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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Total Quality Management  

2.1.1 Pengertian Total Quality Management 

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif saat ini setiap pelaku bisnis 

yang ingin memenangkan kompetensi dalam dunia industri harus memberikan 

perhatian penuh kepada kualitas atau mutu. Dengan memberikan perhatian yang 

penuh terhadap mutu akan berdampak positif kepada bisnis, melalui dua cara, 

yaitu : 

a. Dampak Terhadap Biaya Produksi 

Hal ini terjadi melalui proses pembuatan produk yang memiliki derajat 

konfirmasi (conformance) tinggi terhadap standar-standar sehingga bebas 

dari tingkat kerusakan yang mungkin terjadi. 

Oleh sebab itu proses produksi yang memperhatikan mutu akan 

menghasilkan produk yang terbebas dari kerusakan atau kegagalan, 

sehingga dapat menghindarkan perusahaan dari pemborosan.sehingga 

ongkos produksi akan menjadi rendah, dan harga produk menjadi 

kompetitif. 

b. Dampak Terhadap Pendapatan  

Peningkatan penjualan yang terjadi karena produk bermutu yang memiliki 

harga kompetitif dimana produk yang dibuat melalui proses yang bermutu 

akan mempunyai keistimewaan, sehingga mampu meningkatkan kepuasan 

konsumen atas penggunaan produk itu, karena konsumen akan 

memaksimumkan kemampuannya dalam mengkonsumsi produk, maka 

produk-produk yang bermutu tinggi dan memiliki harga kompetitif akan 

dipilih oleh konsumen. Hal ini akan meningkatkan penjualan dan 

meningkatkan pangsa pasar, sehingga pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 
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Dengan mulai bangkitnya bangsa asia khususnya Jepang sejak perang 

dunia II berakhir, Jepang memulainya dengan pembangunan sistem mutu modern. 

Pembangunan itu menunjukan keberhasilan yang dramatis dari industri jepang 

dalam meningkatkan mutu, sehingga menjadikan Jepang pusat perhatian berbagai 

Negara di dunia untuk mempelajari bagaimana strategi yang dilakukan perusahaan 

jepang dalam menerapkan manajemen mutu. Dari hasil studi tentang keberhasilan 

perusahaan industri kelas dunia dalam mengembangkan konsep mutu dalam 

perusahaan, maka lahirlah Total Quality Management atau Manajemen Terpadu.  

Menurut Dale (1994:3), Total Quality Management didefinisikan sebagai 

berikut : 

“A management philosophy embarcing all activities through which the 
needs and expectations of customer and community. And the objective of 
the organization are statisfied in the most efficient and cost effective way 
by maximizing the potential of all employess in a acontinuing drive for 
improvement.” 

 

Yang artinya adalah : Philosophy dari sebuah manajemen mengenai 

keadaan semua aktivitas dimana kebutuhan dan harapan dari konsumen 

merupakan tujuan dari organisasi yang memuaskan dalam meningkatkan 

efisiensi dan pengefektifan biaya dengan memaksimalkan potensi dari 

semua karyawan secara berkesinambungan untuk melakukan perbaikan. 

 Dari definisi diatas pada dasarnya TQM berfokus pada perbaikan terus-

menerus untuk memenuhi kegiatan pelanggan. Dengan demikian TQM 

berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumber daya manusia, 

pemasok dan para pelanggan dilingkungan perusahaan. 

 Hal ini berarti bahwa TQM merupakan kemampuan atau kapabilitas yang 

melekat dari sumber daya manusia serta merupakan proses yang dapat dikontrol, 

dan bukan suatu kebetulan saja. 

 

2.2.2 Tujuan Penerapan Total Quality Management 

 TQM bertujuan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa dimana mutu 

dirancang, dipadukan dan dipertahankan pada tingkat biaya yang paling 

ekonomis, sehingga memungkinkan tercapainya kepuasan konsumen. 
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 Tujuan TQM yang lebih luas adalah untuk menjamin kepemimpinan 

dengan menempatkan proses dan sistem yang meningkatkan keberhasilan 

perusahaan, mencegah kesalahan dan pemborosan usaha serta meyakinkan 

hubungan dengan kepuasan konsumen. 

 Hal ini pada akhirnya dapat menghasilkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelenggarakan produksi secara kompetitif, tepat waktu, efisien dan efektif. 

 

2.1.3 Manfaat Total Quality Management 

 Penerapan TQM dalam suatu perusahaan dapat memberikan beberapa 

manfaat utama yang pada giliranya meningkatkan laba serta daya saing 

perusahaaan yang bersangkutan. Dengan melakukan perbaikan kualitas secara 

terus-menerus maka perusahaan dapat meningkatkan labanya melalui dua rute : 

1. Rute pertama, yaitu rute pasar. Perusahaan dapat memperbaiki posisi 

persainganya sehingga pangsa pasarnya semakin besar dan harga jualnya 

dapat lebih tinggi. Kedua hal ini mengarah pada meningkatnya penghasilan 

sehingga laba yang diperoleh juga semakin besar. 

2. Rute kedua, perusahaan dapat meningkatkan output yang bebas dari kerusakan 

melalui upaya perbaikan kualitas. Hal ini menyebabkan biaya operasi 

perusahaan berkurang. Dengan demikian laba yang diperoleh akan meningkat. 

    

2.1.4 Prinsip-prinsip Total Quality Management 

Untuk mengimplementasikan TQM sebaiknya kita mengetahui prinsip-

prinsip yang berhubungan dengan TQM itu sendiri, sehingga menghasilkan TQM 

yang efektif. 

 Menurut Tenner dan De Toro (1995:32-33) prinsip-prinsip TQM 

mencakup tiga aspek : 

1. Customer Focus (Fokus Kepada Pelanggan) 

Kualitas merupakan konsep dasar yang melekat pada sesorang yaitu 

pelanggan dan mengenai keperluan, kebutuhan, dan harapan yang 

pelanggan inginkan setiap waktu jika perusahaan akan menemukan 

kebutuhan dari pelanggan eksternal.  
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Konsep ini menghapuskan kumpulan penelitian dan analisis mengenai 

harapan dari pelanggan, dan kemudian harapan agar mengerti dan 

menerima apa yang telah ditemukan. 

2. Process Improvement (Proses Perbaikan) 

Konsep yang secara terus-menerus membangun merupakan pondasi dari 

pekerjaan yang berurutan dengan langkah-langkah dalam hubungan dan 

aktivitas yang dihasilkan dari output. Perhatian yang terus-menerus kepada 

setiap orang mengenai urutan dalam pekerjaan tentunya mengurangi 

keberanekaragaman output dan akan meningkatkan proses kepercayaan. 

Perbaikan yang terus-menerus merupakan proses peningkatan 

kepercayaan. Jika keberanekaragaman berkurang dan hasil yang diterima 

tidak memuaskan, tujuan sekunder pada proses perbaikan adalah 

mendesain ulang proses untuk menghasilkan output yang lebih baik sesuai 

dengan harapan pelanggan. 

3. Total Involvement (Total Keterlibatan) 

Pendekatan ini berawal dari kepemimpinan yang aktif dari senior 

manajemen dan upaya yang memanfaatkan talenta dari semua karyawan 

dalam perusahaan untuk mencapai keuntungan kompetisi dalam market 

place. Karyawan pada semua tingkatan memiliki hak untuk memperbaiki 

tentang output yang mereka akan hasilkan yang datang bersama secara 

secara baru dan fleksible dalam kerangka kerja mengenai pemecahan 

masalah, proses perbaikan, dan kemampuan pelanggan. Supplier juga 

mempengaruhi dan sewaktu-waktu, dapat menjadi partner dalam pekerjaan 

dengan hak karyawan untuk menguntungkan perusahaan. 

Tingkat kualitas yang baik dapat diperoleh apabila setiap anggota dalam 

perusahaan menyadari pentingnya keterlibatan mereka dalam 

mengembangkan kualitas akan dirinya serta selalu melakukan evaluasi dan 

perbaikan secara terus-menerus sehingga tujuan perusahaan khususnya 

dalam mengetahui keinginan, harapan, kebutuhan dari konsumen dapat 

tercapai dengan maksimal. 
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2.1.5 Karakteristrik Total Quality Management  

 Menurut Fandy Tjiptono karakteristrik Total Quality Management antara 

lain: 

a) Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

b) Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

c) Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 

d) Memiliki komitmen jangka panjang. 

e) Membutuhkan kerja sama tim (teamwork). 

f) Memperbaiki proses secara berkesinambungan. 

g) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

h) Memberikan kebebasan yang terkendali. 

i) Memiliki kesatuan tujuan. 

j) Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

 

2.1.6 Kepemimpinan Total Quality Management dan Alat Bantu 

Pengendalian Statistik Dalam TQM. 

Manajer menginginkan perusahaan mereka dapat menghasilkan produk 

yang bermutu tinggi, dengan biaya yang rendah. Mereka menginginkan 

perusahaan mereka kompetitif, dan menjadi pemimpin mutu dalam industri. 

Manajer-manajer yang sama ini juga mempunyai pribadi yang dipengaruhi oleh 

hasil yang berkaitan dengan mutu. Hasil yang dicapai oleh perusahaan 

menentukan kesan manajer perusahaan. Dengan memulai kerangka ini, akan lebih 

memudahkan bagi para manajer untuk menetapkan tujuan mutu yang telah 

ditetapkan melalui kesatuan yang diberikan oleh konsep, strategi, proses, 

pelatihan dan motivasi yang umum. Dari hal ini dapat diketahui bahwa perbaiakan 

yang terus-menerus baik dari produk, pelayanan, dan proses akan cepat jika setiap 

orang tertantang dalam keadaan ini setiap hari. 

Menurut Tenner dan De Toro (1995:161-162), seseorang pemimpin dapat 

mengatur setiap tahap dalam tantangan dari pengembangan jawaban-jawaban 

yang mencakup enam hal pokok : 
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a. Why do we exist; what is our purpose? Mission. 
b. What will we lock like in future? What do we want to become? Vision. 
c. What do bealive in, and what do we want everyone to abide by? Values. 
d. What quidance will we provide to the many individuals in our 

organization as to how they should provide products and sevices to our 
customer? Policy. 

e. What are long and short term accomplishment that will enable us to 
fulfill our mission and at tain our vision? Goals and Objectives. 

f. How are going to move toward our vission and accomplish our goals and 
objectives? Methodology. 

 
Untuk membantu manajemen dalam menganalisis proses kerja dalam 

menghasilkan suatu output yang berhubungan dengan TQM tersebut, maka 

manajemen membutuhkan suatu alat bantu. Alat Bantu tersebut dinamakan 

pengendalian teknik statistik. Alat Bantu ini digunakan oleh manajemen dalam 

upaya melakukan perbaikan-perbaikan secara berkesinambungan dan merupakan 

suatu cara untuk mengorganisir dan menganalisis data. Berikut ini merupakan 

alat-alat Bantu pengendalian statistik dan cara penggunaannya menurut Amin 

Widjaja (1993:29), yaitu: 

1. Stratifikasi. 

Teknik pengumpulan data agar data yang ada dapat menggambarkan 

permasalahan secara jelas dengan tepat, sehingga kesimpulan dapat 

diambil dengan mudah. 

2. Diagram Sebab Akibat/ Fish Bone/ Tulang Ikan. 

Digunakan untuk menganalisis masalah, yaitu mencari sebab akibat suatu 

masalah. Diagram ini merupakan alat yang menggunakan uraian grafis 

dari suatu unsur proses dalam menganalisis sumber potensial dari 

penyimpangan. 
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Gambar 1.1 

Diagram Sebab Akibat / Fish Bone / Tulang Ikan 

 

 
Sumber : Fandy Tjipto dan Anastasia Diana ; Total Quality Management 

3. Lembar Periksa  

Merupakan alat pengumpul data untuk mempermudah pengumpulan dan 

analisis data. 

Gambar 1.2 

Diagram Lembar Periksa 

Item X Y Z T U 

A √√   √  

B  √ √√√ √ √√ 

C  √  √  

D √   √  

 

Sumber : Fandy Tjipto dan Anastasia Diana ; Total Quality Management 

4. Histrogram  

Diagram ini dapat menunjukan penyebaran atau standar deviasi, sehingga 

dapat diketahui kondisi suatu proses yang dihadapi. 

 

 

 

Gambar 1.3 

manusia 

material 

mesin 

metode 

produk 
akhir 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14 

Diagram Histogram 

 

                                                    Value 

Sumber : Tenner dan De Toro ; Total Quality Management. 

5. Diagram Pareto  

Diagram yang bertujuan untuk menunjukan urutan prioritas dari suatu 

masalah menurut tingkat kepentingannya. Metode ini juga merupakan 

pendekatan yang terkordinasi untuk memberikan dan mengidentifikasikan 

kerja secara permanen dalam menghilangkan kesalahan dan dapat 

digunakan untuk mencari sumber-sumber data kesalahan yang penting. 

 

Gambar 1.4 

Diagram Pareto 

 

categoris 

Sumber : Tenner dan De Toro ; Total Quality Management 

 

6. Peta Kontrol 
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Suatu alat kontrol pada suatu proses yang dapat memberikan petunjuk bila 

proses yang diamati itu mengalami penyimpangan-penyimpangan dari 

batas kontrol yang telah ditentukan. Peta kontrol ini merupakan suatu 

gambaran urut waktu yang menunjukan nilai statistik. 

7. Diagram Tebar 

Diagram untuk memperlihatkan hubungan antara dua faktor penyebab dan 

akibat. Suatu gambar dari pengaruh terhadap perubahan eksperimental 

dalam masukan proses. 

 

2.2 Good Corporate Governance 

2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance  

Masyarakat maupun pemerintah suatu negara tentu saja menginginkan 

semua perusahaan yang ada wilayahnya dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik sehingga dapat menyumbangkan lapangan kerja, kesejahteraan dan 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Perusahaan yang baik tidak hanya dapat meningkatkan kehidupan secara 

material, tetapi dapat juga meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat.Corporate Governance (CG) yang baik akan meningkatkan keyakinan 

bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat dalam 

jangka panjang. 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), GCG 

adalah: 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, 
pengurus, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, 
karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 
lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka 
dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.” 
 
 
 
 
 
 
 
Menurut Iman Sjahputra dan Amin widjaja (2002:1), GCG adalah : 
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“Sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan 
meningkatkan nilai pemegang saham (Stockholder’s Value) serta 
mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan 
perusahaan (Stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, 
konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.” 
 

 Menurut Keputusan Mentri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan 

Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (no.KEP-23/M-PM.PBUMN/2000 tanggal 

31 Mei 2000) : 

“GCG adalah prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan 
dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi 
menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud 
dan tujuan perusahaan.” 
 
Sedangkan menutut Dyck (2001:293) : 

“GCG is distingshed from a week governance system by it’s capacity to 
provide these function at a lower cost.A good governance system support 
a continual process of mobilizingscare recources, including investments 
by financiers, trade credit by supplier, an a specific human capital by 
labor and management, and allocating them to their promising 
uses.Thus at the most aggregate level, the measure of the strength of a 
governance system is the extent and effeciency of investments in 
corporation.” 

 

Dan menurut Bain dan Band (1996:2) : 

Even our own survey respondent, intinately and profesionally involved 
with issues of governance is seen by some our respondents in the 
following them : 
a) Providing an appropriate pay policy for serior people in industry. 
b) Providing checks and balances to avoid the excesses of top basses. 
c) Asset of procedures to protec the organization from fraud or loss due 

to poor practico. 
d) Providing checks on the management thus protecting shareholders. 
e) Curbing the worst excesses of greedy managing class. 
f) Providing a control climate suitable to the organization. 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa GCG dapat membantu 

proses pengelolaan sumber-sumber yang langka secara berkelanjutan, termasuk 

investasi dan ahli-ahli keuangan, kredit penjualan oleh pemasok-pemasok, dan 

pendapatan orang-orang tertentu dari buruh dan manajemennya dan menempatkan 

mereka pada kegunaan-kegunaan mereka yang sangat menguntungkan. Selain itu 
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GCG juga berusaha untuk menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan 

ekonomi dan tujuan masyarakat. 

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Menurut Organization Economic Corporate and Development (OECD) 

(www.oecd.org/def/corporated faris/governance) terdapat lima aspek dasar dalam 

GCG yaitu : 

1. The Rights Of Shareholders 

Overallstrategy. Major strategic modifications to the core business (es) of 
a corporation should not be made without prior shareholders. Approval of 
the proposed modification. Equally, major corporate changes which and 
substance or effect materially dilute the equity or erade the economic 
interests or share ownership rights of existing shareholders should not be 
made without prior shareholders approval of the proposed change. 
Shareholders should be given sufficient information about any such 
proposal, sufficiently early, to allow them to make an informed judgment 
and axercise their voting rights. 
Access to the vote. The right and opportunity to vote at shareholder 
meetings hinges in parton the adequacy of the voting system. 
Disciosing results. The ICGN under lines both the OECD assertion that 
“equal effect should be given to votes whethen cast in person or in 
absentia” and the annotation’s statement that “as a matter or 
transparency, meeting procedures should ensure that votes are properly 
counted and recorded, and that a timely announcement of the outcome be 
made.” To implement this recommendation, the ICGN believes that 
corporations should disclose voting levels for each resolution in a timely 
manner. 
Unequal voting. The ICGN of firms that divergence from a’one-share, 
one-vote’standard which gives certain shareholders power 
disproportionate to their equtiy ownership is undersirable. Any such 
divergence should be bot disclosed an justified. 
Duty to vote. The ICGN believies that institutional investor have a 
fiduciary obligation to vote their share, subject to considerations of 
excessives cost and obstacles. 

 
2. The Equitable Treatment Shareholders 

One-share, one-vote.The ICGN of firms the OECD’S recognition that 
“many institutional investor and shareholder association support…the 
concept of `one-share, one-vote. “The ICGN holds that national capital 
markets can grow best over the long-term if they move toward the, one-
share, one-vote`principle.  
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Conversely, capital market that retain in equities are likely to be 
disadvantaged compared with market that embrace fair voting procedures. 
Protections. As the OECD declares, boards should treat all the 
corporation’s shareholders equitably and should ensure that the rights of 
all investors, “including minority and foreign shareholders,” are 
protected.  

 
3. The Role Of Stakeholders In Corporate Governance 

Board Member Duties. The ICGN is of the view that the board should be 
accountable to shareholders and responsible for managing successful and 
productive relationship with the corporation’s stakeholders. The ICGN 
concurs with the OECD principle that “active cooperations between 
corporations and stakeholders” is essential in creating wealth, 
employment and financially sound enterprises over time. 
Stakeholders participation.The ICGN affirms that performance-enhancing 
mechanisms promote employee participation and align shareholder and 
stakeholder interests. These include board based employee share 
ownership plans or other profit-sharing programs 
 

4. Disclosure And Transparency 

Objective. The ICGN holds the corporations should disclose accurate, 
adequate and timely information, in particular meeting market quidlines 
where they exist, so as to allow investors to make informed decisions 
about the acquisition,ownership obligations and rights, and sale of shares. 
Ownership and voting rights. In addition to financial and operating 
results, company objectives, risk factors, stakeholder issues and 
governance structures, the information enumerated in the OECD 
annotations is needed. These are “data on major shareholders and others 
that control or may control the company, including information on special 
voting rights, shareholders agreements, the beneficial ownership of 
controlling of large blocks of share, significant cross-shareholding 
relationship and cross-guarantees” as well as information on differential 
voting rights and related party transaction. Board member information. 
The ICGN further asserts that corporations should disclose upon 
appointment to the board and thereafter in each annual report or proxy 
statement sufficient information on the identities, core competencies, 
professional backgrounds, other board membership, factors affecting 
independence, and overall qualifications of board members and nominess 
so as to enable the assessment of the value they add to the company. 
Information on the appointment procedure should also be disclosed 
annually. 
Remuneration. Remuneration of corporate directors or supervisory board 
members and key executives should be aligned with the interests of 
shareholders. Corporations should disclose in each annual report or 
proxy statement the board’s policies on remuneration and preferably, the 
remuneration break up of individual directors and top executives-so that it 
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can be judget whether corporate pay policies and practies meeet that 
standard. 
Audit. The ICGN advocates annual audits of corporations by independent, 
outside auditors, together with measure that enhance confidence in the 
equality and independence of the audit.The ICGN it self has voted support 
for the development of the highest-quality international accounting 
standards, and would encourage corporations to apply those or other 
standards of comparable quality. The ICGN also backsactive, independent 
board audit committees and, to limit the risks of possible conflicts of 
interest, disclosure of the fees paid to auditors for non-audit services. 

 
5. The Responsibilities Of The Board 

The ICGN agrees with the OECD’s enumeration of board duties and 
responsibilities. 
Independent board members. It endorses the assertion that “the board 
should be able to exercise objective judgement on corporate affairs 
independent, in particular, from management.” To meet this challenge. 
The ICGN holds that each company should take the following step. First, it 
should acknowledge that the board of directors, of supervisory board, as 
an entity. And each of it’s members, as an individual, is a fiduciary for all 
shareholders, and should be accountable to the shareholder body as a 
whole. Each elected member should stand for election on a regular basis. 
Second, each board should include sufficient independent non-executive 
members with appropriate competencies. Responsibilities should include 
monitoring and contri buting effectively to the strategy and performance of 
management. Staffing key committees of the board, and influencing the 
conduct of the board as a whole. Accordingly, independent non-executives 
should comprise no fewer than three members and as much as a 
substantial majority, independent commitees. To further streng then the 
professionalism of board, the ICGN endorses earlier language considered 
by the OECD. “Certain key responsibilities of the board such as audit, 
nomination and executive remunerations, require the attention of 
independent, non-executive members of the board. Board should consider 
establishing committees containing a sufficient number of independent 
non-executive board members in these areas where there is a potential for 
conflict of interest or where independent business judgment is advisable.” 
The ICGN considers that to meet this challenge audit, remuneration and 
nomination board committees should be composed wholly or 
predominantly of independent non-executives. 
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Yang disadur oleh Iman Sjahputra  dan Amin Widjaja (2000:20) : 

1) The Rights Of Shareholders (Perlindungan Terhadap Hak Pemegang 

Saham) 

Inti dari perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham adalah bahwa 

kerangka yang dibangun dalam corporate governance harus mampu 

melindungi hak-hak pemegang saham. Hak-hak tersebut diantaranya : 

a) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan. 

b) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala 

dan teratur. 

c) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya. 

d) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi. 

e) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

f) Ikut berperan dalam pembagian keuntungan perusahaan. 

 

2) The Equitable Treatment Of Shareholders (Persamaan Perlakuan Terhadap 

Seluruh Pemegang Saham) 

Inti dari persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham adalah 

bahwa kerangka corporate governance harus menjamin adanya perlakuan 

yang sama terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus memiliki kesempatan 

untuk mendapatkan penggantian atau perbaikan atas pelanggaran dari hak-hak 

mereka. 

Prinsip ini juga mensyaratkan adanya perlakuan yang sama atas saham-

saham yang berada dalam satu kelas, dan mengharuskan anggota dewan komisaris 

untuk melakukan keterbukaan jika menemukan transaksi-transaksi yang 

mengandung benturan kepentingan. 

 

3) The Role Stakeholders In Corporate Governance (Peranan Stakeholders Yang 

Terkait Dengan Perusahaan) 

Inti dari prinsip ini adalah bahwa kerangka corporate governance harus 

memberikan pengakuan terhadap hak-hak stakeholders, seperti yang telah 
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ditentukan dalam Undang-Undang, dan mendorong kerjasama yang aktif antara 

perusahaan dengan para stakeholders tersebut dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan, lapangan kerja, kesinambungan usaha. 

 

4) Disclosure And Transparency (Keterbukaan Dan Transparansi) 

Inti dari prinsip ini adalah bahwa kerangka corporate governance harus 

menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap 

permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan.  

Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan dan kinerja 

perusahaan manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal melakukan 

audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. 

 

5) The Responsibilities Of The Board (Akuntabilitas Dewan Komisaris) 

Inti dari prinsip ini adalah kerangka corporate governance harus menjamin 

adanya pedoman strategies perusahaan, pemantauan yang efektif terhadap 

manajemen yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan 

pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan yang harus 

dimiliki oleh dewan komisaris beserta kewajiban-kewajiban profesionalnya 

kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

 

2.2.3 Kegunaan Good Corporate Governance 

Menurut The Institute of Internal Auditors Indonesia chapter (2004:1), 

kegunaan dari GCG antara lain adalah : 

a) Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham 

dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, 

bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, 

baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian 

menciptakan iklim yang mendukung investasi. 

b) Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, 

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan 

komisaris, direksi dan RUPS. 
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Manfaat dari penerapan GCG manurut I Nyoman Tjeger, dkk (2003:96), 

antara lain : 

1. Meminimalkan agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat 

pendelegasian wewenang kepada manajemen termasuk, biaya sumber daya 

perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam rangka 

pengawasan terhadap prilaku manajemen untuk itu sendiri. 

2. Meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang harus ditanggung bila 

perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditor. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan. 

4. Mengangkat citra perusahaan. 

 

Sedangkan menurut Dyck (2001:294) : 

“A good governance system minimizes the obility to divert returns and 

the costso of resolving inevitable disputes over the wealth generated by 

the corporation.” 

Dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahan yang baik dapat 

meminimalkan kemampuan untuk penyimpangan titik balik dan biaya pemasukan 

yang melebihi kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

 

2.2.4 Unsur-Unsur Dalam Good Corporate Governance  

Menurut Iman Sjahputra dan Amin Widjaja (2002:36), unsur-unsur 

dalam corporate governance yang baik adalah : 

1. Pemegang Saham  

Pemegang saham adalah individu atau institusi yang mempunyai taruhan 

vital (vital stake) dalam perusahaan corporate governance harus melindungi 

hak-hak pemegang saham yaitu : 

a) Menjamin keamanan metode pendaftaran kepemilikan. 

b) Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala 

dan teratur. 

c) Mengalihkan atau memindahkan saham yang dimilikinya. 

d) Memilih anggota dewan komisaris dan direksi. 
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e) Memperoleh pembagian keuntungan perusahaan. 

f) Ikut berperan dalam pembagian keuntungan perusahaan. 

 

2. Komisaris dan Direksi 

Merupakan faktor sentral dalam corporate governance karena hukum 

perseroan menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan 

kepada dewan komisaris, dewan komisaris bertanggungjawab untuk 

menetapkan sasaran korporat, mengembangkan kebijakan yang luas, dan 

memilih personel tingkat atas untuk melaksanakn sasaran dan kebijakan 

tersebut. Adapun tugas dan tanggung jawab komisaris, diantaranya : 

a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perseroan serta 

menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya kepada Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS).  

b) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai persoalan yang 

dianggap penting bagi perusahaan. 

c) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS 

seperti pengawasan terhadap kebijakan perseroan dan pelaksanaan 

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan. 

d) Mengikuti perkembangan perseroan, dalam hal menunjukan gejala 

kemunduran, segera melapor kepada RUPS disertai dengan saran 

mengenai langkah perbaikan. 

 

3. Komite Audit 

Bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada 

dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi 

kepada dewan komisaris serta mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan 

perhatian dewan komisaris, antara lain : 

a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan 

lainnya. 

b) Menelaah independensi atau objektivitas akuntan publik. 
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c) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan. 

 

4. Sekertaris Perusahaan 

Selain melakukan tugas sebagai sekertaris perushaan, juga wajib 

menjalankan tugas sebagai berikut : 

a) Menyiapkan daftar khusus yang berhubungan dengan direksi, komisaris 

dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya yang 

antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan 

lain yang menimbulkan benturan keputusan dengan perusahaan tercatat. 

b) Membuat daftar pemegang saham. 

c) Menghadiri rapat direksi dan membuat minuta hasil rapat. 

d) Bertanggungjawab dalam penyelenggaraan RUPS. 

 

5. Manajer dan Pekerja 

Dalam meningkatkan GCG manajer bertanggungjawab untuk : 

a) Menjaga atau mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

b) Memperpanjang umur perusahaan ke masa depan melalui inovasi 

pengembang manajemen, ekspansi pasar, dan cara lainnya. 

c) Menyeimbangkan permintaan pasar dari seluruh kelompok dengan cara 

tertentu sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya. 

Pekerja, khususnya diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki 

saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola 

perusahaan tertentu. 

 

6. Auditor internal 

Dalam rangka pelaksanaan corporate governance auditor internal 

menjalankan fungsi, sebagai berikut : 

a) Bertanggung jawab kepada direktur utama dan mempunyai akses kepada 

komite audit. 

b) Memonitor pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur 

perusahaan. 
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c) Menelaah kinerja korporat melalui mekanisme audit keuangan dan 

operasional. 

d) Memelihara dan mengamankan aktiva perusahaan dan menangani faktor 

resiko secara baik. 

e) Melaksanakan fungsi konsultan dan melaksanakan pelaksanaan corporate 

governance. 

 

7. Auditor eksternal 

Auditor eksternal bertanggungjawab memberikan opini terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah ekspresi opini 

profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan 

adalah tanggung jawab manajemen, auditor independen bertanggungjawab 

untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan melalui 

laporan audit mereka. 

 

8. Stakeholders lainnya (Pemerintah dan kreditor) 

Pemerintah terlibat dalam corporate governance melalui hukum dan 

peraturan perundang-undangan. 

Kreditor yang memberi pinjaman juga akan mempengaruhi kebijakan 

perusahaan. 

 

2.2.5 Audit Corporate Governance 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), telah 

mengembangkan suatu alat untuk melakukan penilaian terhadap prinsip-prinsip 

dan entitas dalam GCG secara baik yang bercerminkan atas asas transparansi, 

pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan keadilan. 

Alat penilaian tersebut dinamakan FCGI corporate governance selft 

assessment checklist. Menurut Iman Sjahputra dan Amin widjaja (2002:50), alat 

ini merupakan seperangkat kuesioner yang pembobotannya dilakukan dalam lima 

bidang, yaitu : 
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1. Hak-hak pemegang saham (20%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah pemegang 

saham, khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak yang 

memadai dalam RUPS, tentang pelaksanaan RUPS-nya sendiri, 

pemberitahuan tentang pelaksanaan RUPS, dorongan kepada pemegang 

saham untuk menggunakan hak suaranya, mengajukan pertanyaan dalam 

RUPS, dan sebagainya. 

2. Kebijakan CG (15%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah perusahaan 

telah memiliki pedoman Corporate Governance secara tertulis yang secara 

jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggungjawab 

direksi dan komisaris dan sebagainya termasuk kebijakan perusahaan 

untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk megetahui kebijakan 

perusahaan. 

3. Praktek-praktek CG (30%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah direksi dan 

komisaris secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis 

dan rencana usaha yang memberikan arahan bagi direksi dan komisaris 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta yang paling penting adalah 

apakah direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan 

(Conflict of Interest).  

4. Pengungkapan (20%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah perusahaan 

memberikan penjelasan megenai resiko usaha, mengungkapkan 

remunerasi atau kompensasai direksi dan komisaris secara memadai, 

mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan 

istimewa dan sebagainya. 

5. Fungsi Audit (15%) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah perusahaan 

telah memilikiaudit internal yang efektif, memiliki komite audit yang 
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efektif, dan menciptakan komunikasi yang efektif  antara audit internal, 

audit eksternal, dan komite audit dan sebagainya. 

Dalam penilaian ini tidak ada standard yang menyatakan berapa skor yang 

baik atau buruk, yang penting adalah perusahaanharus berusaha mencapai skor 

tertinggi. Semakin tinggi menggambarkan tata kelola perusahaan yang semakin 

baik. 

 

2.2.6 Good Corporate Governance Dapat Ditingkatkan Dengan pengendalian 

internal yang baik. 

Pengendalian merupakan fungsi manajemen untuk melaksanakan rencana 

organisasi dan pengendalian ini berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung pada 

kondisi dan kebutuhan dari masing-masing perusahaan.  

Menurut Committee Of Sponsoring Organization of The Treadway 

commission (COSO), yang terdiri dari American Institute of Certificated public 

accountants; American Accounting Assosiation; The Institute of Managemen 

Accountants dan Financial Executive Institute mendefinisikan internal control 

sebagai berikut : 

“ As a process effected by an entity’s board of directors, managemen and 

other personel, designed to proride reasonable assurance regarding the 

achievment of objectives in the following categories : 

a) Effectiveness and efficiency of operations 

b) Reliability of financial reporting 

c) Complience with applicable laws and regulation” 

Yang artinya : proses dipengaruhi oleh semua anggota organisasi untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi, kualitas laporan keuangan dan 

dipatuhinya hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Tujuan pengendalian internal menurut Hiro Tugiman (1997:44) adalah 

untuk  meyakinkan : 

1. Keandalan (Reabilitas dan Integritas) informasi; 

2. Kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan 

ketentuan perundang-undangan; 
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3. Perlindungan terhadap harta organisasi; 

4. Pengunaaan sumber daya yang ekonomis dan efisien; 

5. Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

COSO juga menjelaskan bahwa ada lima komponen yang terdapat dalam 

pengandalian internal, yaitu : 

1. Control Environment (Pengendalian Lingkungan) 

Terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan sikap 

manajemen puncak, direksi dan personil lain dalam suatu organisasi tentang 

pengendalian internal dan pentingnya bagi suatu entitas. Terdapat tujuh faktor 

lingkungan pengendalian, yaitu: 

a) Integritas dan nilai etis; 

b) Komitmen terhadap kompetensi; 

c) Kebijakan dan praktik sumber daya manusia; 

d) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; 

e) Dewan direksi dan partisispasi komite audit; 

f) Filosofi manajemen dan gaya operasi; 

g) Stuktur organisasi. 

2. Risk Assessment (Penilaian Resiko) 

Penafsiran resiko suatu organisasi untuk pelaporan keuangan merupakan 

identifikasi, analisis dan pengelolaanrisiko-risiko yang relevan terhadap 

penyusunan laporan keuangan yang secar wajar disajikan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Poses penafsiran risiko harus 

mempertimbangkan kejadian yang mungkin timbul dan mempengaruhi 

kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan dan 

melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan 

keuangan.   

3. Control Activities (Pengendalian Aktivitas) 

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu 

meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk menghadapi 

risiko-risiko yang tersangkut dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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4. Information and Communication (Informasi dan Komunikasi) 

Sistem informasi yang relevan terhadap tujuan pelaporan keuangan, yang 

meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang ditetapkan 

untuk mencatat, mengolah, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi suatu 

organisasi dan mempertahankan akuntabilitas untuk aktiva dan pasiva yang 

berkaitan. 

5. Monitoring (Pengawasan) 

Monitoring merupakan suatu proses yang menilai mutu pengendalian internal 

sepanjang waktu. Monitoring mencakup personil yang tepat untuk menilai 

desain dan operasi pengendalian dengan dasar yang tepat waktu dan 

mengambil tindakan yang diperlukan. Monitoring dapat dilakukan aktivitas 

yang sedang berjalan atau evaluasi terpisah. 

Pengendalian internal dapat membantu semua pihak dalam organisasi 

dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan, dan mencegah hilangnya sumber 

daya. Pengendalian internal juga dapat membantu dalam pembuatan laporan 

keuangan yang pasti dan terpercaya. Pengendalian internal juga dapat membantu 

perusahaan dalam mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 

meningkatkan reputasi dan konsekuensi lainnya. Secara keseluruhan pengandalian 

internal dapat membantu semua pihak kemanpun mereka inginkan, dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Menurut Steven J.Root (1998:6-12) GCG dapat ditingkatkan dengan 

pendekatan pengendalian internal jika terdapat garis besar sebagai berikut : 

a. Internal Control from a Conceptual Standpoint is Probably Constant, but 

Perceptions of it seem to Continuously Evalve (Pengendalian Internal 

besar dari konsep yang relatif tetap, tetapi persepsi yang nampak untuk 

pengembangan terus-menerus). 

b. There is Much Confusion Regarding Internal Control (Ada banyak 

kebingungan mengenai Pengendalian Internal). 

c. Management Honesty and Integrity, While Essential, Are not the Most 

Important Differentiating Factors in Achieving Superior Performance 
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(Manajemen jujur dan menyatu dalam hal-hal pokok, tidak lebih penting 

yang sangat hebat). 

d. Management Must Be Competent (Manajemen harus kompeten) 

e. Interest in Corporate Governance is Becoming Paramount (Ketertarikan 

pada pengelolaan yang baik menjadikan yang terpenting). 

Dari point-point terdahulu dan diatas kita dapat mengetahui bahwa 

pengendalian internal merupakan kunci dari fungsi CG tersebut. Pengendalian 

internal dapat membantu manajemen khususnya manajemen tingkat atas, dalam 

proses pembentukan nilai-nilai pihak-pihak lainnya (Shareholder Value). 

 

2.2.7  Penerapan Good Corporate Governance Yang Efektif 

 Corporate Governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas 

manajemen terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainya, berdasarka 

kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Untuk meningkatkan akuntabilitas, 

antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunisasi eksekutif. GCG 

memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif 

sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan.  

Aspek yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara 

efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan integritas berbagai 

pihak yang menggerakan organ perusahaan. GCG yang efektif adalah adanya : 

1. Hak-hak pemegang saham  

Pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas diberikan hak-hak 

yang memadai dalam RUPS, tentang pelaksanaan RUPS-nya sendiri, 

pemberitahuan tentang pelaksanaan RUPS, dorongan kepada pemegang saham 

untuk menggunakan hak suaranya, mengajukan pertanyaan dalam RUPS. 

2. Kebijakan Corporate Governance 

Apakah perusahaan telah memiliki pedoman Corporate Governance secara 

tertulis yang secara jelas menjabarkan hak-hak pemegang saham, tugas dan 

tanggungjawab direksi dan komisaris dan sebagainya termasuk kebijakan 
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perusahaan untuk menyediakan akses bagi masyarakat untuk megetahui 

kebijakan perusahaan. 

3. Praktek-praktek Corporate Governance (CG) 

Dalam bidang ini penilaian didasarkan pada faktor apakah direksi dan 

komisaris secara berkala mengadakan pertemuan, adanya rencana strategis dan 

rencana usaha yang memberikan arahan bagi direksi dan komisaris dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, serta yang paling penting adalah apakah 

direksi dan komisaris telah bebas dari benturan kepentingan (Conflict of 

Interest).  

4. Pengungkapan Terhadap Kebijakan-kebijakan Tertentu. 

Apakah perusahaan memberikan penjelasan megenai resiko usaha, 

mengungkapkan remunerasi atau kompensasai direksi dan komisaris secara 

memadai, mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 

5. Fungsi Audit  

Apakah perusahaan telah memiliki audit internal yang efektif, memiliki 

komite audit yang efektif, dan menciptakan komunikasi yang efektif  antara 

audit internal, audit eksternal, dan komite audit 

. 

2.3 Manfaat Total Quality Management Terhadap Pelaksanaan Good 

Corporate Governance. 

1. Manfaat Total Quality Management (TQM) Terhadap Hak-hak pemegang 

Saham. 

Dapat memberikan informasi yang sama kepada seluruh pemegang saham, 

dimana informasi tersebut dapat dipercaya dan tepat waktu. 

2. Manfaat Total Quality Management (TQM) Terhadap Kebijakan Corporate 

Governance (CG). 

Manfaatnya adalah bahwa TQM dapat membantu sosialisasi dan penerapan 

kebijakan Corporate Governance (CG) dalam perusahaan. 

3. Manfaat Total Quality Management Terhadap Praktek-praktek Corporate 

Governance (CG). 
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Total Quality Management membantu pelaksanaan praktek-praktek Corporate 

Governance yang ada diperusahaan dilakukan dengan baik. 

4. Manfaat Total Quality Management Terhadap Pengungkapan Kebijakan 

Tertentu. 

Total Quality Management (TQM) dapat membantu perusahaan dalam 

menyediakan informasi yang sama kepada seluruh pemegang saham dan para 

analis investasi. 

5. Manfaat Total Quality Management Terhadap Fungsi Audit. 

Dengan adanya Total Quality Management (TQM), maka perusahaan dapat 

melaksanakan audit internal secara efektif dan adanya hubungan baik 

antaraselruh staf audit internal dengan karyawan perusahaan yang ada. 

 

 

 


