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ABSTRAK 

 

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu system dan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentngan (stakeholders) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

produktivitas, serta meminimalisasi resiko dan kesalahan dalam menjalankan 

usahanya. Penerapan Good Corporate Governance akan mendukung bagi 

terlaksananya informasi kinerja keuangan suatu bank yang dibutuhkan oleh 

stakeholders. Permasalahan disini ialah peneliti ingin menganalisis penerapan 

GCG terhadap kinerja BPRS Bandar Lampung. 

 

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan good 

corporate governace terhadap kinerja BPRS di Bandar Lanpung. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan 

prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja BPRS Bandar Lampung. 

 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan Penelitian ini dilakukan dengan 

menggali data yang bersumber dari BPRS Bandar Lampung. Metode pengambilan 

sampel menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelian ini adalah 

seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Bandar Lampung dengan sampel 

dalam penelitian ini adalah BPRS Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat 

deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan sejelas mungkin mengenai 

sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemajuan BPRS Bandar Lampung 

didasari oleh penerapan prinsip-prinsip GCG dengan baik dan benar, penerapan 

peinsip-prinsip GCG antara lain ialah Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, 

Indepedendy, Fairness. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini ialah prinsip-prinsip GCG telah dilakukan 

oleh BPRS Bandar lampung. Ini merupakan salah satu kunci BPRS Bandar 

Lampung telah mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun. 

 

 

Kata Kunci : Prinsip-prinsip GCG, Kinerja BPRS 
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MOTO 
 
  

َۙفَ  َيُْسًرا ُعْسِر
ْ
َال ع  َم  ٥ََِۗانَّ َيُْسًرا ُعْسِر

ْ
َال ع  َم  ٦ََِۙانَّ ْب انْص  َف  ْغت  ر  َف  ا ِاذ  ٧ََف  ِك 

ة  ىَر 
ٰ
ِال و 

ْبَ اْرغ   ٨َࣖف 

Artinya : “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 

bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja  keras (untuk urusan 

yag lain), Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. [QS Al-

Insyirah (94): 5 - 8]
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dan memahami skripsi ini maka perlu adanya ulasan terhadap 

penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul 

skripsi ini. Berdasarkan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan. Skripsi ini berjudul “ANALISIS PENERAPAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG PADA 

TAHUN 2015-2019” untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami 

maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan terhadap 

judul tersebut. 

1. Analisis ialah penyelidikan terhadap suatu pristiwa untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya).
1
 Dalam hal 

ini penulis akan menilai penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan BPRS Bandar Lampung. 

2. Penerapan adalah proses cara.
2
 

3. Good Corporate Governonce adalah tata kelola yang baik, sebuah upaya 

perusahaan untuk mendekati garis orbit menuju pusat spiritual seperti 

                                                 
 
1
 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pegembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 58. 
2
 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta, 2008, hlm 1448. 
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akuntabilitas Good corporate governance prinsip pertanggung jawaban 

(responbility), prinsip keterbukaan (transparancy) dan prinsip kewajaran 

(fairness).
3
 

4. BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perbankan yang 

beroperasai berdasarkan prinsip syariah yang diberlakukan untuk semua 

transaksi dan operasonal perbankan termasuk pendanaan maupun 

pembiayaan, dimana operasional BPRS lebih terfokus untuk melayani 

UMKM.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

Penulis ingin mengetahui serta menganalisis pengaruh penerapan good 

corporate governoance terhadap kinerja pada BPRS. 

2. Alasan Subjektif 

Penulis ingin mengetahui dan menganalisa seberapa besar 

pengaruh yang dihasilkan oleh penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governonce terhadap kinerja BPRS Bandar Lampung. Kajian ini juga 

sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi syariah serta didukung 

oleh tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

 

 

                                                 
3
 Rachmadi usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2012, hlm.244. 
4
 Ibid, hlm.469. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan 

yang baik, atau lebih dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) 

menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola 

pemerintahan dan perusahaan di masa itu, menyebabkan perekonomian 

indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat 

bangkit dari keterpurukan, indonesia harus memulai dengan tata kelola yang 

baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya 

memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG di 

semua lini masyarakat.
5
 

Tentu dengan adanya GCG yang di aplikasikan oleh semua jenis 

perusahaan khususnya oleh bank syariah akan menjadi sebuah solusi bagi 

perbankan. Selain dari itu GCG sangat menguntungkan bagi perbankan karena 

perbankan dapat menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada GCG sehingga 

perusahaan dapat terkelola dengan baik. 

GCG yang merupakan salah satu kunci sukses perbankan dalam 

pencapaian tujuan perbankan agar bertumbuh dan memiliki kemajuan dalam 

jangka panjang. Penerapan GCG juga diyakini dapat merubah dan menolong 

perbankan dari keadaan kritis menuju arah yang lebih baik sehingga mampu 

bersaing dalam persaingan bisnis global, asalkan dikelola dengan profesional 

dan meningkatkan kinerja bank dalam melindungi kepentingan stakeholders 

serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 

                                                 
5
 Moh. Wahyudi Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, 

Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 1 
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berlaku pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya 

dengan pedoman pada prinsip-prinsip GCG. 

GCG sendiri diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan 

Rapat Umum Pemegang Saham) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
6
 

Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 

merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan 

manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan 

tersebut dan mengawasi kinerja.
7
 

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan 

(transparancy), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan 

ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values, sasaran usaha dan 

strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (accountability), 

berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya 

ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung-jawab bank (responsibility), 

objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan 

                                                 
6
 Adrian Sutendi, Good Corporate Governance, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1 

7
 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Op. Cit., hlm.35 
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(indenpendency), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh 

stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (fairness).
8
 

Dalam kajian GCG, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama 

dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi 

unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional 

adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi 

operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

Dewan pengawas syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan 

Komisaris pada setiap bank.
9
 

Prinsip-prinsip GCG erat kaitannya dengan syariah karena islam 

menekankan pada sikap shidiq, amanah, tabliq, fathanah atau juga dapat 

disebut dengan jujur dan benar, benar-benar dapat dipercaya, menyampaikan 

dan bertanggung jawab, cerdas dalam segala hal dan peduli terhadap 

lingkungan. Allah menegaskan dalam Al-qur’an dalam surat Asy-Syu’araa’ 

ayat 183. 

ا َتْبَخُسوا النَّاَس 
َ
ْرِض ُمْفِسِدْيَنۚ  َول

َ
ا

ْ
ا َتْعَثْوا ِفى ال

َ
ْشَياَۤءُهْم َول

َ
 ١٨٣ا

Artinya:  

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat 

kerusakan.”
10

 

 

 

                                                 
8
 Ibid., hlm.113. 

9
 Muhamad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, 

2001, hlm. 30. 
10

 Kementrian Agama Republik Indonesia, At-Thayib Al-Qur’an Transliterasi perkata dan 

Terjemah Perkata, Cipta Bagus Segara, Ciputat, 2011, hlm. 374. 
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Dalam surat asy-syu’araa’ ayat 183 menjelaskan bahwa Allah 

memerintahkan kita untuk bertanggung jawab dan tidak membuat kerusakan di 

bumi. Dalam ayat tersebut pula dijelaskan bahwa Allah melarang merugikan 

manusia pada hak-haknya ini jelas sekali terkait dengan sikap amanah yang ada 

didalam syariat islam. 

Peraturan OJK Republik Indonesia nomor 24 /pojk.03/2018 tentang 

penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, tata Kelola yang 

Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan prinsip 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran 

(fairness). 

Untuk menjalankan praktik good corporate govenance tersebut 

diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai implementasi dan 

penilaiannya yang telah dilakukan oleh perbankan.
11

 

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang 

penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan kinerja keuangan 

BPRS dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN GOOD 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK 

PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI BANDAR LAMPUNG PADA 

TAHUN 2015-2019”. 

 

 

 

 

                                                 
11

 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Op. Cit., hlm. Vii. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah 

penelitian maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan good corporate governance terhadap kinerja BPRS di Bandar 

Lampung pada tahun 2015-2019? 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menguji dan 

menganalisa suatu pengetahuan.
12

 Demikian pula dengan penelitian yang 

akan penulis teliti memiliki tujuan yang khusus. Adapun tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan 

prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja BPRS. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh 

pengalaman dan ilmu pengetahuan baru mengenai GCG dan perbankan 

syariah. 

b. Bagi BPRS Bandar Lampung, sebagai masukan, saran yang 

membangun demi kemajuan BPRS Bandar Lampung 

c. Bagi akademisi, sebagai sarana untuk menyokong ilmu pengetahuan 

sehingga dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang 

                                                 
12

 Kartono, kartini, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Mandar Maju, Bandung, 1996, 

hlm. 12. 
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membutuhkan dan memperkarya pengembangan ilmu ekonomi syariah 

khususnya yang berhubungan dengan GCG dan analisis kinerja BPRS. 

d. Bagi pembaca, sebagai informasi atau bahan refrensi tambahan bagi 

pihak-pihak yang akan melakukan penelitian untuk kasus yang sama. 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), 

penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau 

pada responden.
13

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh, kemudian menganalisis 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 

Menurut Soerjono Soekanto analisis data kualitatif adalah suatu cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya 

yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
14

  

Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber 

dari BPRS Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan 

penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah 

penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 

                                                 
13

 Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia, 

Bogor, 2002. Hlm. 11. 
14

 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja 

Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 12. 
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(kepustakaan), baik berupa buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian 

terdahulu, sebagai pendukung kelengkapan data. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk 

menggambarkan sejelas mungkin mengenai sesuatu yang menjadi objek, 

gejala atau kelompok tertentu.
15

 Penelitian deskriptif yang peneliti 

lakukan adalah penelitian yang menganalisis perkembangan usaha BPRS 

Bandar Lampung menggambarkan perkembangan usaha BPRS Bandar 

Lampung menurut Ekonomi Islam.  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh terdiri dari: 

a. Data Primer adalah data yang dikumpulkan peneliti dari lapangan adalah 

langsung dari sumber utamanya, yaitu BPRS Bandar Lampung. 

b. Data Sekunder, dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 

sekunder dengan mengutip literatur dari buku yang berkaitan tentang 

good corporate governance, kinerja perusahaan, pembiayaan dan data 

sekunder juga diperoleh dari internet serta data-data dari BPRS Bandar 

Lampung. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Dr. Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

                                                 
15

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Bina Ilmu. Jakarta. 1983. hlm: 27. 
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yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penenlitian untuk dipelajari dari kemudian ditarik kesimpulan.
16

 Populasi 

adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil 

kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi fokus 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS di Kota 

Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel adalah wakil yang telah dipilih untuk mewakili populasi. 

Sampel ini merupakan cerminan dari populasi yang sifat-sifat akan 

diukur dan mewakili populasi yang ada. Pada penelitian ini penulis 

menjadikan BPRS Kota Bandar Lampung sebagai sampel dengan metode 

purposive sampling, diantaranya: 

1) BPRS Bandar lampung selalu mengalami peningkatan laba dari tahun 

ketahun. 

2) BPRS Bandar Lampung merupakan BPRS dengan Asset terbesar 

diantara bank pembiayaan rakyat syariah lainnya. 

Tahun penelitian untuk dijadikan sample penelitian adalah pada 

rentang tahun 2015-2019.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode: 

a. Metode Interview/Wawancara 

                                                 
16

 Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006. hlm: 33. 
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Interview merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi 

dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dan berhadapan 

dua orang atau lebih serta dilakukan secara lisan atau dengan kata lain 

interview merupakan proses pengumpulan data melalui tanya jawab 

dengan orang yang diminta keterangan yang diperlukan dalam penelitian 

ini.  

Jenis interview yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah interview bebas terpimpin, yaitu penginterview membawa 

kerangka-kerangka pertanyaan untuk disajikan, tetapi bagaimana cara-

cara itu disajikan sama sekali diserahkan kepada kebijaksana 

interviewer.
17

 Artinya penginterview memberikan kebebasan kepada 

orang yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. 

Metode interview ini akan digunakan untuk memperoleh data tentang 

penerapan prinsip GCG pada kinerja BPRS Bandar Lampung. 

Cara pengumpulan data yang dapat berupa bukti tertulis dari 

objek penelitian untuk memperkuat data yang diperoleh khususnya yang 

berkaitan dengan data tentang pengaplikasian good corporate governance 

pada BPRS Bandar Lampung, seperti: 

1)  Gambaran Umum 

2)  Produk-produk Akad  

3)  Visi dan Misi 

4)  Struktur Organisasi. 

                                                 
17

 Sutriso Hadi, Metodologi Research, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm: 233. 
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b. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, seperti wawancara dan 

kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data 

dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. Teknik ini dilakukan untuk 

melihat bagaimana penerapan system GCG pada BPRS Bandar Lampug.  

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data ini dilakukan setelah data terkumpul semua, baik 

beripa data primer maupun data sekunder. Langkah-langkah pengelolaan data 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun data yang telah terkumpul lalu dipisahkan menurut bagiannya 

antara data primer dan data sekunder. 

2. Pemeriksanaan ulang dengan meneliti data-data tersebut terhadap kesalahan 

dan maupun kekurangan atau kesalahan dalam pencatatan pada saat 

pengumpulan data. 

3. Melakukan pengolahan dengan menggabungkan data-data tersebut sehingga 

dapat diketahui keadaan yang sebenarnya yang ada pada masalah yang 

diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agency sebagai 

suatu hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dengan agen dengan 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sedangkan 

Berle dan Means (1932) serta Pratt dan Zeckhauser (1985) berpendapat bahwa 

dalam teori agensi, saham dimiliki sepenuhnya oleh pemilik (pemegang 

saham) dan manager (agen) diminta untuk memaksimalkan tingkat 

pengembalian pemegang saham. Pada tahun 1934, isu good corporate 

governance muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan (Berle dan Means, 1934 dalam Achmad D. , 2004). 

Hart (1995) juga mengungkapkan bahwa corporate governance diperlukan 

untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dengan manajer, 

dan untuk menyamakan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan 

pengelola perusahaan (Tri Gunarsih, 2003).
18

 

Teori agensi (agency theory) dijelaskan sebagai stockholders disebut 

sebagai prinsipal (principal), sedangkan pihak manajemen sebagai agen 

(agent), Michell Suharli (2008:9). Agen dipilih oleh prinsipal untuk mengelola 

                                                 
18

 Ndaruling Puri Wulandari, Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance 

Terhadap Kinerja Perusahaan Publik Di Indonesia, Vol. 1 No. 2 Desember 2006 : 120 136, hlm. 

123. 
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perseroan dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan (wealth) prinsipal itu. 

19
 

Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang 

saham/pemilik dan manajemen/manajer. Menurut teori ini hubungan antara 

pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya 

kepentingan yang saling bertentangan (Conflict of Interest). Pertentangan dan 

tarik menarik kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan 

permasalahan yang dalam Agency Theory dikenal sebagai Asymmetric 

Information (AI) yaitu informasi yang tidak seimbang yang disebabkan karena 

adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. 

Ketergantungan pihak eksternal pada angka akuntansi, kecenderungan 

manajer untuk mencari keuntungan sendiri dan tingkat AI yang tinggi, 

menyebabkan keinginan besar bagi manajer untuk memanipulasi kerja yang 

dilaporkan untuk kepentingan diri sendiri.  

Aplikasi agency theory dapat terwujud dalam kontrak kerja yang akan 

mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tetap 

memperhitungkan kemanfaatan secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan 

seperangkat aturan yang mengatur mengenai mekanisme bagi hasil, baik yang 

berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal 

dan agen.  

Inti dari Agency Theory atau teori keagenan adalah pendesainan kontrak 

yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen dalam hal 

                                                 
19

 Umi Mardiati, Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang Dan Profitabilitas 

Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 

2005-2010, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 7. 
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terjadi konflik kepentingan (Scott, 1997). Menurut Eisenhard (1989), teori 

keagenan dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu:  

1. Asumsi tentang sifat manusia 

2. Asumsi tentang keorganisasian 

3. Asumsi tentang informasi.  

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki 

sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion). 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information 

(AI) antara prinsipal dan agen. Sedangkan asumsi tentang informasi adalah 

kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information (AI) antara 

prinsipal dan agen. Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi 

dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Baik prinsipal 

maupun agen, keduanya mempunyai bargaining position. Prinsipal sebagai 

pemilik modal mempunyai hak akses pada informasi internal perusahaan, 

sedangkan agen yang menjalankan operasional perusahaan mempunyai 

informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, 

namun agen tidak mempunyai wewenang mutlak dalam pengambilan 

keputusan, apalagi keputusan yang bersifat strategis, jangka panjang, dan 
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global. Hal ini disebabkan untuk keputusan-keputusan tersebut tetap menjadi 

wewenang dari prinsipal selaku pemilik perusahaan.
20

 

 

B. Good Corporate Governace 

1. Pengertian Good Corporate Governance 

Peraturan OJK Republik Indonesia nomor 24/POJK.03/2018 tentang 

penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat syariah, tata Kelola 

yang Baik adalah suatu tata cara pengelolaan BPRS yang menerapkan 

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 

pertanggungjawaban (responsibility), indenpedency (indenpedency), dan 

kewajaran (fairness). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance amat tergantung pada kondisi perusahaan, sehingga 

masing-masing perusahaan diharapkan membuat standar good corporate 

governance dengan memperhatikan beberapa aspek good corporate 

governance. 
21

 

Tata kelola adalah tata kelola BPRS yang menerapkan prinsip-

prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas accountability), 

pertanggungjawban (responsibility), independensi (independency), dan 

kewajaran (fairness).
22

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa good 

corporate governance diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang sehat 

                                                 
20

 Arifin, Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada 

Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan), hlm. 3. 
21

 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. hlm. 186. 
22

 http:// http://www. ojk. go. id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-

Tata Kelola-bagi-Bank-Perkreditan, diunduh pada 6 Juni 2017, pukul 10. 01 WIB.  

http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata%20Kelola-bagi-Bank-Perkreditan
http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Penerapan-Tata%20Kelola-bagi-Bank-Perkreditan
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berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, nilai sosial dan etika, 

agar mampu menciptakan kinerja perusahaan dengan baik serta 

melindungi hak pemegang saham dan stakeholder lainnya.  

 

2. Pengertian Good Corporate Governance dalam konteks Islam 

Berdasarkan pasal 34 undang-undang perbankan syariah, bank 

sayriah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, indepedensi, dan 

kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perbankan islam, 

persoalan governance sangat berbeda dengan governance dalam bank 

konvensional karena perbankan islam mempunyai kewajiban untuk 

menaati seperangkat peratuaran yang berbeda-beda, yaitu hukum islam 

(syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslimin dengan 

memberikan modal kemitraan berdasakan aransemen profit and loss 

sharing (PLS) atau cara cara pembiyaan lainnya yang dibenarkan oleh 

syariat. Metode profit and loss sharing ini. Sebaiknya menerapkan 

hubungan-hubungan stakeholder yang berbeda dengan hubungan dalam 

pola peminjaman dan pemberian pinjaman berbasis bunga.  

Menurut M. Umer Capra dan Habib Ahmed sebagaimana dikutip 

oleh Mal An Abdullah bahwa penerapan good corporate governance yang 

efektif sangat dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan semua stakeholder 

secara adil. Demikian juga yang dikemukakan oleh Suhaimi Moh Yusuf 

yang dikutip oleh Mal An Abdullah bahwa tujuan good corporate 

governance dalam perbankan syariah adalah untuk menegakkan keadilan, 
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kejujuran, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan 

maqashid al syariah. 

Pelaksanaan good corporate governance perbankan syariah tidak 

hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai 

dengan lima prinsip syariah, tetapi juga ditujukan untuk kepentingan yang 

lebih luas. Kepentingan ini antara lain adalah untuk melindungi 

kepentingan satakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku 

secara umum pada industri perbankan syariah.  

Menurut Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution dalam konteks 

bank syariah, corporate governance harus meliputi 

1. Sebuah kumpulan dari kesepian organisasi dimana ada keseleraan 

tindakan manajemen dari bank syariah, sejauh yang dimungkinkan, 

yang sejalan dengan keinginan para stakeholder.  

2. Penyediaan insentif yang sesuai untuk organ-organ dari governance, 

seperti dewan direktur, dewan syariah, dan manajemen untuk mencapai 

tujuan yang sesuai dengan keinginan para stakeholder dan 

memfasilitasi monitoring yang efektif, yang aka mendorong bank 

syariah untuk menggunakan sumber dayanya dengan lebih efektif 

3. Kepatuhan dengan peraturan dan prinsip-prinsip syariah. 
23

 

 

 

                                                 
23

 Ibid, hlm. 80. 
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C. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Pelaksanaan good corporate governance pada industri perbankan 

syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.  

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengumpulkan 

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan.
24

 Dalam perbankan bank harus mengungkapkan 

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan 

haknya. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 

Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang 

berkepentingan (stakeholders) dan yang berhak memperoleh informasi 

tentang kebijakan tersebut.
25

 Prinsip transparansi mengenai semua hal yang 

penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang 

kepentingan diwujudkan dengan: 

a. Mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) dan best 

practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan 

yang berkualitas 

b. Mengebangkan information technology (IT) dan management 

information system (MIS) utuk menjamin adanya pengukuran kinerja 

                                                 
24

 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Salemba 

Empat: Jakarta, 2013, hlm. 397. 
25

 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance, Alfabeta: Bandung, 2008, hlm. 

113. 
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yang memadai dan proses pengembalian keputusan yang efektif oleh 

dewan komisaris dan direksi 

c. Mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa 

semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola 

pada tingkat toleransi yang jelas 

d. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
26

 

Hal ini sesuai dengan ajaran islam yang menyarankan manusia 

harus bersikap benar dan terbuka dalam tindakannya berada dalam QS 

Al-Baqarah ayat 282: 

 
ُ
ُتْب ةَّْيَنك

ْ
َيك

ْ
ُتُتْيهُُۗ َول

ْ
ى َفاك َسمًّ َجٍل مُّ

َ
ٰٓى ا َمُنْيْٓا ِاَذا َتَداَيْنُتْم ِةَدْيٍن ِال

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
ْم يٰٓا

ُتْبْۚ 
ْ
َيك

ْ
ُ َفل َمُه اّٰلله

َّ
َما َعل

َ
ُتَب ك

ْ
ْن يَّك

َ
اِتٌب ا

َ
َب ك

ْ
ا َيأ

َ
َعْدلِِۖ َول

ْ
اِتٌبٌۢ ِةال

َ
 ك

 

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang 

diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, maka 

hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya 

dengan adil (benar). Dan janganlah seseorang penulis 

enggan menulis sebagaimana Allah telah 

mengajarkannya.….” (Q. S. Al-Baqarah: 282)
27

 

 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara 

efektif.
28

 Dalam prinsip akuntabilitas juga tergandung kewajiban untuk 

menyajikan dan melaporkan segala tidak tanduk serta kegiatan perusahaan 

                                                 
26

 Busyra Azheri, Op.,Cit., hlm. 193 
27

 Kementrian Agama Republik Indonesia, At-Thayib Al-Qur‟an Transliterasi perkata dan 

Terjemah Perkata, Cipta Bagus Segara, Ciputat, 2011, hlm. 28. 
28

 Trisadini P. Usanti Dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah, Pt Bumi Aksara:Jakarta, 

2013. hlm. 79. 
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di bidang administrasi keuangan tidak hanya kepada shareholders, tetapi 

juga kepada stakeholders, dan perlindungan jaminan akan hak shareholders. 

Sehingga pemisahan antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus 

dalam rangka pengelolaan perusahaan menjadi jelas dan tegas. Dengan kata 

lain, prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dewan direksi 

terhadap shareholders maupun stakeholders.
29

 Dalam perbankan bank harus 

menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ 

organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha danstrategi 

perusahaan. Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank 

mempuanyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami 

perannya dalam pelaksanaan good corporate governance.
30

  

3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

pengelolaan bank yang sehat.
31

 Untuk menjaga kelangsungan usahanya 

bank harus : 

a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan 

menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku 

b. Bank harus bertindak sebagai good corporate citizen (perusahaan yang 

baik) termasuk perduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung 

jawab sosial.
32

 Prinsip ini pula sejalan dengan etika yang diajarkan islam 

                                                 
29

 Busyra Azheri, Op.,Cit., hlm. 195. 
30

 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Op.,Cit., hlm. 114. 
31

 Bamang Rianto Rustam, Manejemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia, Salemba 

Empat: Jakarta, 2013, hlm. 398. 
32

 Moh. Wahyudin Zarkasyi, Op.,Cit., hlm. 114. 
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bahwa kita haruslah bertanggung jawab akan amanat yang di berikan 

kepada kita, seperti yang dijelaskan QS. Al-Anfaal ayat 27 yaitu: 

ُمْيَن  
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
ْم َوا

ُ
ٰمٰنِتك

َ
خُْيُنْيْٓا ا

َ
 َوت

َ
ُسْيل َ َوالرَّ خُْيُنيا اّٰلله

َ
ا ت

َ
َمُنْيا ل

ٰ
ِذيَْن ا

َّ
يَُّىا ال

َ
 يٰٓا

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. (QS Al-

Anfaal: 27)
33

 

 

4. Kemandirian (Independency) yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. Agar semua prinsip-prinsip tercakup dalam good 

corporate governance ini dapat berjalan secara efektif maka diperlukan 

system pengawasan dan pengendalian yang memadai dalam pengelolaan 

sebuah perusahaan. Untuk itu setiap perusahaan mempunyai kewajiban 

untuk membentuk system pengawasan dan pengendalian sesuai aturan yang 

berlaku untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat dan 

bertanggung jawab. Penerapan prinsip GCG tersebut akan meningkatkan 

kinerja perushaan dan secara signifikan akan mengurangi upaya rekayasa 

keuangan yang dilakukan manajemen sehingga lebih lanjut dapat 

meningkatkan performa earning management suatu perusahaan. 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sangat diperlukan untuk 

membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat 
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mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. 

Dalam perbankan bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak 

wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan 

sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Bank 

dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan 

dari pihak manapun.
34

 Prinsip ini pula yang diterapkan dalam islam bahwa 

apapun yang kita kerjakan akan mempengaruhi kita dalam 

mempertanggung jawabkan sesuatu, dan setiap orang harus bertanggung 

jawab atas apa yang ia kerjakan tanpa adanya orang lain yang memikul 

perbuatan itu. Dengan kata lain dalam suatu kepemimpinan itu harus 

bersifat mandiri. Seperti yang dijelaskan oleh QS. Faathir ayat 18 yaitu:  

ى 
ٰ
ٌة ِال

َ
ْخٰرى َُۗوِاْن َتْدُع ُمْثَقل

ُ
ْزَر ا ا َتِزُر َواِزَرٌة ِوِّ

َ
ْي َول

َ
ل  ِمْنُه َشْيٌء وَّ

ْ
َمل ا ُيحْ

َ
ِحْمِلَىا ل

ى 
ه
يَة َُۗوَمْن َتَزك

ٰ
ل َقاُميا الصَّ

َ
َغْيِب َوا

ْ
ُهْم ِةال َشْيَن َربَّ ِذيَْن َيخْ

َّ
اَن َذا ُقْربٰىُۗ ِانََّما ُتْنِذُر ال

َ
ك

َمِصْيُر 
ْ
ِ ال ى اّٰلله

َ
ى ِلَنْفِسٖه َُۗوِال

ه
 ١٨َفِانََّما َيَتزَك

 

Artinya:  “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 

dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) 

untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya 

sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. 

Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan Hanya orang-

orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak 

melihat Nya dan mereka mendirikan sembahyang. dan 

barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia 

mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada 

Allahlah kembali(mu).” 
35

 

 

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-

hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan 
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yang berlaku.
36

 OECD merumuskan secara luas prinsip keadilan yang 

meliputi dua prinsip yang terpisah, yaitu 

a. Kerangka pengelolaan harus melindungi hak-hak pemegang saham. 

Secara umum prinsip-prinsip mengakui adanya hak kepemilikan dari 

pemegang saham, ikut serta dalam pengambilan keputusan penting yang 

dibuat perusahaan, hak untuk ikut serta dalam prosedur voting dalam 

pemilihan direksi, penggunaan perwakilan dalam proses voting, dan 

kemampuan pemegang saham untuk memberikan gagasan-gagasan 

dalam rapat pemegang saham dan utuk mengadakan RUPS luar biasa.  

b. Kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan perlakuan 

yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritasuntuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak 

mereka. Prinsip ini dapat diwujudkan anatara lain dengan membuat 

peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, membuat 

pedoman perilaku perusahaan, dan atau kebijakan-kebijakan yang 

melindungi peerusahaan terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-

dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung jawab 

direksi dan komite, termasuk di dalamnya sistem remunerasinya, 

menyajikan informasi secara wajar (full disclousure) dan 

mengedepankan equal job opportunity. 
37

 Dalam perbankan bank harus 

senantiasa memperlihatkan kepentingan seluaruh stakeholders untuk 

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 
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bank serta mempuayai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

keterbukaan. 
38

 Di dalam islam juga memerintahkan kita harus bersifat 

sesuai terhadap segala hal dan selalu mendirikan keadilan seperti yang 

dijelaskan oleh QS. An-nisaa ayat 58 yaitu: 

ْن 
َ
ْمُتْم َةْيَن النَّاِس ا

َ
ْوِلَىۙا َوِاَذا َحك

َ
ٰٓى ا ٰمٰنِت ِال

َ
ا

ْ
وا ال ْن ُتَؤدُّ

َ
ْم ا

ُ
ُمرُك

ْ
َ َيأ ِانَّ اّٰلله

َ ِنِعمَّا  َعْدِل ُۗ ِانَّ اّٰلله
ْ
ُمْيا ِةال

ُ
ك حْ

َ
اَن َسِمْيًعاٌۢ َةِصْيًرا ت

َ
َ ك ْم ِةٖه ُۗ ِانَّ اّٰلله

ُ
 ٥٨َيِعُظك

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ” (Q. S. 

An-Nisaa: 58)
39

 

 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance 

Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampai di atas dapat 

diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu:
40

 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang 

saham 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham 
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4. Meningkatkan effisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaan 

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directorss dengan manajemen 

senior perusahaan.  

Kelima tujuan utama GCG menunjukan isyarat bagaimana penting 

hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan 

perusahaan sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Menuturut  

Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 24 /Pojk.03/2018 Tentang  

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS wajib 

menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada 

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola yang Baik 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit diwujudkan dalam:  

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 

2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris  

3. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS 

4. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite 

5. pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS 

6. penanganan benturan kepentingan 

7. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern 

8. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern 

9.  batas maksimum penyaluran dana 

10. rencana bisnis BPRS 

11. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan.  
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Untuk menciptakan tujuan tersebut diperlukan good corporate 

governance. Good corporate governance dapat dimaknakan sebagai rangkaian 

mekanisme dengan apa suatu perusahaan publik diarahkan dan dikendalikan 

sesuai dengan harapan para stakeholders. Mekanisme tersebut merefleksikan 

suatu struktur pengelolaan perusahaan dan menetapkan distribusi hak dan 

tanggungjawab diantara berbagai partisipan didalam perusahaan. Tujuan 

utama dari pengelolaan perusahaan yang baik memberikan perlindungan yang 

memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang 

berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara 

maksimal, bukanlah sekedar suatu upaya untuk menjaga agar perusahaan 

bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku secara universal, tetapi 

terutama bahwa pengelolaan yang baik itu dapat diketahui oleh publik dan 

para pihak yang berkepentingan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa 

taruhannya di perusahaan publik adalah suatu keputusan yang benar. Menurut 

KNKG perusahaan yang telah memberikan respon mereka dengan cara 

menerapkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik corporate governance 

yang lebih baik tidak menempatkan penerapan GCG sebagai tujuan akhir, 

akan tetapi perusahaan menyadari bahwa hal tersebut sangat penting untuk 

mencapai: 

a. Peningkatan kinerja perusahan melalui prosedur pengambilan keputusan 

yang lebih baik, kegiatan operasi yang lebih efisien dan pemberian layanan 

yang lebih baik 
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b. Akses terhadap pembiayaan dengan biaya rendah bagi teknologi- teknologi 

baru, keahlian manajemen, pasar, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, 

yang akan mengikatkan nilai perusahaan 

c. Masyarakat investor yang puas karena perusahaan memberikan dividen dan 

nilai perusahaan yang lebih baik atas hasil kinerja keuangan yang 

meningkat 

d. Kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang dan penciptaan nilai 

dengan tetap mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholders.  

 

E. Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan 

suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang 

mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan 

terhadap keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance diarahkan 

untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah 

organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Untuk 

meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan agent akibat adanya 

pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk 

mengatasi masalah ketidak selarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono 

(2005), mekanisme corporate governance merupakan suatu sistem yang 

mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan 
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serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk 

menekan terjadinya masalah keagenan.
41

 

Mekanisme pengawasan Good Corporate Governance di bagi menjadi 

dua, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara 

untuk mengendalikan bank dengan menggunakan struktur dan proses internal 

seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan komisaris, 

komposisi dewan direksi 

1. Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas syariah adalah dewan yang bertugas memberikan 

nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bankagar sesuai 

dengan prinsip syariah. 
42

 

Menutut peraturan OJK Republik Indonesia nomor 24 /POJK.03/2018 

tentang  penerapan tata kelola bagi bank pembiayaan rakyat Pasal 43 DPS 

wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tata kelola 

yang baik. Menurut peratuaran OJK pasal 44 tugas dan tanggung jawab 

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 yaitu memberikan nasihat dan 

saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan 

Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar 

sesuai dengan Prinsip Syariah 
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b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 

Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya 

d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 

e.  meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan 

kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 

DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap 

semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir. Ketentuan lebih 

lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan laporan hasil pengawasan DPS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. 

Pasal 45 Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.  

Menurut Dubai Islamic Banking, tugas penting anggota DPS ialah : 

a. Dewan pengawas syariah adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi 

sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, termasuk 

sumber rujukan fatwa.  

b. Dewan pengawas syariah mengawasi perkembangan semua produk 

untuk memastikan tidak adanya fitur yang melanggar syariah.  
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c. Dewan pengawas syariah menganalisis segala situasi yang belum pernah 

terjadi sebelumnnya yang tidak disadari oleh fatwa ditransaksi 

perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian pada syariah.  

d. Dewan pengawas syariah menganalisis segala kontrak dan perjanjian 

mengenai transaksi-transaksi di perbankan syariah untuk memastikan 

kepatuhan pada syariah 

e. Dewan pengawas syariah memastikan koreksi pelanggaran dengan 

segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada anggota Dewan 

pengawas syariah harus mengoreksi penyimpangan itu dengan segera 

agar disesuaikan dengan prinsip syariah.  

f. Dewan pengawas syariah memberikan super visi untuk program . 

pelatihan syariah bagi staf bank.  

g. Dewan pengawas syariah menyusun sebuah laporan tahunan neraca bank 

syariah tentang kepatuhan pada syariah. Dengan pernyataan ini seorang 

DPS memastikan kesyariatan laporan keuangan pada perbankan syariah.  

h. DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan 

investasi yang sesuai denngan syariah dan produk pembiayaan yang 

inovatif.  

Untuk menjalankan tugasnya seorang DPS harus memenuhi 

kualifikasi tertentu. Artinya tidak sembarang orang dapat menjadi DPS, 

sebagaimana terjadi selama ini. DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu 

keungan dan perbankan sebagai mana juga tidak hanya ulama dan 
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cendekiawan muslim yang tidak mengerti operasonal perbankan dan ilmu 

ekonomi keuangan.  

Seorang DPS seharusnya adalah sarjana (ilmuwan) yang memiliki 

reputasi tinggi dengan pengalaman yang luas dibidang hukum,ekonomi, 

dan sitem perbankan khusus dalam bidang hukum dan keuangan.  

Mengacu pada kualifikaasi DPS, bank-bank syariah di Indonesia perlu 

melakukan restrukturasi, perbaikan dan perubahan kearah yang lebih baik 

dan mengankat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi islam yang 

berkompeten pada bidangnya. Hal ini perlu dilakukan agar perannya bisa 

optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di 

indonesia. 
43

 

2. Dewan Komisaris 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasehat kepada direksi. Komisaris yang terdiri atas satu anggota 

atau lebih akan membentuk dewan komisaris. Sedangkan dewan komisaris 

yang terdiri atas lebih dari satu orang merupakan suatu majelis yang setiap 

anggotanya tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan 

keputusan yang diambil bersama secara collective collegial.  

Dewan komisaris selain memberikan nasihat juga melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 

Pengawasan oleh dewan komisaris dilaksanakan dengan berpedoman antara 
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lain pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate 

Governance yang berlaku bagi bank. Untuk meningkatkan kinerja bank, 

melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etikayang berlaku secara 

umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan 

usahanya dengan berpedoman pada prinsip good corporate governance.  

Jumlah anggota dewan komisaris paling kurang tiga orang dan paling 

banyak sama dengan jumlah direksi. Diantara anggota komisaris, paling 

kurang satu orang wajib berdomisili di indonesia. Pada dewan komisaris 

terdapat satu orang yang diangkat sebagai presiden komisaris atau komisaris 

utama. Dalam kepengurusan, paling kurang 50% lima puluh persen dari 

jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen. 
44

 

3. Dewan Direksi 

Direksi merupakan suatu organ perseroan yang berwenang 

bertanggung jawab penuh terhadap jalannya perusahaan. Perseroan yang 

kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana mengelola dana 

masyarakat,menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau 

perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota 

direksi yang pembagian tuagas dan wewenang pengurusan ditetapkan 

berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).  

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank 

termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. pengelolaan 
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bank oleh direksi dilakukan dengan berpedomanpada ketentuan pelaksanaan 

good corporate governance yang berlaku bagi bank. Jumlah anggota direksi 

pada setiap bank syariah paling kurang 3 (tiga) orang yang salah satu 

diantaranya diangkat sebagai presiden direktur aau direktur utama. Dalam 

menjalankan tugasnya, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif untuk 

lingkup kerja yang berada di bawah kewenangannya.
45

 

 

F. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian tujuan 

perusahaan secara legal, dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan 

dengan moral dan etika.
46

 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi 

keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 
47

  

Menurut Surat Edaran OJK Nomot 28 /SEOJK.03/2019 tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Faktor 

Keuangan adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan BPRS yang 

terdiri dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan 
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faktor likuiditas.  Ada dua bentuk kinerja, yaitu kinerja operasional dan 

kinerja keuangan. Kinerja operrasional lebih menekankan kepada kepentingan 

pihak internal perusahaan seperti kinerja cabang atau divisi yang diukur 

dengan menggunakan kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja 

keuangan biasanya diukur menggunakan rasio-rasio keuangan dan harga 

saham perusahaan dalam pasar modal. Terdapat lima jenis rasio keuangan 

yaitu: 

1. Rasio likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Pada saat 

ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. 

Semakin besar rasio ini semakin liquid.
48

 Terdapat dua macam pengukuran 

rasio likuiditas, yaitu : 

a. Rasio cepat (quick ratio) yaitu ukuran untuk mengetahui kemampuan 

bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar 

yang lebih likuid 

b. Rasio lancar (Current ratio) yaitu kemampuan bank untuk membayar 

utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki.  

2. Rasio leverage 

Rasio leverage merupakan rasio hutang yang digunakan untuk 

menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Ada 

dua cara untuk menghitung rasio leverage: 
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a. Debt-to equity ratio, yaitu dengan cara membagi total hutang 

perusahaan, termasuk kewajiban jangka pendek, dengan ekuitas 

pemegang saham.  

b. Debt-to-Total Assets ratio, yaitu dengan cara membagi total hutang 

perusahaan dengan total asetnya.  

3. Rasio Coverage 

Rasio ini didesain untuk menghubungkan berbagai beban keuangan 

perusahaan dengan kemampuan untuk membayarnya. Perhitungan rasio ini 

adalah dengan membandingkan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

dengan beban bunganya.  

4. Rasio Aktivitas 

Rasio ini disebut juga rasio perputaran, rasio ini mengukur berapa 

efektifitas perusahaan menggunakan assetnya. Rasio aktivitas terdiri dari: 

a. Rasio perputaran piutang yaitu dihitung gengan cara membagii piutang 

kedalam penjualan kredit tahunan 

b. Rasio perputaran persediaan yaitu dihitung dengan cara membagi 

harga pokok penjualan dengan persediaan 

c. Rasio perputaran total asset, yaitu rasio yang digunakan untuk 

mengukur efisiensi relatif total aset untuk menghasilkan penjualan.  

5. Rasio profitabilitas 

Terdapat dua jenis rasio profitabilitas: 

a. Profitabilitas yang berkaitan dengan penjualan, terdiri dari: 
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1) Rasio margin laba bersih, merupakan ukuran profitabilitas 

perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya 

dan pajak penghasilan.  

2) Rasio margin laba kotor, yang menginformasikan di perusahaan 

yang berhubungan dengan penjualan setelah dikurangi dengan biaya 

yang digunakan untuk produksi.  

b. Profitabilitas yang berkaitan dengan investasi, terdiri dari: 

1) Tingkat pengembalian atas investasi (return on investments ROI) 

atau tingkat pengembalian atas aset (return on assets ROA) 

2) Tingkat pengembalian atas ekuitas (return on equity- ROE). 

6. Pembiayaan 

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.  

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan 

berdasarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 
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dengan imbalan atau bagi hasil.
49

 Lazimnya dalam bisnis prinsip 

pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, 

yaitu: 

a. Prinsip-prinsip Pembiayaan 

Dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung 

kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam 

hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat 

disepakati dengan customer yang mendapat faslitas pembiayaan pada 

saat akad pembiayaan.  

1) Prinsip Bagi Hasil 

Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk: 

a) Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak 

dimana pihak (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% 

modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan 

akibat kelalaian pengelola, pegelola harus bertanggung jawab 

atas kerugian. 
50

 

b) Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih 

untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak 
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memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung 

bersama sesuai dengan kesepakatan. 
51

 

c) Muzara‟ah yaitu kerja sama pengolahan pertanian antara 

pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan 

memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami 

dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. 

Adapun jenis-jenis muzara‟ah adalah: (a) muzara‟ah, yaitu 

kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari 

pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan 

lahan di mana benih berasal dari penggarap. 
52

 

2) Prinsip Jual Beli 

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata 

cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang 

yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank 

melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank 

menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah 

harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini 

dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau 

benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi 

bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini 

terdapat dalam produk:  
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a) Bai„ al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam 

transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas 

barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan 

keuntungan yang diambil.  

b) Bai„ al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi 

antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli 

semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi 

ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).  

c) Bai„ al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa 

dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli 

semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang 

didasarkan atas prinsip jual beli.  

d) Bai„ as-salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar 

uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan 

spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu 

akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.  

e) Bai„ al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas 

barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai 

dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati. 

3) Prinsip Sewa Menyewa 

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada 

pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan 

syari’ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:  
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a) Akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau 

jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu 

sendiri.  

b) Akad ijarah muntabiha bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan 

antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa 

yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. 

Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang menandakan 

dengan ijarah biasa.  

7. DPK (Dana Pihak Ketiga) 

Pada bank syariah, upaya meningkatkan dana pihak ketiga dari para 

nasabah penabung biasa disebut dengan upaya penghimpunan. 

Penghimpunan dana pihak ketiga dari masyarakat yang dilakukan oleh 

Bank dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang secara 

total biasa disebut dengan dana pihak ketiga (Rizal Yahya 2008). Untuk 

JRKA Volume 1 Isue 2, Agustus 2015: 71 - 89 77 bank syariah, klasifikasi 

penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk 

melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah 

Nasional Prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah 

ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.
53
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