Akan tiba suatu
masa dimana semua manusia memakan riba dan jika tidak
memakannya, debu-debunya akan mengenai mereka.
c. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa‟id al-Khudri
Rasulullah SAW bersabda : “Janganlah kamu menukarkan emas
dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kualitas
yang sama dan janganlah kamu menukarkan suatu barang yang sama
35

Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya Mushaf Al-kamil, (Jakarta :CV
Darus Sunnah, 2013), h. 48.
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melainkan dengan kualitas yang sama, dan janganlah kamu
menukarkan barang yang ada dengan barang yang tidak ada”.
Dari beberapa hadis diatas, dapat dilihat bahwa Rasulullah SAW
sangat melarang adanya praktik riba dalam aktivitas muamalah. Untuk
menjawab kebutuhan akan terwujudnya suatu sistem yang sesuai syariah
dan menjauhi pelarangan riba, maka bank syariah pun hadir. Kehadiran
bank syariah di Indonesia pada perkembangannya telah mendapat
pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat
rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992
dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda
(dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur
kebijakan

moneter

yang

didasarkan

prinsip

syariah,

kemudian

dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur
kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan
pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan
syariah.
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan
perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha
perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan, jadi usaha
perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana,
menyalurkan dana dan memberikan jasa bank lainnya.36
2. Jenis- Jenis Bank
36

Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta : Prenada Kencana, 2008), h. 30.
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Berdasarkan kegiatan operasionalnya bank dibedakan menjadi
dua jenis yaitu:
a. Bank Konvensional
Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa
dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan
ketentuan yang telah ditetapkan37. Bank konvensional pada umumnya
beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap
dana masyarakat antara lain tabungan, simpanan, deposito, simpanan
giro, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara
mengeluarkan kredit antara lain investasi, kredit modal kerja, kredit
konsumtif, kredit jangka pendek; dan pelayanan jasa keuangan antara
lain kliring, inkaso, kiriman uang, Latter of Credit, dan jasa-jasa
lainnya seperti jual beli surat berharga, bank draft, wali amanat,
penjamin emisi, dan perdagangan efek.
b. Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak
mengandalkan pada bunga. Bank syariah atau biasa disebut dengan
bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Alqur‟an dan hadist Nabi saw. Bank Islam atau disebut juga bank
syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan
pada bunga. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang
menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup
37

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 31.
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kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dalam proses melaksanakan
kegiatan usahanya38.
Pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah Bank yang
pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariat Islam. Bank
Syariah adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang yang
fungsinya

sebagai

penghimpun

dana

dari

masyarakat

dan

menyalurkannya kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah
dengan pedoman utama Al -Quran dan Hadits39
Menurut

Undang-undang No.

10

tahun 1998

tentang

perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan
menurut

jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank

pembiayaan rakyat syariah. Bank
lembaga

keuangan

syariah

merupakan

sebuah

yang dalam menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur‟an dan
Al-Hadist.40
Bank syariah lahir di Indonesia pada sekitar tahun 90-an atau
tepatnya setelah ada undang-undang No. 7 tahun 1992, yang direvisi
dengan undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, dalam bentuk
sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil41. Dalam

38

N.N., Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
Rahmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), h. 34.
40
Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Jakarta: FE Universitas Indonesia,
2004, h.18.
41
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3
39
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menjalankan kegiatannya, bank syariah menganut prinsip-prinsip
sebagai berikut:42
1) Prinsip keadilan, prinsip tercermin dari penerapan imbalan atas
dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang
disepakati bersama antar bank dengan nasabah.
2) Prinsip kemitraan, bank islam menempatkan nasabah yang
menyimpan dana maupun nasabah yang menggunakan dana
memiliki kedudukan yang sama yaitu dianggap sebagai mitra
usaha.
3) Prinsip ketentraman, produk-produk bank islam telah sesuai dengan
prinsip dan kaidah muamalah isam, antara lain tidak adanya unsur
riba serta penerapan zakat harta, dengan begitu nasabah akan
merasakan ketentraman lahir maupun batin.
4) Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank
yang terbuka serta berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui
tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
5) Prinsip universal, bank dalam mendukung operasionalnya tidak
membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan agama dalam
masyarakat dengan prinsip islam sebagai „rahmatan lilalamin‟.
6) Tidak terdapat riba.
Seperti halnya pada bank umum, Bank Syariah juga memiliki
fungsi yang sangat penting, diantara fungsi tersebut adalah43 :

42

Karimah, “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Laba
Bank Umum Syariah”, (Skripsi Program Perbankan Syariah, Bandar Lampung, 2017), h.30
43
Nasyah Agus Saputra, “Kegiatan Usaha Perbankan Syariah”. (Tesis Program Studi
Perbankan Syariah, UM Surabaya, 2017), h. 37.
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1) Memobilitas tabungan masyarakat, baik asing maupun domestik.
2) Menyalurkan dana tersebut secara efektif pada kegiatan-kegiatan
yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan teteap
memperhatikan kesyariahan dalam kegiatan Bank Syariah tersebut.
3) Melakukan fungsi regulator.
4) Menjaga amanah yang di percaya kepadanya sebagai lembaga
keuangan yang berdasarkan prinsip Syariah.
Adapun beberapa tujuan yang diharapkan dari system
Perbankan Syariah antara lain:
1) Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan
semua aktivitas Bank agar sesuai dengan prinsip Islam
2) Mengimpun

dana

sosial

yang

berasal

dari

wakaf

dan

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir).
3) Menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana
sosial lainnya.
B. Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada
kontrak yang terjadi antar anggota-anggota dalam perusahaan, yakni antara
principal (pemilik) dan agen sebagai pelaku utama.44 Tujuan dari
dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik
perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan
biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga44

Jensen, Michael M., dan Meckling , William H, 1976, Theory of The Firm : Managerial
Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure, Journal Of Financial Economics 3, h. 82.
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tenaga profesional.
Pada perusahaan, hubungan antara principal dan agen diwujudkan
dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham
berperan sebagai principal sementara manajer berperan sebagai agen.
Tugas para agen adalah menjaga kepentingan perusahaan dan menjalankan
manajemen perusahaan sesuai fungsi yang telah ditetapkan. Jadi, agen
merupakan perantara para pemegang saham dalam menjalankan pengelolaan
perusahaan, sementara para pemegang saham hanya mengawasi kinerja para
agen-nya dan memastikan bahwa para agent bekerja sesuai dengan fungsi,
tugasnya, dan menjunjung tinggi kepentingan perusahaan sehingga tujuan
perusahaan dapat tercapai.
Menurut Eisenhardt , teori keagenan dilandasi oleh 3 buah asumsi, yaitu 45 :
1. Asumsi tentang sifat manusia
Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki
sifat untuk mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan
rasionalitas, dan tidak menyukai risiko.
2. Asumsi tentang keorganisasian
Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,
efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric
information antara principal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi

45

Eissenhardt, Kathleen M, 1989 , Agency Theory : An Assessment and Review,
Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1, h. 57-74.

28

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai
barang komoditi yang bisa diperjual belikan.
Dengan asumsi tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang
sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat
dasar manusia. Terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam
perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai
kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri
antara manajemen dengan pemilik. Asimetri informasi terjadi ketika pihak
manajemen memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak
dan mengetahui informasi lebih cepat dibandingkan pihak eksternal
(pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan lain-lain), sehingga asimetri
informasi tersebut lebih menguntungkan pihak manajemen. Atas dasar hal
tersebut, maka manajemen dituntut untuk dapat menggunakan informasi
yang

diketahuinya

untuk

kepentingan

pribadi

dalam

usaha

memaksimalkan kemakmurannya.
Teori agensi mendorong munculnya konsep Good Corporate
Governance (GCG) dalam pengelola bisnis perusahaan, dimana Good
Corporate Governance (GCG) diharapkan dapat meminimumkan hal-hal
tersebut melalui pengawasan terhadap kinerja para agen. Perusahaanperusahan saat ini semakin banyak yang bergantung pada modal ekstern
(modal ekuiti serta pinjaman) untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan
mereka guna melakukan investasi dan meningkatkan labanya. Oleh sebab
itu agar investor tertarik untuk berinvestasi pada perusahaan, maka
perusahaan perlu memastikan kepada pihak investor bahwa dana yang

29

mereka investasikan akan digunakan secara efektif dan efisien. Good
Corporate Governance (GCG) memberikan jaminan kepada para
pemegang saham maupun investor bahwa dana yang diinvestasikan
dikelola dengan baik dan para agen bekerja sesuai dengan fungsi,
tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan.
C. Good Corporate Governance
1. Pengertian Good Corporate Governance
Menurut World Bank Corporate Governance adalah kumpulan
hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh
perusahaan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan
bekerja secara efisien, dengan demikian Corporate Governance dapat
menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan
bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara
keseluruhan. Corporate Governance berperan penting untuk dapat
meningkatkan

nilai

perusahaan

secara

berkelanjutan

dan

dapat

memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan
stakeholders yang terkait.
Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Nomor Kep-117/M-MBU/2012 pasal 1 tentang penerapan praktik Good
Corporate Governance pada BUMN, pengertian Corporate Governance
adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk
meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan
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perundang-undangan.46 GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya
pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundangundangan, oleh karena itu penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar
yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai
pengguna produk dan jasa dunia usaha.
Sedangkan menurut Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) mendifinisikan Corporate Governance sebagai
sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan
pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan
perusahaan. Corporate Governance juga mensyaratkan adanya struktur,
perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan kinerja. Corporate
Governance yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang
baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan
kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi
pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk
menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

2. Prinsip-Prinsip tGood tCorporate tGovernance
Komite tNasional tKebijakan tGovernance t(KNKG) tdi tdalam
tPedoman tUmum tGood tCorporate tGovernance tIndonesia ttahun t2006

46

tTersedia tOn-Line tdi tJdih.bumn.go.id/lihat/KEP-117/M-MBU/2002 tdiakses tpada
tKamis, t24 tOktober t2019 tPukul t15.28 tWIB
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tmengembangkan

tbeberapa

tprinsip-prinsip

tGood

tCorporate

tGovernance,47 tyaitu t:
a. Transparansi t(Transparancy)
Untuk tmenjaga tobyektifitas tdalam tmenjalankan tbisnis,
tperusahaan tharus tmenyediakan tinformasi tyang tmaterial tdan
trelevan tyang tmudah tdiakses tdan tdipahami toleh tpihak tyang
tmemiliki tkepentingan. tTransparansi tmerupakan tsuatu tkomitmen
tuntuk tmemastikan tketersediaan tdan tketerbukaan tinformasi
tpenting tbagi tpihak-pihak tyang tberkepentingan tmengenai tkeadaan
tkeuangan, tpengelolaan tdan tkepemilikan tperseroan tsecara takurat,
tjelas tdan ttepat twaktu.48 tImplementasi tTransparansi tdalam tpraktik
tbisnis tsebagai tberikut t: t
1) Perusahaan tharus tmenyediakan tinformasi tsecara ttepat twaktu,
tmemadai, tjelas, takurat, tdan tdapat tdiperbandingkan tserta
tmudah tdiakses toleh tpemangku tkepentingan tsesuai tdengan
thaknya. t
2) Infomasi tyang tharus tdiungkapkan tmeliputi tvisi, tmisi, tsasaran
tusaha tdan tstrategi tperusahaan, tkondisi tkeuangan, tsusunan tdan
tkompensasi

tpengurus,

tpemegang

tsaham

tpengendali,

tkepemilikan tsaham toleh tanggota tdireksi tdan tanggota tdewan
tkomisaris tbeserta tanggota tkeluarganya tdalam tperusahaan,
tsistem

47

tmanajemen

trisiko,

tsistem

tpengawasan

tdan

tTersedia tOn-line tdi tHttps://www.knkg-indonesia.org tWebsite tresmi tKNKG
tdiakses tpada tRabu, t23 tOktober t2019 tpukul t10.42 tWIB. t
48
tWibowo, tE, t2010, tImplementasi tGood tCorporate tGovernance tdi tIndonesia,
tJurnal tEkonomi tdan tKewirausahaan, tVol. t10, tNo. t2, th. t129. t t
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tpengendalian tinternal, tsistem tdan tpelaksanaan tGCG tserta
ttingkat tkepatuhannya.
3) Prinsip tketerbukaan tyang tdianut toleh tperusahaan ttidak
tmengurangi tkewajiban tuntuk tmemenuhi tketentuan tkerahasiaan
tperusahaan tsesuai tdengan tperaturan tperundang-undangan,
trahasia tjabatan tdan thak-hak tpribadi.
4) Kebijakan tperusahaan tharus ttertulis tdan tsecara tproporsional
tdikomunikasikan tkepada tpemangku tkepentingan. T
b. Independensi t(Independency)
Dalam tpelaksanaan tasas tGCG, tperusahaan tharus tdikelola
tsecara tprofesional ttanpa tbenturan tkepentingan tdan tpengaruh tatau
ttekanan tdari tpihak tmanapun tyang ttidak tsesuai tdengan tperaturan
tperundang-undangan tyang tberlaku tdan tprinsip-prinsip tkorporasi
tyang tsehat.49 tAdapun tpedoman tpelaksanaan tprinsip tindependensi
tdiantaranya t: t
1) Masing-masing torgan tperusahaan tharus tmenghindari tterjadinya
tdominasi toleh tpihak tmanapun, ttidak tterpengaruh toleh
tkepentingan ttertentu, tsehingga tpengambilan tkeputusan tdapat
tdilakukan tsecara tobjektif. t
2) Masing-masing torgan tperusahaan tharus tmelaksanakan tfungsi
tdan ttugasnya tsesuai tdengan tanggaran tdasar tdan tperaturan
tperundang-undangan.
c. Akuntabilitas t(Accountability) t

49

tPrinsip tDasar tPedoman tGood tCorporate tGovernance tPerbankan tIndonesia
tditerbitkan toleh tKomite tNasional tKebijakan tGovernance tTahun t2012. t
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Perusahaan tharus tterdapat tkejelasan tfungsi, tpelaksanaan
tdan tpertanggungjawaban torgan tsehingga tpengelolaan tperusahaan
tterlaksana tsecara tefektif. tAkuntabilitas tyang tdimaksud tadalah
takuntabilitas tyang tmenjamin ttersedianya tmekanisme, tperan
ttanggung tjawab tjajaran tmanajemen tyang tprofessional tatas tsemua
tkeputusan tdan tkebijakan tyang tdiambil tsehubungan tdengan
taktivitas

toperasional

tperusahaan.50

tImplementasi

tprinsip

takuntabilitas tdalam tpraktik tbisnis tsebagai tberikut :
1) Perusahaan tmenetapkan trincian ttugas tdan ttanggung tjawab
masing-masing torgan tperusahaan tsecara tjelas tdan tselaras
dengan

tvisi,

tmisi,

tnilai-nilai

tmenjamin

tbahwa

tperusahaan

tdan

tstrategi

perusahaan.
2) Perusahaan

tsemua

torgan

tperusahaan

mempunyai tkemampuan tsesuai tdengan ttugas, ttanggung tjawab
dan tperannya tdalam tpelaksanaan tGCG.
3) Perusahaan tmenerapkan tsistem tpengendalian tinternal tyang
efektif tdalam tpengelolaan tperusahaan.
4) Perusahaan tmemiliki tukuran tkinerja tuntuk tsemua tjajaran
perusahaan tyang tkonsisten tdengan tsasaran tusaha tperusahaan,
serta tmemiliki tsistem tpenghargaan tdan tsanksi. t
5) Perusahaan tmemiliki tetika tbisnis tdan tpedoman tprilaku tyang
dijalankan toleh tsetiap torgan tperusahaan.
d. Tanggung tJawab t(Responsibility)

50

tIbid, th. t131.
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Perusahaan tharus tmematuhi tperaturan tperundang-undangan
serta tmelakukan ttanggung tjawab tterhadap tmasyarakat tdan
lingkungan tsehingga tdapat tterpelihara tkesinambungan tusaha dalam
jangka tpanjang. tPrinsip tresponsibilitas tdalam tpraktik tbisnis
diantaranya t: t
1) Organ tperusahaan tharus tberpegang tpada tprinsip tkehati-hatian
dan tmemastikan tkepatuhan tterhadap tperaturan tperundangundangan, tanggaran tdasar tdan tperaturan tperusahaan.
2) Perusahaan tmelaksanakan ttanggung tjawab tsosial.
e. Kewajaran tdan tKesetaraan t(Fairness)
Dalam

tmelaksanakan

tkegiatannya,

tperusahaan

tharus

senantiasa tmemperhatikan tkepentingan tpemegang tsaham tdan
pemangku tkepentingan tlainnya t(stakeholders) tberdasarkan tasas
kewajaran tdan tkesetaraan. tPrinsip tkewajaran tdan tkesetaraan
merupakan tprinsip tyang tmengandung tunsur tkeadilan, tyang
menjamin tbahwa tsetiap tkeputusan tdan tkebijakan tyang tdiambil
demi tkepentingan tseluruh tpihak. tPedoman tpelaksanaan tprinsip
kewajaran tdan tkesetaraan tdalam tpraktik tbisnis tdiantaranya sebagai
berikut t:
1) Perusahaan

tmemberikan

tkesempatan

tkepada

tpemangku

kepentingan tuntuk tmemberikan tmasukan tdan tmenyampaikan
pendapat tbagi tkepentingan tperusahaan.
2) Perusahaan tmemberikan tperlakuan tyang tsetara tdan twajar
kepada tseluruh tpemangku tkepentingan.
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3. Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam
Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih
komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT
yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal
dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang
baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai Good Corporate
Governance berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan
oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila
seseorang melalukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.
Good tCorporate tGovernance tmodel tIslam tmenekankan tkonsep
keyakinan t(akidah), tsyariah tdan takhlak. tKetiga tpondasi tdasar tersebut
saling tberkaitan tsatu tsama tlain tdalam tmembentuk tGCG dalam konsep
syariah. tGood tcorporate tgovernance tdipandang tsebagai tkewajiban
moral, tkepatuhan thukum tdan tmenunjukkan tperilaku tetis51. Dalam
Islam,

tanggung

tjawab

tdalam

tbisnis

tsyariah

ttidak

thanya

sebatasttanggung tjawab tkepada tmanusia, tmelainkan ttanggung tjawab
kepada tTuhan tdan ttanggung tjawab tuntuk tmelestarikan talam.

52

t

Manusia tdituntut tuntuk tmengelola tbumi tdan tsumber tdaya tdengan
sebaik-baiknya. tManusia tberkewajiban tmenyebarkan trahmat tkepada
seluruh tmakhluk tyang tada tdi tbumi t(rahmatan tlil‟ talamin) tdengan
cara tamr tma‟ruf tnahi tmunkar. t

51

tJoni tEmrizon, tPrinsip-prinsip tGood tCorporate tGovernance, t(Yogyakarta t: tGenta
tPress, t2016), th. t52. t
52
Wulandari, tAnis, t2010, t“Menggagas tKonsep tCorporate tGovernance tdalam
tKonstruksi tSyariah, tPamator”, tVolume t3, tNo. t1 tApril t2010.
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Good Corporate Governance dalam islam mengacu pada prinsipprinsip berikut ini 53 :
a. Tauhid
Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam.
Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktifitas Umat
Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam
hakikatnya tauhid juga berarti penyerahan diri secara nyata kepada
Allah SWT, baik secara ibadah maupun muamalat. Sehingga semua
aktifitas yang selalu dilakukan untuk menciptakan pola kehidupan
yang sesuai atas kehendak Allah SWT.
Apabila seseorang ingin melakukan bisnis, terlebih dahulu ia
harus mengetahui dengan baik hukum agama yang mengatur
perdagangan agar ia tidak melakukan aktivitas yang haram dan
merugikan masyarakat. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan
adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi
bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.
b. Taqwa dan Ridha
Tata Kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan diatas
pondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam QS At-Taubah :
109

53

Muqarabin Masyudi, Fikih Tata Kelola Organisasi Laba: Sebuah Pengantar
(Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 2008), h.4.
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Artinya : “Maka apakah orang-orang yang mendirikan
mesjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan
keridhaan (Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang
yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang
runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama
dengan dia ke dalam neraka Jahannam? Dan Allah
tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang
yang zalim”.54
Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka
sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu
perbuatan muamalah, misalnya perdagangan, dilakukan dengan
pemaksaan

ataupun

penipuan.

Jika

hal

ini

terjadi,

dapat

membatalkan perbuatan tersebut.
c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)
Tawazun (keseimbangan) dan al-„adalah (keadilan) adalah dua
buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. Tawazun lebih banyak
digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, yang kemudian sering
menjadi wilayah al-„adalah atau keadilan sebagai manifestasi Tauhid
khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan
ekonomi dan bisnis. Keseimbangan alam semesta baik lingkungan fisik
maupun keseimbangan sosial harus dijaga sedemikian rupa sehingga
54

Departemen Agama RI, Alqur‟an dan Terjemahannya Mushaf Al-kamil, (Jakarta :CV
Darus Sunnah, 2013), h. 204.
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dapat memperbaiki dan mengembalikan kerusakan yang sering kali
dilakukan oleh manusia kembali pada posisi ekuilibrium. Sebagaimana
dalam QS Al-Maidah ayat 8 :

         

           

        
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu
sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi
saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap
suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada
takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah
Maha Teliti apa yang kamu kerjakan55.”
Dalam konteks keadilan (sosial), para pihak yang melakukan
perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak
dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan
memenuhi segala kewajibannya.
d. Kemashlahatan t
Mashlahat tdiartikan tsebagai tkebaikan t t(kesejahteraan)
dunia tdan akhirat,tsesuatu tyang tmengandung tmanfaat,t tkebaikan
dan menghindarkan tdiri tdari tmudharat, tkerusakan tdan mufsadah.
Imam Al-Ghozali tmenyimpulkan tbahwa tmashlahah tadalah tupaya
untuk mewujudkan tdan tmemelihara tlima tkebutuhan t tdasar, tyaitu:

55

Ibid, h. 108.
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1) Pemeliharaan tagama t(hafidzul-din) t
2) Pemeliharaan tjiwa t(hifhzun-nafs) t
3) Pemeliharaan takal t(hifhzun-„aql) t
4) Pemeliharaan tketurunan t(hifhzun-nassl).
5) Pemeliharaan tharta tbenda t(hifhzun-maal).
Prinsip-prinsip tGood tCorporate tGovernance tdalam tperspektif
islam tsesuai tdengan tprinsip tyang tdikemukakan tdalam tPeraturan Bank
Indonesia tNo. t8/4/PBI/2006 tyang tmenerangkan tlima tprinsip tGCG
yaitu tTransparansi, tAccountability, tResponsibility, tIndependency tdan
Fairnes, tdalam tpenjabarannya tyaitu :

a.

Tauhid tyang thakikatnya tberarti tpenyerahan tdiri tsecara tnyata
kepada tAllah tSWT tsehingga taktifitas tyang tselalu tdilakukan
untuk tmenciptakan tpola tkehidupan tyang tsesuai tatas tkehendak
Nya, thal tini trelevan tdengan tprinsip tTransparancy tyang tmemiliki
makna tpengungkapan tinformasi tmengenai tsuatu tperusahaan tyang
diperlukan tbagi tinvestor tuntuk tmenilai tkualitas tyang tnantinya
investor tdapat tmenentukan tkualitas tdalam tperusahaan ttersebut.

b.

Taqwa tdan tRidha tdalam tperspektif tislam tini tsesuai tdengan
independensi

tyang

tmemiliki

tmakna

tkemandirian

tdalam

pengelolaan tsecara tprofessional ttanpa tadanya ttekanan tdari tpihak
manapun tyang ttidak tsesuai tdengan tperaturan-peraturan tyang
berlaku. T
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c.

Ekuilibrium t t(keseimbangan tdan tkeadilan) tdalam tkonteks tini
banyak t tmencakup tprinsip tGCG tantara tlain tTransparancy,
Responsibility, tdan tFairness tyang tmemiliki tmakna tpengungkapan
kehendak tdan tkeadaan, tmemenuhi tperjanjian tyang ttelah tmereka
buat tserta tmemenuhi tsegala tkewajiban. T

d.

Kemaslahatan tsesuai tdengan tprinsip tAccountability tyang tsama
sama tmemiliki tmakna tsebagai tsesuatu tyang tmengandung manfaat
sesuai tporsinya tuntuk tmenghindari tkerusakan tdan tmufsadah.

4. Penilaian Mandiri (Self Assessment)
Dalam tupaya tperbaikan tdan tpeningkatan tkualitas tpelaksanaan
GCG, tbank tdiwajibkan tsecara tberkala tmelakukan tself tassessment
secara tkomprehensif tterhadap tkecukupan tpelaksanaan tGCG. t Forum for
Corporate tGovernance tin tIndonesia t(FCGI) tyang tterdiri tdari t10
asosiasi tbisnis tdan tprofesi tterkemuka tdi tIndonesia, tbekerja tsama
dengan tAsian tDevelopment tBank t(ADB) tdan tPricewaterhouse tCoopers
telah tmengembangkan tsuatu tpenilaian tmandiri t(Self tAssesment) sebagai
alat tuntuk tmembantu tperusahaan-perusahaan tdi tIndonesia tmenilai
sejauh tmana tpelaksanaan tGCG56. Self tAssessment tdapat tdilakukan
tpada bank tumum tsyariah tmaupun tunit tusaha tsyariah tseperti tyang
tdimaksud dalam tSurat tEdaran tBank tIndonesia tNo. t12/13/DPbS/2010.
TSelf Assessment berupa kuesioner yang dapat diisi oleh perusahaan yang
telah dicetak dalam bentuk booklet dan dinamakan Corporate Governance
Self Assessment Checklist. Untuk tmendapatkan tnilai tdari tmasing-masing

56

t74. t

tAdrian tSutedi, tGood tCorporate tGovernance, t(Jakarta t: tSinar tGrafika, t2012), th.
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faktor, bankank tmengalikan tperingkat tdari tmasing-masing tfaktor dengan
bobot ttertentu57. tBobot tmasing-masing tfaktor tditetapkan tsebagaimana
tabel tberikut :

Tabel t2.1 tBobot tFaktor tSelf tAssessment tBank tUmum tSyariah
No.

Faktor

Bobot
t(%)

1. t

Pelaksanaan ttugas tdan ttanggung tjawab tDewan

12,5 t%

tKomisaris
2.

Pelaksanaan ttugas tdan ttanggung tjawab tDireksi

17,5 t%

3.

Kelengkapan tdan tpelaksanaan tkomite

10 t%

4.

Pelaksanaan ttugas tdan ttanggung tjawab tDewan

10 t%

tPengawas tSyariah
5.

Pelaksanaan tprinsip tsyariah tdalam tkegiatan
tmenghimpun tdana tdan tpenyaluran tdana tserta
tpelayanan tjasa

57

tSurat tEdaran tBank tIndonesia tNo. t12/13/DPbS/ t2010 t

5 t%
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6.

Penanganan tbenturan tkepentingan

10 t%

7.

Penerapan tfungsi tkepatuhan tbank

5 t%

8.

Penerapan tfungsi taudit tintern

5 t%

9.

Penerapan tfungsi taudit tekstern

5 t%

10.

Batas tmaksimum tpenyaluran tdana

5 t%

11.

Transparansi
tkeuangan,

tkondisi
tlaporan

tkeuangan

tdan

tnon

tpelaksanaan

tGCG

tdan

15 t%

tpelaporan tinternal
Total

100 t% t

Sumber : tSurat tEdaran tBank tIndonesia tNo. t12/13/DPbS/ t2010
Berdasarkan tketentuan tBank tIndonesia tmengenai tpenilaian
tingkat tkesehatan tbank tumum,tpenilaian tterhadap tpelaksanaan tGCG
yang tberlandaskan t5 tprinsip tdasar ttersebut tdikelompokkan tdalam
suatu tgovernance tsystem t tyang tterdiri tdari t3 taspek tgovernance,
yaitu tgovernance tstructure, tgovernance tprocess, tgovernance toutcome
yang tharus tdidukung toleh tdata tatau tinformasi tdan tdokumen tyang
memadai. tPenilaian tatas tketiga taspek ttersebut tmerupakan tsatu
kesatuan tsehingga tapabila tsalah tsatu taspek tdinilai ttidak tmemadai,
maka tkelemahan ttersebut tdapat tmempengaruhi tperingkat tfaktor Good
Corporate tGovernance.58 T
Self Assesment berdasarkan SEBI dari setiap pelaksanaan GCG
yang dilaksanakan oleh perbankan syariah harus memuat kesebelas (11)

58

tSurat tEdaran tNo. t15/15/DPNP/2013 tTentang tPelaksanaan tGood tCorporate
tGovernance tbagi tBank tUmum tkepada tsemua tBank tUmum tKonvensional tdi tIndonesia.
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poin di atas yang kemudian akan dijadikan sebagai nilai komposit
peringkat pelaksanaan GCG. Dari nilai komposit ini akan diketahui
bagaimana kualitas pelaksanaan GCG dari tiap perbankan.
Untuk tmendapatkan tnilai tkomposit, tbank tmenjumlahkan tnilai
dari tseluruh tfaktor. tBerdasarkan tfaktor tnilai tkomposit ttersebut, tbank
menetapkan tpredikat tkomposit tsebagai tberikut t:

Tabel t2.2 tNilai tKomposit
Nilai tKomposit
Nilai tKomposit t< t1,5 t

Predikat tKomposit
Sangat tBaik

1,5 t≤ t tNilai tKomposit t< t2,5

Baik

2,5 t t≤ tNilai tKomposit t< t3,5

Cukup tBaik

3,5 t t≤ tNilai tKomposit t< t4,5

Kurang tBaik

4,5 t t≤ tNilai tKomposit t≤ t5

Tidak tBaik

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP
Peringkat tfaktor tGCG tdikategorikan tdalam t5 tperingkat, tyaitu
tperingkat t1, tperingkat t2, tperingkat t3, tperingkat t4, tperingkat t5.
tUrutan tperingkat tfactor tGCG tlebih tkecil tmencerminkan tpenerapan
tGCG tyang tlebih tbaik.
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1) Peringkat t1 tmencerminkan tmanajemen tbank ttelah t tmelakukan
penerapan tGood tCorporate tGovernance tyang tsecara tumum
tsangat baik. tApabila tterdapat tkelemahan tdalam tpenerapan tprinsip
tGCG, maka tsecara tumum tkelemahan ttersebut ttidak tsignifikan
tdan tdapat segera tdilakukan tperbaikan toleh tmanajemen tbank.
2) Peringkat t2 tmencerminkan tmanajemen tbank ttelah tmelakukan
penerapan tGood tCorporate tGovernance tyang tsecara tumum tbaik.
Apabila tterdapat tkelemahan tdalam tpenerapan tprinsip tGCG, tmaka
kelemahan ttersebut tkurang tsignifikan tdan tdapat tdiselesaikan
dengan ttindakan tnormal toleh tmanajemen tbank. t
3) Peringkat t3 tmanajemen tbank ttelah tmelakukan tpenerapan tGood
Corporate tGovernance tyang tsecara tumum t tcukup tbaik. tApabila
terdapat t tkelemahan tdalam tpenerapan tprinsip tGCG, tmakan
kelemahan ttersebut tcukup tsignifikan tdan tmemerlukan tperhatian
yang tcukup tdari tmanajemen tbank. t
4) Peringkat t4 tmencerminkan tmanajamen tbank ttelah tmelakukan
penerapan tGood tCorporate tGovernance tyang tsecara tumum kurang
baik. tTerdapat tkelemahan tdalam tpenerapan tprinsip tGCG, tmaka
secara tumum tkelemahan ttersebut tsignifikan tdan tmemerlukan
perbaikan tyang tmenyeluruh toleh tmanajemen tbank.
5) Peringkat t5 tmencerminkan tmanajemen tbank ttelah tmelakukan
penerapan tGood tCorporate tGovernance tyang tsecara tumum ttidak
baik. tKelemahan tdalam tpenerapan tpenerapan tprinsip tGCG, tmaka
secara tumum tkelemahan ttersebut tsangat tsignifikan tdan tsulit untuk
diperbaiki toleh tmanajemen tbank.
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5. Laporan tPelaksanaan tGood tCorporate tGovernance tbagi tBank
Umum tSyariah
Laporan tpelaksanaan tGCG tdapat tdigabungkan tke tdalam
laporan ttahunan tBUS tatau tdisajikan tsecara tterpisah. tLaporan
pelaksanaan tGCG tbagi tBUS tpaling tkurang tterdiri tdari t: t
a. Kesimpulan tumum tdari thasil tself tassessment tatas tpelaksanaan
GCG tBUS.
b. Kepemilikan tsaham tanggota tDewan tKomisaris tyang tmencapai t5
% tatau tlebih tdari tmodal tdisetor, tyang tmeliputi tjenis tdari jumlah
lembar tsaham tpada tBUS tyang tbersangkutan.
c. Kepemilikan tsaham tanggota tdireksi tyang tmencapai t5 t% tatau
lebih tdari tmodal tdisetor, tyang tmeliputi tjenis tdan tjumlah tlembar
saham tpada tBUS tyang tbersangkutan, tbank tlain tdan tperusahaan
lain tyang tberkedudukan tbaik tdi tdalam tmaupun tdi tluar tnegeri.
d. Hubungan tkeuangan tanggota tDewan tKomisaris tdengan pemegang
saham tpengendali, tanggota tdewan tkomisaris tlain tdan tanggota
direksi tBUS.
e. Hubungan tkeuangan tanggota tdireksi tdengan tpemegang tsaham
pengendali, tanggota tdewan tkomisaris tdan tanggota tdireksi tlain. T
f. Hubungan tkeluarga tanggota tdewan tkomisaris tdengan tpemegang
saham tpengendali, tanggota tdewan tkomisaris tlain tdan tanggota
direksi tBUS.
g. Hubungan tkeluarga tanggota tdireksi tdengan tpemegang tsaham
pengendali, tanggota tdewan tkomisaris tdan tanggota tdireksi tlain.
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h. Rangkap tjabatan tanggota tdewan tkomisaris tpada tperusahaan tatau
lembaga tlain.
i. Rangkap tjabatan tsebagai tanggota tdewan tpengawas tsyariah tpada
lembaga tkeuangan tsyariah tlainnya.
j. Struktur tkomite, tkeangggotaan tkomite, tdan tkeahlian tanggota
komite.
k. Daftar tkonsultan, tpenasihat tatau tyang tdipersamakan tdengan titu
yang tdigunakan toleh tBUS. T
l. Kebijakan tremunerasi tdan tfasilitas tlainnya tyang tditetapkan Rapat
Umum tPemegang tSaham tbagi tDewan tKomisaris, tDireksi, tdan
Dewan tPengawas tSyariah. T
D. Biaya tHutang
Manusia ttidak tselamanya tdapat tmemenuhi tkebutuhannya tsendiri
sehingga tdia tmembutuhkan tbantuan torang tlain tguna tmemenuhi
kebutuhannya. tBantuan ttersebut tdapat tberupa tpinjaman tatau thutang. Oleh
karena titu, tDalam t tkonsep t tIslam, t tutang t tpiutang t tmerupakan akad
(transaksi t tekonomi) t tyang t tmengandung t tnilai t tta‟awun t t(tolong t
menolong). tDalam tQ.S tAl-Maidah tayat t2 tsebagai tberikut t: t

           ………

       

Artinya t: t“…... tdan ttolong-menolonglah tkamu tdalam t(mengerjakan)
tkebajikan tdan ttakwa, tdan tjangan ttolong-menolong tdalam
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tberbuat tdosa tdan tpelanggaran. tdan tbertakwalah tkamu
tkepada tAllah, tSesungguhnya tAllah tAmat tberat tsiksa-Nya.59”
Ayat t tini t tmemerintahkan t tmanusia t tagar t tsaling t ttolongmenolong tsesama tmanusia, t thal t tini tdikarenakan tbahwa tseseorang yang
memberikan tpinjaman tatau tutang tkepada tsesama tmuslim tharus tdidasari
dengan trasa tikhlas tdan tniat tyang ttulus, tpada tdasarnya tmenghutangi
adalah tperbuatan tyang tbaik, tkarena tsaling tmenolong tsesama. t tDalam
ayat tlain tAllah tmemberikan tpedoman tkepada tsesama tmuslim tagar
selalu saling ttolong tmenolong tdan tsesuai tsyariat tislam tyang tterdapat
tdalam surat tAt-Taghabun tayat t17 tberikut t: t

 t t t t t t t t t t t
t tt t
Artinya t: t“jika tkamu tmeminjamkan tkepada tAllah tpinjaman tyang tbaik,
tniscaya tAllah tmelipat tgandakan tbalasannya tkepadamu tdan
tmengampuni tkamu. tdan tAllah tMaha tpembalas tJasa tlagi
tMaha tPenyantun.60”
Ayat tdiatas tmenjelaskan tbahwasanya tAllah takan tmemberikan
seseorang tpahala tyang takan tditerimanya tapabila tseseorang ttersebut
menolong tdengan thati tyang tikhlas tdan tmemberikan tpertolongan tdengan
senang thati, tKarena tmemberikan tpertolongan tkepada tsesama tmerupakan
perbuatan tyang tdianjurkan. tSelain tdasar thukum tyang tbersumber tdi
dalam tAl- tQuran tmaka tdi tkuatkan tlagi tdengan tbeberapa thadis tberikut :

59

tDepartemen tAgama tRI, tAlqur‟an tdan tTerjemahannya tMushaf tAl-kamil, t(Jakarta
t:CV tDarus tSunnah, t2013), th. t107.
60
t tIbid, th. t558.
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1. Hadis tRiwayat tIbnu tMajah t: tDari tAnas tibn tMalik tra tberkata,
Rasulullah tSAW tbersabda:”pada tmalam taku tdi tisra‟kan taku tmelihat
pada tsebuah tpintu tsurga ttertulis tshadaqoh tdi tbalas tsepuluh tkali lipat
dan tutang tdi tbalas tdelapan tbelas tkali tlipat”: tlalu taku tbertanya
:”wahai tJibril tmengapa tmengutangi tlebih tutama tdari tpada tshadaqoh
? t”ia tmenjawab t:”karena tmeskipun tseorang tpengemis tmeminta-minta
namun tmasih tmempunyai tharta, tsedangkan tseorang tyang tberutang
pastilah tkarena tia tmembutuhkannya. T
Maksud tdari thadits tini tadalah tbahwa tmenghutangi tseseorang tlebih
utama tdibandingkan tdengan tshodaqoh, tkarena tseseorang tyang
berutang tbahwasannya tia tbenar-benar ttidak tmemiliki tharta tuntuk
keperluan tyang tlain, tsedangkan tseseorang tyang tdiberi tshodaqoh
maka torang ttersebut tmasih tdikategorikan tsebagai torang tyang tmasih
mampu tuntuk tmembeli tkeperluan.
2. Hadis

tRiwayat

tAbu

tDawud

t

t:

tUbaidillah

tbin

tMu‟adz

menyampaikan tkepada tkami tdari tayahnya, tdari tSufyan, tdari tSimak
bin tHarto tbahwa tSuwaid tbin tQais tberkata, tAku tdan tMakhramah
Al-Abdibiasa tmemasok tpakaian tdari thajar, tlalu tkami tmembawanya
tke Mekkah tuntuk tdijual, tRasulullah tSAW tdatang tdan tmenawar
beberapa thelai tcelana. tKami tpun tmenjualnya tkepada tbeliau. tKami
melihat tada tseseorang tyang tmenggunakan ttimbangan tuntuk
menentukan tharga. tRasulullah tSAW tberkata tkepadanya t“Timbangan
dan tlebihkanlah tisi ttimbanganmu”. Maksud tdari thadits tini tadalah
bahwa tseseorang tyang tingin tmenjual tsuatu tbarang tdengan timbangan
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yang tpas talangkah tbaiknya tjika ttimbangan tbarang ttersebut
dilebihkan.
Dalam tistilah tArab tutang tatau tQardh tdisebut tdengan tal-dain
tJamaknya tal-duyun tdan tal-qardh, tmencangkup tjual tbeli, tsewa menyewa
yang tdilakukan tsecara ttidak ttunai.61 tPengertian tutang tmenurut tkamus
besar tbahasa tIndonesia t(KBBI) tadalah tuang tyang tdipinjam tdari torang
lain tyang tberkewajiban tmembayar tkembali tapa tyang tsudah tditerima.62
Qardh tsecara tbahasa tartinya tmemotong tkarena torang tyang tmemberi
pinjaman takan tmemotong tsebagian thartanya tuntuk tdiberikan tkepada
peminjam. tSedangkan tutang tatau tqardh tsecara tistilah tadalah
memberikan tharta tkepada torang tyang tbisa tmemanfaatkannya, tkemudian
orang titu tmengembalikannya, tdan torang titu tmengembalikan tgantinya.
Qardh tmerupakan tbentuk ttolong tmenolong tdan tkasih tsayang. tNabi
menyebutnya tsebagai tAnugerah tsebab tpeminjamnya tmendapatkan
manfaat tkemudian tmengembalikannya tkepada tyang tmeminjamkan. T
Jadi thutang tatau tpinjaman tadalah ttransaksi tantara tdua tpihak
yang tsatu tmenyerahkan tuangnya tkepada tyang tlain tsecara tsukarela untuk
dikembalikan tlagi tkepadanya toleh tpihak tkedua tdengan thal tyang tserupa
atau tseseorang tmenyerahkan tuang tkepada tpihak tlain tuntuk dimanfaatkan
dan tkemudian tdikembalikan tlagi tsejumlah tyang tdiutangi tatau
memberikan tsesuatu tuang tatau tbarang tkepada tseseorang tdengan

61

tRachmat tSyafe‟i, tFiqih tMuamalah, t(Bandung: tPustaka tSetia, t2001), th. t151.
tDepartemen tPendidikan tNasional, tKamus tBesar tBahasa tIndonesia tEdisi tkeempat
t(KBBI), t(Jakarta: tPT tGramedia tPustaka tUtama, t2008), th. t1540.
62
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perjanjian tdia takan tmembayar tyang tsama tdengan titu.63 tMenurut tFASB
(Financial tAccounting tStandart tBoard) thutang tadalah tpengorbanan
manfaat tekonomi tmasa tmendatang tyang ttimbul tkarena tkewajiban
sekarang tsuatu tentitas tuntuk tmenyerahkan taktiva tatau tmemberikan tjasa
kepada tentitas tlain tdimasa tmendatang tsebagai takibat ttransaksi tmasa
lalu.64 tAdapun tsyarat t- tsyarat thutang tadalah tsebagai tberikut65t:
1. Besarnya

tpinjaman

thutang tharus tdiketahui

tdengan

ttakaran,

timbangan, tatau tjumlahnya.
2. Sifat tpinjaman thutang t tdan tusianya tharus tdiketahui tjika tdalam
bentuk thewan.
3. Pinjaman thutang ttidak tsah tdari torang tyang ttidak tmemiliki tsesuatu
yang tbisa tdipinjamkan tatau torang tyang ttidak tnormal takalnya.
Syarat tsahnya thutang tialah tbahwa tpemberi tpinjaman tharus torang
yang tboleh tmemberi tharta. tSyarat tlainnya tialah tmengetahui tjumlah tdan
ciri-ciri tharta tyang tdipinjamkan. tAgar tseorang tpeminjam tbisa
mengembalikan tganti tyang tserupa tkepada tpemiliknya. tSebab thutang akan
menjadi

thutang tyang tditanggung

tsi

tpeminjam tdan tia tharus

megembalikannya tbegitu tia tmampu ttanpa tdiundur-undur. T
Sementara trukun thutang tadalah tsebagai tberikut66 t:
1. Pemilik tbarang tmuqridh t
2. Yang tmendapat tbarang tatau tpinjaman tmuqtaridh t
63

tDede tRudin, tTafsir tAyat tEkonomi, t(Semarang t: tCV. tKarya tAbadi tJaya, t2012),

th. t85.
64

tA. tChoriri, timam tgozali, tTeori tAkuntansi, t(Semarang t: tBadan tPenerbit
tUniversitas tDiponegoro, t2007) th. t157.
65
tAhmad tWardi tMuslich, tFiqih tMuamalah, t(Jakarta: tSinar tGrafika tOffset, t2010),
th t278.
66
tIbid, th. t279.
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3. Serah tterima tatau tijab tqobul
4. Barang tyang tdipinjamkan thutang.
Dalam tsebuah tperusahaan tdana tyang tdibutuhkan tsangat tbesar,
maka tdana ttersebut tdapat tdiperoleh tsalah tsatunya tdengan tcara
menginvestasikan tmodal tpribadi tpemilik tatau tmelalui tcara tutang. tUtang
ini tdapat tdilakukan tdengan tcara tmeminjam tdana tdari tpihak tketiga
dengan tketentuan tdan tsyarat tyang tberlaku tuntuk tmengembalikan tdana
tersebut. tBiaya tutang tyang tberasal tdari tpinjaman tmerupakan tbunga yang
harus tdibayar tperusahaan, tsedangkan tbiaya tutang tdengan tmenerbitkan
obligasi tadalah ttingkat tpengembalian thasil tyang tdiharapkan tinvestor
untuk tdigunakan tsebagai tdiskonto tdalam tmencari tnilai tobligasi67. tBiaya
utang tdibagi tmenjadi tdua tmacam tyaitu t:
1. Biaya tutang tsebelum tpajak, tbesarnya tbiaya tutang tsebelum tpajak
dapat tditentukan tdengan tmenghitung tbesarnya ttingkat thasil tinternal t
atau tarus tkas tobligasi tyang tdinotasikan tdengan tKd
Rumus t: t
Kd t t t t= t t t t t t t t t tBeban tUtang t
t t t t t t t t t t t tUtang tJangka
tPanjang
2. Biaya tutang tsetelah tpajak, tbagi tperusahaan tyang tmenggunakan
sebagian tbesar tdananya tdari tutang tatau tterkena tkewajiban tmembayar
bunga. tBunga tmerupakan tsalah tsatu tbentuk tbeban tbagi tperusahaan.
Dengan tadanya tbeban t

67

tNajmudin, tManajemen tKeuangan tdan tAktualisasi tSyar‟iyyah tModern,
t(Yogyakarta t: tCV. tAndi tOffset, t2011), th. t339.
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Rumus t: t t t t t t t tKi t t t t= t t t tKd t(1-T)
Keterangan t: t
Ki t t t t t= tBiaya tUtang tsetelah tPajak
Kd t t t t= tBiaya tUtang tsebelum tPajak
T t t t t t= tTarif tPajak
Salah tsatu tkasus tyang tterjadi tdi tIndonesia tmenyangkut tbiaya
utang tadalah tperusahaan tkeluarga tPT. tNyonya tMeneer tyang terancam
bangkrut tsesuai tdengan tkeputusan tMajelis tHakim tPengadilan tNegeri
(PN) tSemarang tmemutuskan tpabrik tjamu tlegendaris tPT. tNyonya
Meneer tpailit tkarena ttak tmampu tmembayar tutang.68 tSelain tkasus tPT.
Nyonya tMeneer tdiatas tada tjuga tperusahaan tyang tmengalami
kebangkrutan tyaitu tPT. tGagan tIndonesia. tPT. tGagan tIndonesia
akhirnya tdinyatakan tpailit tini, tdimana taset tdebitur thanya tberkisar
Rp80,39 tmiliar. tPadahal, ttagihan tkreditur tmencapai tratusan tmiliar,
maka tasset tdebitur tbakal tdilego tuntuk tmemenuhi tpembayaran tutang.
E. Penelitian tTerdahulu tyang tRelevan
Penelitian tterdahulu tadalah tsuatu tpenelitian tyang tsudah
tdilakukan oleh tpeneliti-peneliti tlain. tPenelitian tterdahulu tberfungsi
tsebagai tacuan penelitian tini tkarena tuntuk tmemudahkan tbagi tpeneliti
tuntuk mengaplikasikan tpenelitiannya. tAdapun tpenelitian tterdahulu tyang
trelevan dengan tpenelitian tini tsebagai tberikut t: t

68

tTersedia tOn-Line tpada twebsite twww.kompas.com tdengan tjudul tartikel t“Tak
tMampu tBayar tUtang, tPabrik tJamu tNyonya tMeneer tdinyatakan tPailit”, tdiunggah tpada
tJumat, t4 tAgustus t2017 tdan tDiakses tpada tMinggu, t16 tFebruari t2020 tpukul t20.36 tWIB. t
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1. Penelitian tyang tdilakukan toleh tAbdul tHaris tRomdhoni tpada ttahun
2015 tdengan tjudul t“good tcorporate tgovernance tdalam tPerbankan
Syariah”. tPenelitian tini tmemperoleh thasil tbahwa tdengan tditerapkan
good tcorporate tgovernance tsecara tkonsisten takan tberdampak tpositif
bagi

tbank-bank

tsyariah,

tkarena

tdalam

tgood

tcorporate

governancevtmeliputi thal-hal tyang tsejalan tdengan tsyariah tIslam
seperti ttransparansi, tindependensi, takuntabilitas tdan tresponsibilitas.
Maka tdari titu tgood tcorporate tgovernance takan tmenciptakan tbudaya
unggul tperusahaan, tsehingga tdengan tbudaya tunggul ttersebut tapa
yang menjadi ttujuan tperusahaan takan tlebih tmudah ttercapai. tDi
tsamping itu tbudaya tunggul takan tmembentuk tsuasana tkerja tyang
tdinamis tdan profesional.69
2. Penelitian tyang tdilakukan toleh tFebri tYentine tpada ttahun t2018
dengan tjudul t t”Pengaruh tKualitas tAkrual tTerhadap tBiaya tUtang tdan
Biaya tEkuitas”. tPenelitian tmemperoleh thasil tbahwa tkualitas takrual
tidak tberpengaruh tterhadap tbiaya tutang tdan tbiaya tekuitas. tHasil
lainnya tmenunjukkan tbahwa ttidak tada tperbedaan tpengaruh tantara
kualitas takrual tinnate tdan tkualitas takrual tdiskresioner. tHal tini berarti
kualitas takrual tyang tbaik tmaupun tburuk ttidak tmempengaruhi
besarnya tbiaya tutang tdan tbiaya tekuitas tyang tditanggung toleh
perusahaan.70

69

tAbdul tHaris tRomdhoni, t2015, t“Good tCorporate tGovernance tdalam tPerbankan
tSyariah”. tJurnal tAkuntansi tdan tPajak, tVol. t16 tNo. t1. t
70
tFebri tYentine, t2018, t“Pengaruh tKualitas tAkrual tTerhadap tBiaya tUtang tdan
tBiaya tEkuitas t(Studi tEmpiris tPada tPerusahaan tManufaktur tyang tTerdaftar tdi tBursa tEfek
tIndonesia tTahun t2010-2015)”. tJurnal tAkuntansi tFakultas tEkonomi, tUniversitas tNegeri
tPadang, tVol. t6 tNo. t1.
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3. Penelitian tyang tdilakukan toleh tRahmawati tdengan tjudul t“Pengaruh
Penghindaran tPajak tdan tGood tCorporate tGovernance tterhadap tBiaya
Utang t(Studi tEmpiris tPada tPerusahaan tManufaktur tyang tTerdaftar
di tBEI tTahun t2009-2013). tHasil tpengujian tmenunjukkan tbahwa
komite taudit tmemiliki tpengaruh tnegatif tsignifikan tterhadap tbiaya
utang,

tsedangkan

kepemilikan

tpenghindaran

tmanajerial

tdan

tpajak,

tkomisaris

tkepemilikan

tindependen,

tinstitusional

ttidak

berpengaruh tsignifikan tterhadap tbiaya tutang.71
4. Penelitian tyang tdilakukan toleh tJuniarti tdan tSentosa tpada ttahun t2009
dengan tjudul t“Pengaruh tGood tCorporate tGovernance, tVoluntary
Disclosure tterhadap tBiaya tUtang t(Cost tof tDebt)” tmemperoleh t thasil
bahwa tGood tCorporate tGovernance tyang tdiukur tdengan tproxy; t
Proporsi tkomisaris tindependen ttidak tberpengaruh tsignifikan tterhadap
biaya tutang, tKepemilikan tmanajerial ttidak tberpengaruh tsignifikan
terhadap tbiaya tutang, tKepemilikan tinstitusional tberpengaruh tnegatif
dan tsignifikan tterhadap tbiaya tutang, tKualitas tAudit tberpengaruh
tnegatif tdan tsignifikan tterhadap tbiaya tutang.72 T
5. Penelitian tyang tdilakukan toleh tDhea tAgnely tpada ttahun t2016
dengan tjudul t“Pengaruh tGood tCorporate tGovernance, tVoluntary
Disclosure tterhadap tBiaya tEkuitas tdan tBiaya tUtang t(Studi tEmpiris

71

tRahmawati t, t2015, t“ tPengaruh tPenghindaran tPajak tDan tGood tCorporate
tGovernance tTerhadap tBiaya tUtang t(Studi tEmpiris tPerusahaan tManufaktur tYang tTerdaftar
tDi tBei tTahun t t2009-2013), tJurnal tAkuntansi t tFakultas tEkonomi tUniversitas tNegeri
tPadang, th. t27.
72
tJuniarti, tAgnes tAndriyani tSentosa, t2009, t“Pengaruh tGood tCorporate
tGovernance, tVoluntary tDisclosure tTerhadap tBiaya tHutang”, tJurnal tAkuntansi tdan
tKeuangan, tVol. t11, tNo. t2, th. t98.
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pada tPerusahaan tManufaktur tyang tTerdaftar tdi tBursa tEfek tIndonesia
(BEI) tpada tTahun t2012-2014)” tmemperoleh thasil tbahwa tkepemilikan
keluarga, tkepemilikan tmanajerial, tdan ttingkat tdisclosure ttidak
berpengaruh tterhadap tbiaya tutang. tKepemilikan tinstitusional tdan
kualitas taudit tberpengaruh tterhadap tbiaya tutang. tSedangkan
kepemilikan

tkeluarga,

tkepemilikan

tmanajerial,

tkepemilikan

institusional tdan ttingkat tdisclosure ttidak tberpengaruh tterhadap tbiaya
ekuitas. tSedangkan tkualitas taudit tberpengaruh tterhadap tbiaya
tekuitas.73
6. Penelitian tyang tdilakukan toleh tAldira tMaradita tpada ttahun t2014
dengan tjudul t“Karakteristik tGood tCorporate tGovernance tPada tBank
Bank tSyariah t tdan tKonvensional” tmemperoleh thasil tbahwa tkonsep
Good tCorporate tGovernance tantara tBank tKonvensional tdengan tbank
syariah tpada tdasarnya tadalah tsama, tnamun tyang tmenjadi tpembeda
diantara tkeduanya tialah tadanya tsyariah tcompliance tyaitu tkepatuhan
pada tsyariah, tkemudian tadanya tDewan tPengawas tSyariah t(DPS)
yang bertugas tmeneliti tdan tmembuat trekomendasi tproduk tbaru tdari
tbank yang tdiawasinya tserta tmelakukan tpengawasan tterhadap tbank
tsyariah bahwa tkegiatan tusaha tyang tdilakukannya tmematuhi tprinsip
tsyariah sebagaimana ttelah tditentukan toleh tfatwa tdan tsyariah tIslam.
tSerta adanya tDewan tSyariah tNasional tyang tfungsi tutamanya tadalah

73

tDhea tAgnely, t2016, t““Pengaruh tGood tCorporate tGovernance, tVoluntary
tDisclosure tterhadap tBiaya tEkuitas tdan tBiaya tUtang t t(Studi tEmpiris tpada tPerusahaan
tManufaktur tyang tTerdaftar tdi tBursa tEfek tIndonesia t(BEI) tpada tTahun t2012-2014)”,
tJurnal tilmiah tUniversitas tBakrie, tVol. t12 tNo.1. t
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mengawasi tproduk-produk tlembaga tkeuangan tsyariah tagar tsesuai
dengan tsyariah tIslam.74
Perbedaan penelitian yang akan yang digunakan di dalam penelitian
ini terletak pada pengukuran penerapan Good Corporate Governance yang
diproksikan dengan indikator hasil Self Assessment yang mencerminkan
keseluruhan dari praktek Corporate Governance yang diterapkan oleh
masing-masing bank.
F. Kerangka tFikir t
Kerangka tfikir tmerupakan tmodel tkonseptual ttentang tbagaimana
tteori tberbagai tfaktor tyang ttelah tdiidentifikasi tsebagai tmasalah tyang
tpenting. tKerangka tberfikir tyang tbaik takan tmenjelaskan tsecara tteoritis
tpertautan tanatara tvariabel tyang takan tditeliti, tsecara tteoritis tdijelakan
thubungan tantara tvariabel tindependen tdan tdependen.75 tJadi tsecara
tteoritis tpelu tdijelaskan thubungan tantara tvariabel tdependen tdan
tindependen. Adapun tkerangka tfikir tdalam tpenelitian tini tadalah tsebagai
tberikut :
Gambar t2.1 t
t t t t tKerangka tFikir
Al-Qur‟an tdan
tHadist

Good tCorporate
tGovernance
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Biaya tUtang

tAldira tMaradita, t2014, t“Karakteristik tGood tCorporate tGovernance tpada tBank
tSyariah tdan tBank tKonvensional”, tJurnal tYuridika, tVol. t29 tNo. t2, th. t203.
75
tSugiyono, tMetode tPenelitian tPendidikan tPendekatan tKuantitatif, tKualitatif, tdan
tR tdan tD, t(Bandung, tAlfabeta, t2016), th. t60. t
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Setelah tPajak t

Self tAssessment
tbagi tBank tUmum
tSyariah

Ki = t t t tKd t(1-T)
tttt

G. Pengembangan Hipotesis
Hipotesis tmerupakan tjawaban tsementara tterhadap trumusan
masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pernyataan.76. tBerlandaskan tlandasan tteori tdan tkerangka tfikir
diatas, tmaka thipotesis tpada tpenelitian tini tadalah tsebagai tberikut t:
1. Pengaruh Good tCorporate tGovernance Terhadap Biaya Hutang
Pendanaan bank yang berasal dari pihak ketiga disebut utang.
Biaya tutang tyang tberasal tdari tpinjaman tmerupakan tbunga yang
harus

tdibayar

tperusahaan,

tsedangkan

tbiaya

tutang

tdengan

menerbitkan obligasi tadalah ttingkat tpengembalian thasil tyang
diharapkan tinvestor untuk tdigunakan tsebagai tdiskonto tdalam
mencari tnilai tobligasi. Maka, dalam menentukan biaya utang
diperlukan keputusan yang tepat oleh seorang manajer agar membuat
nilai

perusahaan

semakin

membaik

sehingga

kreditur

dapat

meminjamkan dananya. Namun, pada pengelolaan perusahaan pemilik
perusahaan menyerahkan kepada para manajemen (agen), dengan tujuan
agar memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya
yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenagatenaga profesional.
76

tSugiyono, tMetode tPenelitian tKombinasi, t(Bandung t: tAlfabeta, t2017), th. t223.
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Akibatnya terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam
perusahaan yaitu antara pemilik (Principal) dan manajemen (agen).
Tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan
konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan
pribadi. Maka, perusahaan perlu menerapkan suatu mekanisme agar
pemilik saham dapat mengawasi kinerja manajemen (agen). Perusahaan
yang melakukan mekanisme corporate governance dengan baik, akan
mempengaruhi pandangan kreditur dan calon kreditur atas kemampuan
perusahaan

dalam

memenuhi

kewajiban

finansialnya

secara

keseluruhan.
Sesuai dengan prinsip-prinsipnya, Good Corporate Governance
diharapkan dapat membuat para agen bekerja sesuai dengan fungsi,
tanggung jawab dan untuk kepentingan perusahaan. Pada Prinsip
Transparansi penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat
waktu kepada

stakeholders

harus dilakukan oleh perusahaan..

Perusahaan tharus tdikelola tsecara tprofesional ttanpa tbenturan
kepentingan tdan tpengaruh tatau ttekanan tdari tpihak tmanapun tyang
tidak tsesuai tdengan tperaturan tperundang-undangan tyang tberlaku,
sesuai dengan Prinsip Independency. Pada Prinsip Akuntabilitas
perusahaan menjamin ttersedianya tmekanisme, tperan ttanggung tjawab
jajaran tmanajemen tyang tprofessional tatas tsemua tkeputusan tdan
kebijakan tyang tdiambil tsehubungan tdengan taktivitas toperasional
perusahaan. Dalam Prinsip Akuntabilitas,tharus terdapatt kejelasan
fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan
sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Sedangkan
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Prinsip tkewajaran tdan tkesetaraan tmengandung tunsur tkeadilan, yang
menjamin tbahwa tsetiap tkeputusan tdan tkebijakan tyang tdiambil
demi tkepentingan tseluruh tpihak.
Selain dapat mengurangi masalah agensi, penerapan mekanisme
corporate governance akan membuat biaya hutang menjadi lebih
rendah. Hal ini disebabkan kreditur percaya perusahaan dapat membayar
pinjaman tepat waktu.
Pada penelitian yang dilakukan oleh Diyah dan Widanar pada
tahun 2009 memperoleh hasil bahwa kepemilikan manajerial diartikan
sebagai proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang aktif
dalam pengambilan keputusan perusahaan.77 Dengan ikutnya manajer
dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi atau mencegah agency
conflict yang terjadi diantara para pemegang saham dan manajer.
Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :
H1 t= tTerdapat tpengaruh tpositif tantara tGood tCorporate Governance
tterhadap tbiaya tutang.

77

Diyah dan Widanar. 2009. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan:
Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening.Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura,
Vol 12, No 1, April 2009, Hal 71-86.
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