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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pentingnya praktek pengungkapan laporan tahunan oleh manajemen kepada 

pemegang saham didasarkan kepada teori keagenan. Jensen and Meckling dalam 

jurnalnya yang berjudul “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs 

and Ownership Structure.”  Mengungkapkan pengertian dari Agency Theory adalah 

sebagai berikut: 

“Agency Theory primarily deals with the principal-agent  relationship (also 

referred to as the agency relationship) existing in the separation of 

ownership and management, or in the separation of risk bearing, decision 

making and management functions.”  

Teori tersebut mengungkapkan bahwasannya teori keagenan erat kaitannya 

dengan hubungan antara principal–agent  yang membedakan antara pemilik dan 

manajemen, yang memisahkan antara perilaku, pembuatan keputusan dan fungsi 

daripada manajemen. Lebih lanjut dalam teori nya Jensen and Meckling 

mengungkapkan bahwasannya : 

“The principal-agent  relationship is defined by Jensen and Meckling 

(1976) as “...a contract under which one or more persons (the principal(s)) 

engage another person (the agent ) to perform some service on their behalf 

which involves delegating some decision making authority to the agent ” 

(p.308). The most commonly regarded principal-agent  relationship is 

between the shareholders (as the principal) and the management (as the 

agent ) of an organization.” 

Hubungan antara principal–agent  yang dikemukakan oleh Jensen and 

Meckling adalah sebuah perjanjian yang melibatkan satu pihak yang disebut 

principal dengan pihak lain yang disebut agent  dimana agent  tersebut diberikan 

wewenang oleh principal untuk membuat keputusan demi memenuhi kepentingan 

principal. Secara umum hubungan antara principal dengan agent  di dalam sebuah 

organisasi dapat digambarkan sebagai hubungan antara Shareholder / owner 

sebagai pincipal dengan manajemen sebagai agent .  
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Menurut Meisser et al (2006:7) hubungan keagenan ini mengakibatkan dua 

permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana 

manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai 

posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik. 

2. Terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak 

samaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan 

kepentingan pemilik. Artinya disini terdapat dorongan kepentingan 

ekonomis yang sama-sama kuat dari kedua pihak dalam hubungan 

tersebut, maka dapat dimungkinkan manajer tidak dapat selalu 

mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan pemilik modal. 

Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini 

menimbulkan biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung baik oleh 

principal maupun agent . Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini 

menjadi : 

1. Monitoring cost adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh principal 

untuk memonitor perilaku agent, yaitu untuk mengukur, mengamati, 

dan mengontrol perilaku agent . 

2. Bonding cost merupakan biaya yang ditangung oleh agent untuk 

menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agent  

akan bertindak untuk kepentingan principal. 

3. Residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya 

kemakmuran principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agent  

dan keputusan principal. 

Untuk mengurangi biaya agensi tersebut maka diperlukan suatu alat kontrol 

yang dapat mengurangi risiko terjandinya asimetri informasi. Alat kontrol yang 

dapat digunakan oleh para stakeholders ialah laporan tahunan. Laporan tahunan 

pada dasarnya merupakan sarana transparansi dari akuntabilitas manajer kepada 

pemilik modal (Bernadi,dkk, 2009). Dengan pengungkapan yang luas (extent 

disclosure), asimetri informasi antara manajer dan pemilik modal dapat berkurang 

(Bernadi dkk, 2009). 
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2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) 

Kemakmuran suatu perusahaan sangat bergantung kepada dukungan dari 

para stakeholdernya. Stakeholder diartikan sebagai pemangku kepentingan yaitu 

pihak atau kelompok yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung 

terhadap eksistensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan (Ayudia, 2017). 

Menurut Ghozali dan Chariri (2007) dalam Devi, dkk (2017) : 

“Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus 

memberikan manfaat bagi stakeholder (pemegang saham, kreditor, 

konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti 

masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial)”. 

Menurut Deegan (2004): 

"Teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder memunyai hak 

memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat 

memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para stakeholder juga dapat 

memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat 

memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan." 

Menurut Devi, dkk (2017) : 

“Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajemen 

perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari 

aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang 

mungkin muncul bagi stakeholder”. 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa stakeholder theory 

menyatakan kepentingan tidak hanya ada pada pemilik atau manajemen  perusahan, 

namun kepentingan juga dimiliki oleh para pemangku kepentingan yang lain yang 

ikut berkontribusi pada perusahaan. Maka dari itu, perusahaan akan bereaksi 

dengan melakukan aktivitas-aktivitas pengelolaan yang baik dan maksimal atas 

sumber-sumber ekonomi untuk mendorong kinerja keuangan dan nilai perusahaan 

sesuai dengan harapan para stakeholder (Devi, dkk. 2017). 

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah bahwa stakeholder 

merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu 

organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara 

keduanya yang kompleks dan dinamis. Stakeholder dan organisasi saling 
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mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk 

responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas 

terhadap stakeholdernya. 

Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa semakin kuat hubungan 

korporasi, maka akan semakin baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk 

hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para 

pemangku kepentingan adalah berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan 

kerjasama. Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen strategis, tujuannya 

adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-

kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. 

Teori stakeholder mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang 

hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat 

bagi stakeholdernya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan 

tersebut. Gray, Kouhy dan Adams mengatakan bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan stakeholders sehingga aktivitas perusahaan 

adalah untuk mencari dukungan tersebut. Semakin powerful stakeholder, maka 

semakin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap 

sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan stakeholdernya. Salah satu 

tantangan pertama bagi korporasi adalah untuk mengidentifikasi: 

1. Pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas 

investasi mereka. 

2. Karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif, dan 

keamanan kerja. 

3. Pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang 

wajar. 

4. Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat. 

5. Regulator ingin sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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2.1.3 Good  Corporate Governance  

2.1.3.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sebagai tata cara kelola 

perusahaan sehat yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan 

International Monetary Fund (IMF). Konsep ini diharapkan dapat melindungi 

pemegang saham (stockholder) dan kreditor agar dapat memperoleh kembali 

investasinya. Indonesia mulai menerapkan prinsip good corporate governance 

sejak mendatangani Letter of intent (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian 

pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-

perusahaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Corporate 

Governance (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia 

mempunyai tanggung jawab yang menerapkan standar good corporate governance 

(GCG) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011:3). 

Banyak para ahli menerapkan apa itu definisi dari Good Corporate 

Governance, Berikut beberapa pendapat para ahli: 

Pengertian Good Corporate Governance menurut Tunggal (2012:24) : 

“Corprate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan 

mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, 

sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan 

masyarakat sekitar.”  

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia / FCGI (2001) 

mendefinisikan Corporate Governance sebagai :  

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku 

kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.” 

Agoes (2011:101) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik good 

corporate governance (GCG) adalah : 

“Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris 

peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata 

kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan 

atas penentuan tujuan perusahaan, pencapainya dan penilaian kinerjanya.” 
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Pada badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia, penerapan praktik 

good corporate governance dipertegas dengan keluarnya Keputusan Menteri 

BUMN Nomor: Kkep-117/M/MBU/2002 pasal 1 tentang penerapan praktik good 

corporate governance pada badan usaha milik negara (BUMN). Pengertian 

corporate governance berdasarkan keputusan ini adalah : 

“Suatu proses dan stuktur yang dipergunakan oleh organ BUMN untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentungan stakeholders lainnya berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dengan nilai etika.” 

Dari beberapa definisi teori diatas dari Tunggal (2012:24), Forum for 

Corporate Governance in Indonesia / FCGI (2001), Agoes (2011:101), dan 

Keputusan Menteri BUMN No:Kkep-117M/MBU/2002 pasal 1 tentang praktik 

good corporate governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka dapat 

disimpulkan bahwa good corporate governance adalah suatu sistem yang 

mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan 

usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders serta mengatur 

hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya 

tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan 

dan memperhatikan kepentingan para stakeholders sesuai dengan aturan dan 

undang-undang. 

 

2.1.3.2 Sejarah Good Corporate Governance 

Konsep corporate governance yang komprehensif mulai berkembang sejak 

setelah kejadian The New York Stock Exchange Crash pada 19 Oktober 1987 

dimana cukup banyak perusahaan multinasional yang tercatat di bursa efek new 

york mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Mengantisipasi permasalaan 

internal perusahaan, para eksekutif melakukan rekayasa keuangan yang intinya 

adalah bagaimana “menyembunyikan” kerugian perusahaan atau memperindah 

penampilan kinerja manajemen dan laporan keuangan. Penanganan yang dilakukan 

tidak hanya window dressing tetapi juga financial angineering. Lazimnya pada 
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situasi kondisi bisnis kondusif, penyimpangan kelakuan baik oleh oknum maupun 

secara kolektif dalam perusahaan tidak ada, namun pada saat kesulitan, maka 

mulailah terbuka segala macam sumber-sumber penyimpangan (irregularities) dan 

penyebab kerugian dan kejatuhan perusahaan, mulai dari kelakuan profittering, 

commercial crime hingga economic crime.  

Kesadaran tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa oleh segenap 

negarawan, cendekiawan dan usahawan, maka dimulailah gerakan untuk 

meningkatkan praktik-praktik yang baik dalam perusahaan. Gerakan ini dimulai 

dari tokoh-tokoh di inggris yang dipimpin oleh Sir Ardian Cadburt, yang pada saat 

itu sebagai Director Bank of England dan mantan CEO Group Cadbury. Sejak 

terbitnya Cadbury Code on Corporate Governance pada tahun 1992, semakin 

banyak institusi yang terus melakukan penyempurnaan dalam prinsip-prinsip dan 

petunjuk teknis praktik good corporate governance, antara lain ICGN 

(International Corporate Governance Network) yang mendorong Organization for 

Economic Coorporation Development (OECD) mengeluarkan OECD Principles on 

Corporate Governance. ICGN sangat berkepentingan dalam implementasi good 

corporate governance (GCG), karena anggota mereka terdiri insitusi dana pensiun 

dan asuransi yang mengelola dana nasabah untuk investasi jangka panjang.  

 

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Pada prinsipnya corporate governance menyangkut kepentingan para 

pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam 

corporate governance. Adapun prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), 

yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) meliputi : 

“Keadilan (Fairness), Transparansi (Transparency),Akuntabilitas (Accountability), 

Pertanggung jawaban (Responsibility), Kemandirian (Indenpency).” 

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip GCG sebagai berikut : 

A.    Fairness (Keadilan)  

Fairness (keadilan) dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hakhak 

pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan para pemegang saham 
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asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Hak-hak 

pemegang saham utamanya adalah :  

1. Hak untuk menghindari dan memberikan suara dalam suatu RUPS, 

berdasarkan ketentuan : satu saham memberi kepada pemegangnya untuk 

satu suara.  

2. Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara tepat 

waktu dan teratur agar memungkinkan bagi seorang pemegang saham untuk 

membuat suatu keputusan penanaman modal berdasarkan informasi yang 

dimilikinya mengenai perseroan. 

3. Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang 

diperuntukkan bagi pemegang saham, sebanding dengan jumlah saham 

yang dimilikinya dalam perseroan, dalam bentuk dividen dan pembagian 

keuntungan lainnya.  

Keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan dengan :  

1. Kesetaraan dalam pemuasan keluhan. 

2. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan.  

3. Pelarangan insider trading serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). 

Fairness ini berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan untuk 

menciptakan kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan 

peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak pemodal. Hal yang lebih 

ditekankan lagi dalam konteks fairness ini adalah perlindungan yang adil 23 

dan wajar terhadap pemegang saham minoritas dari praktik-praktik insider 

trading yang merugikan. 

B.    Tranparency (Transparansi)  

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat 

waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, 

pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Hal-hal yang seharusnya 

diungkapkan (tidak terbatas pada yang material) :  

1. Financial and operating result. Laporan keuangan yang sudah diaudit 

adalah sumber untuk memonitor kinerja keuangan dan meletakkan dasar 
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bagi penilaian asset sekuritas. Diskusi manajemen dan analisis operasi 

kadang juga menyertai laporan keuangan. Pengungkapan hal-hal di atas 

akan bermanfaat bagi investor.  

2. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada 

lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting 

bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan 

perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-

langkah yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.  

3. Kepemilikan saham. Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi 

tentang struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik 

perusahaan. Maka pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang 

saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham 

lainnya.  

4. Anggota dewan eksekutif dan gaji mereka. Pasar membutuhkan informasi 

ini untuk mengevaluasi kinerja dan kualifikasi anggota dewan serta 

mengukur berapa besar potensi konflik kepentingan akan mempengaruhi 

keputusan mereka. Pengungkapan gaji dewan eksekutif adalah untuk 

mengukur biaya dan manfaat dari rencana gaji tersebut serta kontribusi apa 

yang didapat dari tunjangan seperti stock option bagi kinerja dewan. 

5. Faktor-faktor risiko yang dapat diduga material. Informasi mengenai hal ini 

misalnya risiko yang timbul dari wilayah geografis, ketergantungan atas 

komoditas tertentu, risiko tingkat suku bunga, risiko transaksi derivatif dan 

transaksi off-balance dan risiko kerusakan lingkungan hidup.  

6. Isu-isu yang meterial yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihakpihak 

yang berkepentingan lainnya. Isu-isu meterial adalah isu-isu yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal-hal yang diungkapkan misalnya 

hubungan antara karyawan manajemen dan hubungan dengan stakeholders.  

7. Struktur pengendalian kebijakan. Perusahaan harus mengungkapkan 

bagaimana mereka mewujudkan good corporate governance, untuk 

mengukur hasil pencapaian good corporate governance :  
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a) Setiap informasi yang diungkapkan haruslah disiapkan, diaudit terlebih 

dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi.  

b) Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen untuk 

memberikan informasi yang independen bagi pihak eksternal.  

c) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan 

waktu dan efisiensi biaya agar informasi relevan.  

C.  Accountability (Akuntabilitas)  

Accountability (akuntabilitas) dimaksudkan agar setiap langkah yang 

diambil manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. 

Kerangka kerja good corporate governance memastikan sistem pengendalian 

strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas 

dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham dan stakeholders. Dewan 

bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan percapaian target return bagi 

pemegang saham, dan juga mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta 

menjaga kompetisi yang fair dalam perusahaan. Agar akuntabilitas ini efektif, 

dewan harus menjaga independensinya dari manajemen. Tanggung jawab dewan 

lainnya adalah memastikan ditaatinya hukum, pajak, etika, dan lainnya. Beberapa 

karakteristik accountability (akuntabilitas) adalah :  

1. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap.  

2. Bila keputusan dewan memiliki pengaruh yang berbeda-beda di antara 

pemegang saham, maka harus memuaskan keluhan pemegang saham. 

3. Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan 

perlindungan terhadap pemegang saham.  

4. Dewan harus memenuhi beberapa fungsi :  

a) Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana 

utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, 

pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, 

pembelanjaan dan akuisisi.  

b) Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila 

dibutuhkan mengawasi succession planning.  
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c) Melakukan review tas gaji eksekutif dan memastikan proses 

pencalonan anggota dewan terbuka.  

d) Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, 

dewan dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta dan 

penyalahgunaan hubungan transaksi dengan berbagai pihak.  

e) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan keuangan 

perusahaan, melakukan audit yang independen, dan sistem 

pengendalian yang tepat berada di tempatnya. Di sisi lain sistem 

pemantauan risiko dan pengendali keuangan harus taat pada hukum.  

f) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 

D.  Responsibility (Pertanggungjawaban)  

Responsibility (pertanggungjawaban) dimaksudkan untuk memastikan 

dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya 

nilai-nilai sosial. Salah satu prinsip tanggung jawab dari dewan (responsibilities of 

the board) OECD adalah bahwa dewan harus menjamin ketaatan atas 

undangundang atau peraturan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan 

stakeholders. Tanggung jawab komisaris antara lain :  

1. Mengembangkan strategi usaha, termasuk di dalamnya memonitor 

jadwal, anggaran, dan efektivitas strategi tersebut.  

2. Memastikan bahwa perusahaan mempekerjakan eksekutif dan manajer 

yang terbaik.  

3. Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, pengendalian, dan 

sistem audit yang memadai dan berfungsi dengan baik.  

4. Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum positif yang berlaku 

ataupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam operasinya.  

5. Mencegah dan mengelola krisis dalam perusahaan.  

Archie B. Carol dalam Zaim (2000) seperti yang dikutip oleh Yada Braguna 

(2000), mempertimbangkan suatu konsep piramida tanggung jawab sosial 

perusahaan. Piramida ini terdiri dari empat tanggung jawab perusahaan :  
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1. Tanggung jawab ekonomis. Ringkasnya perusahaan haruslah 

menghasilkan laba.  

2. Tanggung jawab legal. Ini berarti dalam mencapai tujuannya mencari 

laba, sebuah perusahaan harus menaati hukum. Upaya memperoleh laba 

yang melanggar hukum harus ditentang.  

3. Tanggung jawab etis. Ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan 

hal yang baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi 

rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan.  

4. Tanggung jawab filantropis. Ini mensyaratkan perusahaan untuk 

memberi kontribusi kepada publik yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan. 

E.    Indenpency (Kemandirian)  

Indenpency (Kemandirian) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perusahaan harus dikelola secara 

independen agar masing‐masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun yang dapat mempengaruhi 

obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Adapun pedoman pokok pelaksanaan prinsip independensi adalah 

sebagai berikut: 

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan 

tertentu, bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari 

segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara obyektif. 

2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan 

tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundangundangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar 

tanggung jawab antara satu dengan yang lain. 
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2.1.3.4 Manfaat Good Corporate Governance 

Penerapan good corporate governance di perusahaan memiliki peranan 

yang besar dan manfaat yang bisa membawa perubahan positif bagi perusahaan 

baik di kalangan investor, pemerintahan maupun masyarakat umum. 

Menurut Agoes (2009:106) manfaat penerapan good corporate govenance, 

antara lain :  

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. 

2. Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih murah. 

3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan. 

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan 

terhadap perusahaan. 

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

Sedangkan menurut Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) 

(2009:40), keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan apabila menerapkan 

konsep good corporate governance sebagai berikut : 

1. Meminimalkan agency cost 

Selama ini para pemegang saham harus menanggung biaya yang 

timbul akibat dari pendelegasian wewenang kepada manajemen. Biaya-

biaya ini bisa berupa kerugian karena manajemen menggunakan sumber 

daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya 

pengawasan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mencegah terjadinya 

hal tersebut. 

2. Meningkatkan nilai saham perusahaan 

Suatu perusahaan yang dikelola secara baik dan dalam kondisi sehat 

akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Sebuah survey 

yang dilakukan oleh Russel Reynold Assoiciates (1997) mengungkapkan 

bahwa kualitas dewan komisaris adalah salah satu faktor utama yang dinilai 

oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk membeli 

saham peusahaan tersebut. Semakin baik kualitas dewan komisarisnya maka 

semakin besar peluang datangnya investor. 
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3. Meminimalkan cost of capital 

Perusahaan yang baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi 

positif bagi para kreditur. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan 

biaya modal yang harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman, 

selain itu dapat memperkuat kinerja keuangan juga akan membuat produk 

perusahaan akan menjadi lebih kompetitif. 

4. Mengangkat citra perusahaan 

Citra perusahaan merupakan faktor penting yang sangat erat 

kaitannya dengan kinerja dan keberadaan perusahaan tersebut dimata 

masyarakat dan khususnya para investor. Citra (Image) suatu perusahaan 

terkadang akan menelan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan 

keuntungan perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra perusahaan 

tersebut. 

 

2.1.3.5 Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan dari good corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila good corporate governance 

dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik maka dapat meningkatkan 

keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.  

Penerapan good corporate governance di lingkungan BUMN dan BUMD 

mempunyai tujuan sesuai KEPMEN BUMN No.KEP-11&/M-MBU/2002 tanggal 

1 Agustus 2001 pada pasal 4 yaitu : 

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip 

keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara 

nasional maupun internasional. 

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan 

efesien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian 

organ. 

3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan 

tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
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perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya 

tanggungjawab lingkungan di sekitar badan usaha milik negara. 

4. Meningkatkan kontribusi-kontribusi badan usaha milik negara dalam 

perekonomian nasional. 

5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 

6. Mensukseskan program privatisasi. 

 

2.1.3.6 Pihak-Pihak yang berperan dalam Good Corporate Governance 

Upaya melakukan good corporate governance dapat dilakukan jika masing-

masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan good 

corporate governance. Berikut adalah peran-perang yang berperan dalam good 

corporate governance yaitu: 

A.  Shareholders  

Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian dalam 

perseroan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia menggunakan 

pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan menggunakan hak suara 

mereka atau dengan cara lain, Campur tangan dalam manajemen perseroan yang 

melanggar hukum harus ditanggulangi dengan cara meningkatkan keterbukaan 

perseroan dan akuntabilitas manajemen perseroan serta pada akhirnya harus 

diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang saham minoritas juga 

mempunyai tanggung jawab serupa, yaitu mereka tidak boleh menyalahgunakan 

hak mereka menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

B.  Dewan Komisaris  

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan 

direksi dan memberikan nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan 

komisaris. Untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas tersebut 

sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dewan komisaris dapat 

menggunakan jasa penasihat profesional yang mandiri dan atau membentuk komite 

khusus. Setiap anggota dewan komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai 

pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.  
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C.  Dewan Direksi  

Direksi bertugas untuk mengelola perseroan. Direksi memiliki kewajiban 

dalam  mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkannya, direksi dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri 

sebagai penasihat. Setiap anggota direksi haruslah orang yang berwatak baik dan 

berpengalaman untuk jabatan yang didudukinya.  

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan 

perseroan dan direksi harus memastikan agar perseroan melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

D.  Senior Manajemen  

1. Akuntan Manajemen  

g) Merancang sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan 

aktivitas masa depan yang disetujui atau direncanakan.  

h) Merancang dan menerapkan system internal control yang berperan 

sebagai dewan penjamin.  

i) Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati.  

j) Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfat-manfaat dari 

aktivitas utama.  

2. Auditor Internal  

a) Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat 

pada pihak manajemen.  

b) Mengevaluasi system internal control dan bertanggung jawab kepada 

komite audit.  

c) Menelaah peraturan corporate governance minimal 1 tahun sekali.  

E.  Komite Audit  

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada dewan komisaris tehadap laporan atau hal-hal yang 
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disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal 

yang memerlukan perhatian komisaris antara lain meliputi :  

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya.  

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

3. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh 

akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah 

dipertimbangkan. 

 

2.1.3.7 Mekanisme Good Corporate Governance 

Pengelolaan perusahaan (corporate governance) itu sendiri dapat diartikan 

secara luas pada literatur yang ada dan terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut 

berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur, auditor dan pemegang saham, 

sedangkan secara luas istilah pengelolaan perusahaan dapat meliputi kombinasi 

hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang meningkatkan 

perusahaan menarik modal masuk, memiliki kinerja yang efesien, menghasilkan 

keuntungan, serta memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus 

kewajiban hukum. Keberadaan organ-organ tambahan tersebut memiliki fungsi dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan pelaksanaan good corporate governance. 

Organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG (Agoes, 2011:109), yaitu : 

“Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Direksi, Komisaris 

Independen,  Komite Audit”. 

Adapun penjelasan tentang organ tambahan untuk melengkapai penerapan 

good corporate governance sebagai berikut: 

1. Kepemilikan Manajerial  

Pengertian kepemilikan manajerial Menurut Tjeleni (2013), sebagai berikut: 
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“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai 

pemegang saham”. 

Menurut Gibson (2003) pengertian kepemilikan manajerial adalah : 

“Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajeman dari seluruh modal 

saham perusahaan yang dikelola.” 

Sedangkan menurut Phitaloka (2009:30), Kepemilikan manajerial : 

“Kepemilikan manajerial menunjukan adanya peran ganda seorang 

manajer, yakni bertindak juga sebagai pemegang saham” 

Dari ketiga definsi diatas dari Tjeleni (2013), Gibson (2003) ,dan Phitaloka 

(2009:30) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah 

kepemilikan saham oleh pihak manajeman dari seluruh modal saham perusahaan 

yang dikelola. Pendekatan keagenan menganggap stuktur kepemilikan manajerial 

sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik 

keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan 

kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah 

yang ada di perusahaan.  

Kepemilikan manajerial meningkat maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada 

perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016). 

Kepemilikan manajerial dihitung dengan menggunakan presentase saham 

yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut serta dalam 

pengambilan keputusan perusahaan (dewan komisaris dan direksi) pada akhir 

tahun. Pengukuran presentase ini untuk mengetahui besarnya manajerial memiliki 

saham perusahaan. Menurut Iturriaga dan Sanz (2001) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial adalah “the proportion of total shares by the  member of 

directors”. Maka kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No../POJK.04/2013 tentang Program 

Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Perusahaan Terbuka terkait hak karyawan 

perusahaan untuk memperoleh sampai sejumlah 10% dari saham yang  ditawarkan. 

Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka 

manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri (Ross et al, 2002).  

Kepemilikan saham yang besar oleh manajer maka akan semakin 

mengurangi perilaku oportunistic manajer untuk memaksimalkan kepentingan 

pribadi, dengan begitu manajer akan mengambil keputusan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga 

berdampak buruk terhadap perusahaan, dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, 

manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi 

yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini dapat meninmbulkan adanya 

kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan tindakan 

manajer (Purwanti dan Setiyarani, 2011). 

 

2. Kepemilikan Institusional 

Pengertian kepemilikan instutisional Menurut Widarjo (2010:25) sebagai 

berikut : 

“Kepemilikan Instutisonal adalah kondisi dimana institusi memiliki saham 

dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi 

swasta maupun asing”. 

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa : 

“Kepemilikan Instutisonal merupakan proporsi saham yang dimiliki 

institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan”. 

Sedangkan menurut Thesarani (2016) menyatakan bahwa : 

“Kepemilikan Insitusional adalah proporsi kepemilikan saham yang 

dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham 

yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan 

asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking.” 
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Dari ketiga definsi diatas dari Widarjo (2010:25), Masdupi (2005), dan 

Theserani (2016) dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan 

proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir 

tahun. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besaranya investasi 

yang dilakukan (Winanda, 2009). 

Menurut Wahidahwati (2002:15), varibel ini diberi simbol (INST) yaitu 

proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam 

presentase. Variabel ini menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh 

institusional dalam suatu perusahaan. 

 

Menurut Herawaty dan Susiana (2007:8) presentase saham institusi 

diperoleh dari penjumlahan atas presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh 

perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Peraturan 

BAPEPAM VIII G.7 Tahun 2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Keuangan 

Emiten Atau Perusahaan Publik terkait hak pihak institusional untuk memperoleh 

saham hingga lebih dari 5% dari saham yang ditawarkan. Menurut Ningrum dan 

Jayanto (2013:432) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan instusional 

dengan presentase yang besar lebih mampu untuk memonitor kinerja manajemen. 

Investor institusional memiliki power dan experince serta tanggungjawab dalam 

menerapkan prinsip good corporate governance untuk melindungi hak dan 

kepentingan seluruh pemegang saham sehingga mereka menuntut perusahaan untuk 

melakukan komunikasi secara transparan. 
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3. Dewan Direksi 

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 

1 ayat 5 menjelaskan dewan direksi adalah sebagai berikut : 

“Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, 

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik 

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar”. 

Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan 

dewan komisaris adalah sebagai berikut : 

“Dewan Komisaris adalah organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-

masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil 

keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, 

pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan 

tanggung jawab bersama”. 

Sedangkan menurut Mulyadi (2002: 184) dewan direksi adalah sebagai 

berikut : 

“dewan yang berguna untuk membentuk suatu kewajiban, larangan, dan 

sangsi yang harus dipatuhi oleh setiap pegawai sehingga dapat menjadi 

pedoman bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.”. 

Berdasarkan definisi di atas dari Undang-Undang Perseroan terbatas No.40 

Tahun 2007 pasal 1 ayat 5, KNKG (2006) dan Mulyadi (2002), maka dapat 

disimpulkan ukuran dewan direksi adalah jumlah seluruh anggota direksi dalam 

perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap direksi dalam menjalankan 

perusahaan. 

 

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi, Dewan 

direksi adalah salah satu mekanisme yang banyak dipakai untuk memonitor 

manajer (Pangestu dan Munggaran,2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

No.33/POJK.04/2014 yang menjelaskan jumlah anggota dewan direksi paling 

kurang 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. 

Menurut Coller dan Gregory (1999) Semakin besar jumlah anggota dewan 
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komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan 

memonitoring yang dilakukan semakin efektif. 

 

4. Komisaris Independen 

Tunggal (2009:79) menyatakan komisaris independen adalah sebagai 

berikut : 

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat 

berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan 

pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris 

lainnya.” 

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai 

berikut : 

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk 

mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan 

pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan 

semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, 

pengalaman, dan kealian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya 

menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”. 

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) 

komisaris independen sebagai berikut : 

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan.” 

Berdasarkan ketiga definisi di atas dari Tunggal (2009:79), Agoes dan 

Ardan (2014:110) serta Komite Nasional Kebijakan Deviden (2006) dewan 

komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, pemegang saham , dan anggota dewan komisaris lainnya. 

Menurut Djuitaningsih dan Martatilova (2012) pengukuran proporsi dewan 

komisaris independen adalah sebagai berikut : 

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara 

jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total 

anggota dewan komisaris”. 
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Menurut Peraturan Pencatatan No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan 

Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari 

seluruh dewan komisaris. 

 

5. Komite Audit 

Pengertian komite audit menurut Tugiman (1995), sebagai berikut : 

"Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan perkerjaan tertentu atau untuk melakukan 

tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan 

klien yang bertanggungjawab untuk membentu auditor dalam 

mempertahankan independensinya dari manajemen." 

Menurut Arents (2011), menjelaskan pengertian komite audit adalah: 

“Umumnya komite audit terdiri dari tiga ata lima kadang tujuh orang yang 

bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit 

yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan 

apabila terjadi perselisihan.” 

Sedangkan menurut Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan 

Ketua Bapepam Nomor:Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa : 

"Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam 

rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya". 

Dari ketiga definsi diatas dari Tugiman (1995), Gibson (2003), Arents 

(2010) dan Peraturan Nomor IX.1.5 dalam lampiran Keputusan Ketua Bapepam 

Nomor:Kep-29/PM/2004 dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah anggota 

komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang berkerjasama dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris, salah satu tugasnya yaitu 

memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan komite audit juga 

bertaggung jawab kepada dewan komisaris. 

Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor 

keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan 
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tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di 

dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, 

independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi 

intergritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang 

menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus 

menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor 

(Thesarani, 2016).  

Menurut peraturan Bapepam-LK No.IX.1.5 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan kerja komite audit menyatakan bahwa komite audit minimal 

terdiri dari 3 orang, dengan rincian minimal 1 orang komisaris independen yang 

menempati posisi ketua komite audit dan minimal 2 orang pihak independen dari 

luar emiten. Karena dengan semakin besar ukuran komite audit akan meningkatkan 

fungsi pengawasan pada komite terhadap pihak manajemen. 

 

Manfaat dari penerapan good corporate governance tentunya sangat 

berpengaruh bagi perusahaan, dimana manfaat good corporate goverance ini bukan 

hanya saat ini tetapi juga dalam jangka panjang. Selain itu bermanfaat 

meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat terutama bagi para investor. 

 

2.1.4 Kinerja Perusahaan 

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan 

Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan atau kerja yang diicapai dari 

suatu usaha (Purwadarminta, 1995). Selanjutnya Stooner dan Freeman 

mendefinisikan kinerja sebagai berikut : 

”Managerial performance is the measures of how efficient and effective a 

manager is. How will she or he determines and achieves appropriate 

objectives. Organizational performances is measures of how well 

organizational do their jobs.” (1992 : 6) 
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Kinerja sebagai kata benda mengandung arti “thing done” (sesuatu hasil 

yang telah dikerjakan). Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan 

etika (Prawirosentono, 1992 : 2).  

Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk 

sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari seluruh organisasi pada suatu 

periode dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau 

yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas 

manajemen dan semacamnya.  

Kinerja adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama 

periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh 

kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang 

dimiliki (Helfert, 1996).  

 

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Sari (2009) menyatakan pengukuran kinerja secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja 

non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi 

non finansial yang lebih dititikberatkan dari segi kualitas pelayanan kepada 

pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan 

informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. 

Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan laba rugi dan neraca. 

Kinerja perusahaan bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain,seperti market 

share growth, return on investment (ROI), return on asset (ROA), ROI growth, 

return on sales (ROS), ROS growth assets, price eraning ratio, Tobin’s Q dan 

rasio-rasio keuangan lainnya. 

Kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat 

bunga pinjaman, rata-rata tingkat bunga simpanan, dan profitabilitas perbankan. 

Namun, Ariyanti (2010) menyebutkan bahwa tingkat bunga simpanan merupakan 
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ukuran kinerja yang lemah dan menimbulkan masalah sehingga dalam 

penelitiannya disimpulkan bahwa profitabilitas merupakan indikator yang paling 

tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Profitabilitas sendiri menunjukkan 

seberapa efektifnya suatu bank beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau 

laba bagi perusahaan. Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah return on equity 

(ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan return on assets (ROA) untuk industri 

perbankan. Fokus penelitian ini adalah perusahaan perbankan sehingga kinerja 

keuangan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio return on assets (ROA). 

Mahardian (2008) mengungkapkan bahwa rasio return on assets (ROA) 

lebih tepat digunakan sebagai ukuran kinerja karena ROA digunakan untuk 

mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan 

Mawardi (2004) yang menyatakan bahwa return on assets (ROA) lebih tepat karena 

rasio ini lebih menfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning 

dalam operasi perusahaan, sedangkan return on equity (ROE) hanya  mengukur 

return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. 

Haider et al. (2012) menggunakan rasio return on assets (ROA) dan return 

on equity (ROE) untuk menghitung profitabilitas perusahaan yang juga 

menunjukkan tingkat kinerja perusahaan. Rumus yang digunakan dalam penelitian 

tersebut, sebagai berikut: 

 

Return on assets (ROA) merupakan alat ukur yang digunakan untuk melihat 

keefektifan bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva 

yang dimiliki. Rasio ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja 

suatu bank karena semakin tinggi return on assets (ROA) suatu bank maka semakin 

bagus pula kinerja keuangan bank tersebut. Ariyanti (2010) menyebutkan bahwa 

return on assets (ROA) merupakan perkalian antara faktor net income margin 
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dengan perputaran aktiva. Net income margin menunjukkan kemampuan 

memperoleh laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, sedangkan 

perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan 

penciptaan aktiva yang dimilikinya. Dalam peraturan bank indonesia, bank 

dinyatakan “sehat” ketika return on asset bank minimal 1,5%. Berdasarkan SE BI 

No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, return on assets (ROA) merupakan 

perbandingan antara net income dan total aset.  

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan manajemen adalah proporsi pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Permanasari, 2010). Kepemilikan manajerial ini timbul sebagi upaya untuk 

meminimumkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menyelaraskan 

berbagai kepentingan tersebut dengan cara menciptakan mekanisme monitoring 

dengan cara memperbesar kepemilikan manajerial. 

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan 

anatara pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan. Teori ini di dasari dengan 

adanya konflik kepentingan antara keduanya di satu sisi pemilik ingin manajer 

bekerja keras untuk memaksimalkan kepentingan pemilik di sisi lain, manajer juga 

cenderung berusaha untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri hal ini 

biasa disebut dengan agency conflict.  

Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnnya 

suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan dua belah pihak. 

Mekanisme pengawasan terhadap manajeman tersebut menimbulkan suatu biaya 

yaitu biaya keagenan (agency cost), oleh karena itu salah satu cara untuk 

mengurangi agency cost adalah dengan adannya kepentingan saham oleh pihak 

manajemen (Haruman, 2008). 

Kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan, akan menimbulkan 

dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan yang terus meningkat sebagai akibat 
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kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar 

akan efektif dalam memonitoring aktivitas perusahaan Hal tersebut didasarkan pada 

logika, bahwa peningkatan proporsi saham yang dimiliki manajer akan menurunkan 

kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan. Dengan 

demikian, maka akan mempersatukan kepentingan manajer dengan pemegang 

saham, hal ini berdampak positif meningkatkan nilai perusahaan. Semakin besar 

proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan, maka manajemen 

cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain 

adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajemen akan membantu penyatuan 

kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan 

secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusannya. 

Semakin besar kepemilikan saham oleh manajemen, maka berkurang 

kecenderungan manajemen untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, 

sehingga mengakibatkan kenaikan nilai perusahaan dan ketika kepemilikan saham 

oleh manajemen rendah, maka ada kecenderungan terjadinya perilaku opportunistic 

manajer yang akan meningkat pula. Kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham luar dan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976). Sehingga 

permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah 

juga sekaligus sebagai seorang pemilik.  

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan meningkatkan nilai 

perusahaan, sehingga nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat 

juga. Hal tersebut didasarkan pada logika, bahwa adannya peningkatan proporsi 

saham yang dimiliki oleh manajer akan menurunkan kecenderungan manajer untuk 

melakukan tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, dengan sejajarnya 

pemegang saham dan fungsi pengendalian maka biaya keagenan akan berkurang 

sehingga sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk kegiatan operasional lainnya yang dapat meningkatkan laba 

perusahaan sehingga profitabilitasnya akan meningkat. Semakin tinggi 

profitabilitas memeperlihatkan bahwa kinerja perusahaan semakin baik dan efisien. 



37 

 

 

Beberapa penelitian berikut digunakan untuk memperkuat rasionalitas, 

menurut Ferial (2014); Ary & Dwija (2016);Candradewi et al (2016); Radias Ilyas 

Jassin, Hartati Tuli, SE. Ak. M.Si, Yayu Isyana D. Pongoliu, SE (2013) 

berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). Namun menurut 

Agustina et al (2014); Laksana (2015); Prahesti & Abundanti, (2013); kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap return on assets (ROA) 

dan Wehdawati et al (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap return on assets (ROA). 

 

2.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan 

oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 

dan kepemilikan institusi lainnya (Susanti dan Mildawati, 2014). Institusi 

merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi 

yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi 

menyerahkan tanggung jawab pada divisi tertentu untuk mengelola investasi 

perusahaan tersebut. Dengan adannya kepemilikan institusional manajemen 

perusahaan selain memenuhi kepentingan perusahaan juga harus memikirkan 

kepentingan pihak institusi. 

Menurut teori keagenan, konflik antara principal dan agent  dapat dikurangi 

dengan mensejajarkan kepentingan antara principal dan agen. Tingkat kepemilikan 

institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan 

yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor 

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Karena dengan adanya kepemilikan 

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen. Kemampuan monitoring para pemilik institusional ini 

diperoleh dari jumlah suara yang signifikan sebagai representasi dari pemiliknya 

(Khafid, 2014). Adanya penekanan monitoring yang dimiliki oleh para investor 

institusional di dalam melakukan sehingga manajemen akan lebih berhati-hati 
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dalam mengambil keputusan dan monitoring tersebut tentunya akan menjamin 

kemakmuran untuk pemegang saham. 

Kepemilikan institusional bertindak sebagai pihak yang memonitor 

perusahaan pada umumnya dan manajer sebagai pengelola perusahaan pada 

khususnya. Hal tersebut didasarkan pada logika, bahwa pengawasan yang 

dilakukan oleh institusi nantinnya dapat menghalangi sikap opportunistic manajer. 

Upaya monitoring yang dilakukan oleh pihak institsional tidak hanya dimiliki oleh 

pihak lembaga keuangan dan sejenisnya. Pengawasan oleh institusi akan 

meminimalisasi tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan 

institusional, maka semakin kuat tingkat pengawasan dan pengendalian yang 

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan, sehingga agency cost yang 

terjadi di dalam  perusahaan dapat di minimalisasi dan nilai perusahaan akan 

semakin meningkat (Suyanti et al, 2010).  

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Ary & Dwija (2016); Ferial 

(2014); Candradewi et al (2016); Prahesti & Abundanti (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets 

(ROA); dan Radias Ilyas Jassin, Hartati Tuli, SE. Ak. M.Si, Yayu Isyana D. 

Pongoliu, SE (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap return on assets (ROA). Namun menurut 

Wehdawati et al (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap return on assets (ROA). 

 

2.2.3 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Perusahaan 

Dalam konsep agency theory, manajemen sebagai agen semestinya 

menjunjung tinggi kepentingan shareholders, akan tetapi tidak tertutup 

kemungkinan manajemen hanya mementingkan kepentingan sendiri untuk 

memaksimalkan utilitas. Manajemen bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak 

menguntungkan perusahaan seperti penyalahgunaan kewenangan, penggelapan 

sumber daya yang secara keseluruhan dalam jangka panjang dapat merugikan 
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kepentingan perusahaan (Arifin, 2010). Berdasarkan keadaan tersebut, dibutuhkan 

sistem tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan. 

Komisaris independen merupakan salah satu dari mekanisme good corporate 

governance yang bertujuan mengurangi konflik keagenan. Komisaris independen 

adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan, yang tidak terafiliasi 

dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain 

(Diantari dan Ulupui, 2016). Dewan komisaris independen memiliki peran penting 

dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Dewan komisaris merupakan 

inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin strategi 

perusahaan, mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas (Purwaningtyas, 2011). Karena dewan komisaris 

bertanggungjawab untuk mengawasi atau memonitoring manajemen yang bertugas 

dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, maka dewan komisaris 

merupakan pusat ketahanan terpenting dalam kesuksesan perusahaan. 

Bursa efek jakarta (BEJ) tanggal 1 Juli 2000 No 1-A tentang ketentuan 

umum pencatatan efek yang bersifat ekuitas di bursa, dalam angka 1-a 

menyebutkan tentang rasio komisaris independen. Ditetapkan bahwa jumlah 

komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan 

pemegang saham, pengendali dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30% dari 

jumlah seluruh anggota komisaris (Sutedi, 2011:153). Karena Non-executive 

director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai pencegah dalam 

perselisihan yang  terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. 

Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris 

independen, maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan 

tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi sehubungan dengan perilaku 

opportunistic mereka (Jensen dan Meckling, 1976). Tuntutan akan transparansi dan 

independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak 

komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Julianti, 

2015). Dapat dikatakan bahwa semakin banyak dewan komisaris independen dalam 

perusahaan, maka tingkat pengawasan terhadap manajemen juga semakin ketat dan 
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akan membuat manajemen semakin berhati-hati dalam pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat 

dapat mendorong manajemen untuk bijak dalam pengambilan keputusan yang mana 

akan meningkatkan kinerja perusahaan yang akan menambah nilai pada 

perusahaan. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah 

pemonitoring maka kemungkinan terjadinya konflik akan semakin rendah dan 

akhirnya akan menurunkan agency cost. Hal ini dapat menumbuhkan tingkat 

kepercayaan investor terhadap perusahaan (Bathala, et al. 2009 dalam Oktaviani, 

2009). Hal tersebut didasarkan pada logika bahwa, dengan adannya komisaris 

independen yang berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi 

masalah keagenan, maka mereka dapat mengendalikan perilaku opportunistic 

manajer. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengawasan 

dewan komisaris independen terhadap perusahaan maka semakin baik tingkat 

kinerja manajemen khususnya dalam mengelola perusahaan, karena dengan kondisi 

yang baik pada sebuah perusahaan dapat memberikan nilai bagi sebuah perusahaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Adestian (2014) dan Laksana 

(2015); menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return on assets (ROA).; Agustina et al., (2014) dan Wehdawati 

et al (2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

signifikan terhadap return on assets (ROA). Namun, Candradewi et al (2016) dan 

Prahesti & Abundanti (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan terhadap return on assets (ROA). 

 

2.2.4 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Perusahaan 

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 dalam 

Widyati (2013) Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung 

jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.  
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Direksi bertugas untuk mengelola perseroan. Direksi memiliki kewajiban 

dalam  mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur 

yang telah ditetapkannya, direksi dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri 

sebagai penasihat. Setiap anggota direksi haruslah orang yang berwatak baik dan 

berpengalaman untuk jabatan yang didudukinya.  

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang 

akan diambil baik jangka pendek maupun jangka panjang Bodroastuti (2009) dalam 

Widyati (2013). Menurut Pearce dan Zahra (1992) dalam Widyati (2013) 

Peningkatan ukuran dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan 

karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin 

ketersediaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak dewan 

direksi maka dapat menguntungkan perusahaan dengan anggota dewan direksi yang 

banyak membuat hubungan antara dewan dan pihak yang berkaitan menjadi efektif 

sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan dapat meningkatkan laba 

perusahaan, profitabilitas meningkat yang menunjukkan pengelolaan aktiva baik. 

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Wehdawati et al (2012) dan 

Adestian (2014) dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap return on assets 

(ROA). Namun menurut Laksana (2015) menyatakan bahwa dewan direksi 

memilih pengaruh positif terhadap return on assets (ROA). 

 

2.2.5 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan 

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Widyati (2013) 

mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara professional 

dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya 

adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan 

fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan 

audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan. Jensen dan 

Meckling (1976) menyatakan hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara 

manajer (agen) dan investor (principal).  
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Konflik kepentingan antara principal dan agen terjadi karena kemungkinan 

agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal. Maka disini komite 

audit menjalankan fungsinya melakukan pengawasan untuk membantu dewan 

komisaris memonitor proses laporan keuangan, memastikan bahwa manajer akan 

memberikan keuntungan bagi investor serta memastikan bahwa manajer tidak akan 

menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan modal yang telah ditanamkan oleh investor.  

Perusahaan harus memastikan bahwa komite audit telah melakukan 

fungsinya dengan baik. Secara teori tugas komite menyediakan komunikasi formal 

antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal Adestian (2014). 

Adanya komunikasi tersebut akan menjamin proses audit internal dan eksternal 

dilakukan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan akurasi terhadap laporan 

keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, dan 

pihak berkepentingan lainnya. 

laporan keuangan yang akurat, mekanisme good corporate governance ini 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Terlaksananya fungsi komite audit yang 

sesuai dengan fungsinya maka pengelolaan perusahaan menjadi tertata dengan baik 

sehingga kinerja perusahaan akan semakin terkontrol dan terkendali menjadi lebih 

efisien dan efektif, dengan terkendalinya kinerja perusahaan maka kinerja keuangan 

menjadi meningkat yaitu diperolehnya laba yang tinggi sehingga profitabilitas yang 

dihasilkan oleh perusahaan pun mengalami kenaikan.  

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Manik (2011) menyatakan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap return on assets (ROA). 

Namun, menurut Adestian (2014) komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

return on assets (ROA). 

 

2.2.6 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan 

Corporate governance merupakan mekanisme untuk mengatur dan 

mengelola bisnis, serta untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan. Tujuan 

utama mekanisme good corporate governance adalah untuk menciptakan nilai 

tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Mekanisme 
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corporate governance merupakan mekanisme untuk mengatur, mengelola, 

menganalisis, dan untuk meningkatkan kemakmuran perusahaan.  

Mekanisme corporate governance yang baik memberikan perlindungan 

kepada pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali investasi dengan 

wajar, tepat dan efisien dengan memastikan manajemen untuk bertindak sebaik 

yang dilakukan kepentingan perusahaan. Adanya mekanisme CGC diharapkan 

monitoring terhadap manajer perusahaan dapat lebih efektif sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Hal tersebut dilakukan 

untuk melihat seberapa berhasilnya manajemen perusahaan mengelola aset dan 

modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan karena investor 

perlu memiliki tolak ukur agar dapat mengetahui investasi yang dilakukannya akan 

mendapat keuntungan jika sahamnya dijual. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian 

serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien et al., 2006). Kepemilikan 

institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan 

adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih 

berhati-hati daam mengambil keputusan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan 

institusional, maka semakin kuat kontrol terhadap perusahaan sehingga 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki 

oleh para manajemen, yang dapat diukur dari presentase saham biasa yang dimiliki 

oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen, maka manajer 

akan merasa ikut memiliki perusahaan, sehingga akan berusaha semaksimal 

mungkin melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya dan 

menurunkan kecenderungan manajer untuk melakukan tindakan yang berlebihan 

yang berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Dewan komisaris independen adalah jumlah dewam komisaris independen 

dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek 
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Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 juli 2000 diikuti dari (FCGI, 2002). 

Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai Dewan 

komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang 

dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan controlling shareholders).  

Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen 

adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (Siti Muntiah, 2013). Semakin 

tinggi dewan komisaris independen, semakin baik dewan komisaris independen 

melakukan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan.  

Pada lampiran surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. 

Kep-315/BEF/06-2000 poin 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit 

disebutkan bahwa “Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh 

dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan 

tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap 

pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat”.  

Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari 

pemegang saham untuk memnuhi kewajiban penyampaian informasi. Dengan 

adanya keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan 

kontribusi dalam kualitas laporan keuangan yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwaningtyas (2011) dan 

Noviana et.,al (2014) bahwa mekanisme good corporate governance berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Menurut Wardoyo (2013) good corporate governance 

yang diukur dengan variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap 

nilai perusahaan sedangkan variabel good corporate governance lainnya, yaitu 

ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris dan jumlah anggota 

komite audit tidak memiliki  pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

 



45 

 

 

2.2.7 Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis 

besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat 

berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), dan merepresentasikan 

suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep 

tersebut (Polancik, 2009). 

Kerangka pemikiran perlu dibuat untuk mempermudah dalam memahami 

arah penelitian ini yakni pengaruh good corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan. Kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 2 

Kerangka Berpikir  

Ringkasan penelitian terdahulu selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2013:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis 

adalah sebagai berikut: 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. 

 Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus 

diuji secara empiris.  

 Maka berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah 

diuraikan sebelumnya maka dalam penelitian ini, rumusan hipotesis penelitian yang 

diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

H1 :  Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H2 :  Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H3 :  Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

H4 :  komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

H5 :  Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

H6 :  Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. 


