
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Good Corporate Governance 

2.1.1 Definisi Good Corporate Governance 

 Ada banyak definisi untuk good corporate governance, menurut Bank 

Dunia (World Bank) yang dikutip oleh Hessel Nogi.S Tangkilisan (2003 : 12) 

yaitu :  

 Good corporate governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan 
 kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-
 sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi 
 jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham 
 maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.  
  
 Sedangkan menurut organization for economic development (OECD) 
adalah : 
 “Corporate governance is the system by which business corporation are 
 directed and controlled. The corporation governance structures specifies 
 the distribution of right and responsibilities among participant in 
 corporation, such as the boards of director, managers, shareholders and 
 other stakeholders and spells out the rule and procedure for making 
 dicision on corporate affair.  
 
 Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh forum for corporate 

governance Indonesia (FCGI) : 

 Good corporate governance adalah : seperangkat peraturan yang 
 menerapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 
 pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ektern 
 lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan 
 kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 
 
 Pengertian good corporate governance menurut Hessel Nogi.S 

Tangkilisan (2003 : 11) yaitu :  

 good corporate governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola 
 perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham 
 (stakeholder value) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan 
 dengan perusahaan (stakeholder) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, 
 konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.  
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 Berdasarkan beberapa definisi good corporate governance di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa good corporate governanve merupakan sistem yang 

mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan 

saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, 

kreditor dan masyarakat sekitar. Good corporate governance berusaha menjadi 

keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. 

Tantangan dalam corporate governance adalah mencari cara untuk 

memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak 

membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas. 

 

2.1.2 Latar Belakang Good Corporate Governance 

 Setelah Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya mengalami krisis 

ekonomi yang dimulai dari pertengahan tahun 1997, isu mengenai corporate 

governance menjadi salah satu bahasan penting dalam rangka mendukung 

pemulihan ekonomi dan pertumbuhan perekonomian yang tabil di masa yang akan 

datang. Walaupun istilah corporate governance hampir tidak dikenal di Indonesia 

pada masa sebelum krisis ekonomi terjadi, namun pada dasarnya istilah tersebut 

digunakan untuk suatu konsep lama yaitu kewajiban untuk mengontrol 

perusahaan untuk bertindak bagi kepentingan seluruh pemegang saham dan 

stakeholders. 

 Selain itu hal-hal lain yang ikut melatarbelakangi munculnya penerapan 

prinsip good corporate governance antara lain : 

a. Krisis ekonomi yang berlangsung membuktikan lemahnya penerapan prinsip 

good corporate governance di dalam praktek bisnis di Indonesia. 

b. Adanya bentuk-bentuk salah kelola perusahaan (miss management) ataupun 

penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan yang merugikan 

investor dan stakeholders lainnya. 
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2.1.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

 Prinsip-prinsip internasional mengenai corporate governance mulai 

muncul dan berkembang baru-baru ini, prinsip-prinsip corporate yang 

dikembangkan oleh organization for economic development (OECD) bermaksud 

untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan 

memperbaiki kerangka kerja legal, institutional dan pengaturan untuk corporate 

governance di negara-negara mereka dan memberikan petunjuk dan usulan untuk 

pasar modal, investor ,korporasi dan pihak lain yang mempunyai paranan dalam 

proses mengembangkan good corporate governance. Prinsip-prinsip good 

corporate governance menurut OECD yang dikutip oleh Iman S. tunggal dan 

Amin W. Tunggal (2002 : 11) mencakup : 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (the right of shareholders) 

Hak-hak para pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat 

pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam 

pengembilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas 

perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan. 

2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the equitable 

treatment of shareholders) 

Dalam hal ini terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang 

saham asing dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang 

pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam 

(insider trading). 

3. Peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan (the role of 

shareholders) 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari 

aspek keuangan. 
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4. Keterbukaan dan transparansi (disclosure & Transparency) 

Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi 

mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta 

para pemegang kepentingan (stakeholders). 

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (the responsibilities of the board) 

Tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 

pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep – 117 / M – M 

BUMN / 2002 pasal 3  prinsip-prinsip good corporate governance adalah sebagai 

berikut : 

1. Transparansi  

Yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 

perusahaan. 

2. 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. 

3. Akuntabilitas  

Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi 

sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban 

Yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran (fairness) 

Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang 

timbul berdasarkan perjanjian perundang-undangan yang berlaku. 
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2.1.3.1 Transparansi 

 Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007 : 77) prinsip 

keterbukaan merupakan prinsip yang penting untuk mencegah terjadinya tindakan 

penipuan. Keterbukaan bukan saja merupakan kewajiban bagi perusahaan publik 

yang akan dan telah melakukan penawaran umum, tetapi juga merupakan hak 

investor. Keterbukaan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan oleh 

perusahaan publik.  

 Dengan adanya keterbukaan, maka investor dapat mengambil keputusan 

untuk melakukan investasi atas efek perusahaan, baik intuk membeli, menjual 

atau menahan efek tersebut. Standar utama tentang keterbukaan informasi adalah 

bahwa informasi yang tersedia harus jelas dan dapat di baca serta dimengerti oleh 

orang biasa.  

 Prinsip transparansi mengakui bahwa pemegang saham mempunyai hak 

untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat dan tepat pada waktunya 

mengenai perusahaan, mengenai kinerja suatu perusahaan, hasil keuangan dan 

operasionalnya, dan informasi mengenai tujuan perusahaan. segala bentuk 

informasi harus dibuka kepada publik dengan adil. Informasi tersebut harus 

dipersiapkan, diaudit dan kemudian diungkapkan kepada publik melalui 

pembukuan yang berkualitas dengan memenuhi standar GAAP (Generally 

Accepted Auditing Principle). Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor 

independent dengan tujuan untuk memberikan jaminan objektivitas pelaksanaan 

auditnya. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam menyebarkan 

informasi ke publik harus dilakukan dengan adil, tepat waktu dan efisien 

 Menurut forum for corporate governance Indonesia (FCGI) dalam 

transparansi mencakup : 

1. Mengembangkan sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktik 

terbaik untuk memastikan kualitas dari laporan keuangan. 

2. Mengembangkan teknologi informasi manajemen untuk memastikan penilaian 

kinerja yang terbaik dan proses pengambilan keputusan yang efektif  

komisaris dan manajemen. 
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3. Mengembangkan manajemen risiko dalam tingkat perusahaan untuk 

memastikan seluruh risiko dapat dikelola pada tingkat yang dapat ditolerir. 

4. Mempublikasikan informasi keuangan dan informasi lain yang material yang 

berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

 

 Inti dari prinsip keterbukaan dan transparansi 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 mngenai keadaan keuangan, kinerja 

perusahaan. disamping itu, informasi  yang diungkapkan harus disusun, diaudit 

dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga 

diharuskan meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen 

atas laporan keuangan. 

 

2.1.3.2 Kemandirian 

 Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara 

professional tanpa benturan kepentingan dan bebas dari pengaruh atau tekanan 

pihak mamapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan mekanisme korporasi yang sehat. Dalam hal ini ditekankan bahwa 

dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya, komisaris, direksi dan 

manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola kegiatan perusahaan 

terbebas dari tekanan ataupun pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar 

perusahaan. Menurut forum for corporate governance Indonesia (FCGI) 

kemandirian mencakup : 

1. Menggunakan tenaga ahli disetiap divisi/bagian dalam perusahaan 

2. Tidak melibatkan pengaruh atau intervensi dari pihak luar yang tidak sesuai 

dengan prinsip korporasi yang sehat 

3. Menghindari benturan kepentingan antar perusahaan dan direksi 

4. Menjalankan aktivitas perusahaan dengan baik dan dinamis 

5. Membuat kebijakan intern dalam perusahaan yang sesuai dengan hukum dan 

peraturan yang berlaku. 
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2.1.3.3 Pertanggungjawaban 

 Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007 : 84) prinsip 

pertanggungjawaban mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan 

kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam 

memenuhi pertanggungjawabannya kepada para pemegang saham dan 

stakeholders harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus 

mengikuti peraturan perpajakan, peraturan ketenagakerjaan dan keselamatan 

kerja, peraturan kesehatan, peraturan lingkungan hidup, peraturan perlindungan 

konsumen dan larangan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. 

 Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab 

merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya 

tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi 

professional dengan tetap menjunjung etika dalam menjalankan bisnis, dan 

menciptakan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat. Di banyak Negara, 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya diwajibkan untuk menyediakan 

jasa kesehatan dan pensiun, mendorong keberagaman ras dan gender dalam 

penggunaan tenaga kerja dan praktik promosi jabatan, memberi dukungan 

finansial untuk pendidikan dan memformulasi dan mengadopsi teknologi yang 

ramah terhadap lingkungan. Dalam prinsip ini perusahaan harus berpegang 

kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab 

kepada seluruh stakeholders dan juga kepada masyarakat, dengan tidak 

melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para stakeholders maupun 

masyarakat.  

Menurut forum for corporate governance Indonesia (FCGI) pertanggungjawaban 

mencakup : 

1. Mempertimbangkan tanggungjawab social 

2. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan 

3. Menjadi professional dan mematuhi etika 

4. Lingkungan bisnis yang baik. 
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2.1.3.4 Akuntabilitas 

 Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007 : 82) prinsip 

akuntabilitas menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus 

memastikan pediman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas 

pengelolaan dewan pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang 

saham. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para direksi, yakni 

diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan 

pemegang saham dan perusahaan. direksi tidak boleh memiliki kepentingan 

pribadi dalam mengambil keputusan dan bertindak secara aktif, baik dan 

berdasarkan pada informasi yang diperoleh secara menyeluruh. 

 Prinsip akuntabilitas diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan 

keuangan dengan akurat, tepat pada waktunya dan dengan cara yang tepat pula, 

mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan 

oleh dewan komiaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan 

fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategis, menangani segala bentuk 

perselisihan, penegakan hukum dalam perusahaan (melalui sistem penghargaan 

dan sanksi), penggunaan external auditor yang memenuhi syarat. 

 Dalam prinsip akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan 

melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan perusahaan di bidang administrasi 

keuangan bukan hanya kepada pemegang saham saja tetapi kepada semua pihak 

yang berkepentingan. Akuntabilitas juga menyangkut perlindungan dan jaminan 

kepada setiap pemegang saham, agar dapat menyampaikan hak suaranya untuk 

berpartisipasi dalam RUPS tahunan maupun RUPS lainnya. Berkaitan dengan hal 

ini maka kehadiran anggota direksi dan komisaris independent diperlukan agar 

dapat menghasilkan pengelolaan perusahaan yang lebih objektif dan 

bertanggungjawab. Melalui prinsip akuntabilitas dalam GCG, maka pemisahan 

antara pemilik atau pemegang saham dan pengurus dalam rangka pengelolaan 

perusahaan menjadi jelas dan tegas. 
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 Menurut forum for corporate governance Indonesia (FCGI) akuntabilitas 

mencakup : 

1. Membentuk komite audit untuk memperkuat fungsi pengawasan oleh 

komisaris 

2. Membentuk dan menetapkan kembali peran dan fungsi internal auditor 

sebagai mitra bisnis strategi 

3. Menetapkan sistem penilaian kinerja melalui akuntansi dan system informasi 

yang baik 

4. Menggunakan auditor eksternal yang berkualitas dan independent 

 

 

2.1.3.5 Kewajaran (Fairness) 

 Menurut Ridwan Khairandy dan Camelia Malik (2007 : 74) prinsip ini 

mengakui adanya hak kepemilikan dari pemegang saham. Para pemegang sahan 

tersebut memiliki hak untuk mengikutsertakan kepentingan mereka dalam 

perusahaan tersebut. Pengelolaan pemegang saham dalam perusahaan juga 

berkaitan dengan hak untuk turut serta dalam prosedur voting dalam pemilihan 

direksi, penggunaan perwakilan dalam proses voting dan, kemampuan pemegang 

saham untuk memberikan gagasan-gagasan dalam rapat pemegang saham dan 

untuk mengadakan RUPS luar biasa. Perusahaan harus dapat memastikan 

perlakuan yang setara bagi para pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas dan asing. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk 

memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka. Prinsip ini dapat 

diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi 

kepentingan minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan dan / atau 

kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang 

dalam, self dealing dan konflik kepentingan, menetapkan peran dan tanggung 

jawab direksi dan komite termasuk didalamnya sistem remunerasinya, menyajikan 

informasi secara wajar. 
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 Menurut forum for corporate governance Indonesia (FCGI) kewajaran 

mencakup : 

1. Menetapkan aturan perusahaan untuk melindungi kepentingan pemegang 

saham khususnya pemegang saham minoritas 

2. Menetapkan code of corporate conduct dan atau kebijakan kepatuhan untuk 

melindungi dari kesalahan yang berasal dari dalam (self dealing) dan konflik 

kepentingan. 

3. Menetapkan peran dan tanggung jawab komisaris manajemen 

4. Wajar dalam mengemukakan setiap informasi material diungkapkan secara 

penuh (full disclosure). 

 

 

2.1.4 Tujuan Good Corporate Governance 

 Tujuan good corporate governance menurut forum for corporate 

governance Indonesia (FCGI) adalah : 

1. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan 

shareholders lain 

2. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya ekonomis dari sebuah usaha 

3. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan pnghematan sumber daya dan modal 

secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas domestic ketika bersaing di 

pasar internasional. 

 Penerapan pelaksanaan good corporate governance secara optimal akan 

mampu mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Corporate governance yang 

baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar dan 

mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka 

panjang. 
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2.1.5 Manfaat Good Corporate Governance 

 Good corporate governance yang tidak efektif merupakan penyebab 

utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan berbagai perusahaan di Indonesia 

akhir-akhir ini. Penerapan corporate governance yang efektif dapat memberikan 

sumbangan yang penting dalam memperbaiki kondisi perekonomian, serta 

menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa yang akan datang. 

 Manfaat penerapan good corporate governance menurut Hessel Nogi. S 

Tangkilisan (2003 : 112) adalah sebagai berikut : 

a. Perbaikan dalam komunikasi 

b. Minimisasi potensial benturan 

c. Fokus dan strategi-strategi utama 

d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi 

e. Kesinambungan manfaat (suistaibability of benefit) 

f. Promosi cita korporat (corporate image) 

g. Peningkatan kepuasan pelanggan 

h. Perolehan kepercayaan investor 

 Manfaat good corporate governance menurut forum for corporate 

governance Indonesia (FCGI)  adalah : 

1. Lebih mudah memperoleh modal 

2. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah 

3. Memperbaiki kinerja usaha 

4. Mempengaruhi harga saham 

5. Memperbaiki kinerja ekonomi 

 Banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang menerapkan 

good corporate governance. Good corporate governance akan meningkatkan 

kredibilitas. Kredibilitas ini akan menurunkan ongkos-ongkos transaksi 

perusahaan dengan semua pihak sehingga dengan demikian akan mempengaruhi 

kinerja ekonomi perusahaan. sedangkan bagi masyarakat luas, perusahaan-

perusahaan yang menerapkan good corporate governance akan memperkecil 

peluang perusahaan untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan 

kepentingan masyarakat.  
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 Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi 

yang lebih demokratis dan lebih transparan serta dapat meningkatkan keyakinan 

bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat menyumbangkan manfaat tersebut 

dalam jangka panjang. 

 

2.2 Kinerja Keuangan 

 Baik buruknya kualitas suatu perusahaan dapat dilihat dari sehat atau tidak 

sehatnya perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat ukur 

yang digunakan oleh pemakai laporan keuangan dalam mengatur dan menentukan 

sejauh mana kualitas perusahaan. Kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui 

laporan keuangan perusahaan tersebut. Dari laporan keuangan tersebut dapat 

diketahui keadaan financial dan hal-hal yang telah dicapai perusahaan selama 

periode tertentu. 

 

 

2.2.1 Pengertian Kinerja Dan Penilaian Kinerja 

 Definisi kinerja menurut Kamus Istilah Akuntansi (2003 : 215) adalah 

sebagai berikut :  

 Kinerja atau performance adalah suatu istilah umum yang digunakan 
 untuk sebagian atau seluruh tindakan aktivitas dari suatu organisasi pada 
 suatu periode, sering dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-
 biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, suatu dasar efisiensi, 
 pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya.  
 
 Definisi kinerja menurut Indra Bastian (2001 : 329) yaitu :  

 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
 kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi 
 dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan, skema strategis 
 (strategic planning) suatu organisasi, secara umum dapat juga dikatakan 
 bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi 
 dalam periode tertentu.  
 
 Pengertian kinerja menurut Payaman J Simanjuntak : 

 Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. 
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 Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh 

aktivitas organisasi tersebut harus dapat diakui. Dan pengukuran tersebut tidak 

semata-mata kepada input (masukan), tetapi lebih ditekankan kepada keluaran 

atau manfaat program tersebut. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa kinerja merupakan prestasi kerja, pencapaian kerja dalam mewujudkan 

tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

 Penilaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002 : 609) yaitu : 
 penilaian mempunyai arti proses atau cara menilai. Dalam bahasa Inggris 
 sering diartikan dengan kata measurement yang berarti sistem pengukuran. 
 
 Menurut Mulyadi (2001 : 415) definisi penilaian kinerja yaitu : 

 Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 
 suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, 
 standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 
 
 Pengukuran maupun penilaian kinerja adalaj suatu alat manajemen untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Dengan 

demikian pengertian penilaian kinerja adalah suatu usaha formal yang 

dilaksanakan manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil dari aktivitas-aktivitas 

yang telah dilaksanakan dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

 

2.2.2 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja 

 Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong 

pencapaian prestasi. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan 

memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan 

pencapaian tujuan dimasa yang akan datang. 

 Tujuan pokok penilaian kinerja menurut Mulyadi (2001 : 416) adalah 

untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam 

mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan 

manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian 

kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya,  
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 untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan 

melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta penghargaan, baik yang 

bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Secara formal produk akhir dari hasil 

pengukuran kinerja diwujudkan dalam suatu laporan yang disebut laporan kinerja.  

 Menurut Mulyadi (2001 : 416) penilaian kinerja mempunyai manfaat bagi 

manajemen yaitu : 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 
karyawan secara maksimum 
Dalam pengeloalaan perusahaan, manajemen menetapkan sasaran yang akan 
dicapai di masa yang akan datang dalam proses yang disebut perencanaan. 
Pelaksanaan rencana memerlukan alokasi sumber daya secara efisien. 
Disamping itu pelaksanaan rencana memerlukan pengendalian agar efektif 
dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  

2. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, 
seperti promosi, transfer dan pemberhentian. 
Penilaian kinerja akan menghasilkan data yang dapat dipakai sebagai dasar 
pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan yang dinilai 
kinerjanya.  

3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk 
menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan 
Jika manajemen perusahaan tidak mengenal kekuatan dan kelemahan 
karyawan yang dimilikinya, sulit bagi manajemen untuk mengevaluasi dan 
memilih program pelatihan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 
karyawan. Dalam masa kerjanya, perusahaan mempunyai kewajiban untuk 
mengembangkan karyawannya agar mereka selalu dapat menyesuaikan diri 
dengan perubahan lingkungan bisnis perusahaan yang senantiasa berubah dan 
berkembang.  

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 
menilai kinerja mereka 
Dalam organisasi perusahaan, manajemen puncak mendelegasikan sebagian 
wewenangnya kepada manajemen di bawah mereka. Dengan pengukuran 
kinerja ini, menajemen puncak memperoleh umpan balik mengenai 
pelaksanaan wewenang yang dilakukan oleh manajemen bawah. 

5. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 
Penghargaan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok : penghargaan 
intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik berupa rasa puas 
diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya 
dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu. Sedangkan penghargaan 
ekstrinsik terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan (berupa 
gaji atau upah pokok, honorarium lembur dan hari libur, asuransi kecelakaan, 
asuransi hari tua, tunjangan masa sakit) 
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2.2.3 Penilaian Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi organisasi atau 

perusahaan yang dinilai secara kuantitatif dalam bentuk uang yang di lihat, baik 

dari segi pengelolaan, pergerakan maupun tujuannya. Kinerja keuangan 

perusahaan yang tergambar dalam laporan keuangan menjadi perhatian utama 

bagi para pemakai laporan keuangan tersebut. Analisis kinerja keuangan yang 

dilakukan pada dasarnya untuk melakukan evolusi kinerja  masa lalu, dengan 

melakukan berbagai analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan perusahaan yang 

mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut dan 

berdasarkan evolusi yang dilakukan terhadap kinerja di masa-masa yang lalu, 

dapat dilakukan prediksi terhadap kinerja perusahaan di masa mendatang 

sehingga valuasi untuk nilai perusahaan dapat dilakukan untuk melakukan 

berbagai keputusan-keputusan investasi (termasuk kredit) yang harus dilakukan 

saat ini.  

 Dalam upaya menilai kondisi kesehatan perusahaan melalui tingkat 

kinerjanya serta melihat perkembangan suatu perusahaan, seorang analis laporan 

keuangan memerlukan tolak ukur laporan keuangan. Tolak ukur yang sering 

dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya. Analisis dari macam-macam rasio dapat memberikan 

pandangan yang lebih baik tentang kondisi keuangan perusahaan dan prestasi 

perusahaan. Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang sejarah 

perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini.  

 Penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Keputusan Menteri Badan 

Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 adalah sebagai berikut : 

1. Return on Equity (ROE) 

ROE = %100x
SendiriModal

PajakSetelahLaba  

2. Return on Investment (ROI) 

 ROI = %100tan x
EmployedCapital

PenyusuEBIT +  
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 EBIT : Earning Before Interest Tax 

 Capital Employed : Posisi pada akhir tahun buku total aktiva dikurangi aktiva  

      tetap dalam pelaksanaan 

3. Current Ratio/Rasio Lancar  

Current Ratio/Rasio Lancar = %100
tan/

/ x
LancargUsLiabilitieCurrent

LancarAktivaAssetsCurrent   

4. Cash Ratio 

Cash Ratio = %100x
sLiabilitieCurrent
SecuritasMarketableBankCash ++  

5. Collection Period/Periode Penagihan 

Collection Period = harix
UsahaPendapaTotal

gUsahaPiuTotal
365

tan
tan  

6. Inventory Turnover 

Inventory Turnover = harix
UsahaPendapaTotal

PersediaanTotal
365

tan
 

7. Total Assets Turnover 

Total Assets Turnover = %100tan x
loyedCapitalEmp
paTotalPenda  

8. Total Modal Sendiri Terhadap Total Assets 

Total Modal Sendiri Terhadap Total Assets = %100x
AssetsTotal

SendiriModalTotal  

 

 Menurut Abdul Halim (2004 : 283) analisis keuangan adalah usaha 

mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. 

Penggunaan  analisa pada sektor publik khususnya terhadap anggaran pendapatan 

belanja daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teoro belum ada 

kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun 

demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, 

demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisa rasio keuangan terhadap APBD 

perlu dilaksanakan meskipun kaidah perakuntansian dalam APBD berbeda dengan 

laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.  
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 Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan  pada 

APBD ini adalah : 

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah 

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya 

3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah 

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi  

 

Menurut Abdul Halim (2004:284) beberapa rasio yang dapat dikembangkan 

berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain : 

a. Rasio kemandirian (otonomi fiskal) 

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) menunjukkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. 

RasioKemandirian = 
PinjamandanopinsiPusatahPemerBantuan

DaerahAslipendapa
Pr/int

tan  

b. Rasio efektifitas efisiensi pendapatan asli daerah 

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

Rasio Efektifitas = 

DaerahRiilPotensinBerdasarka
DitetapkanyangPADPenerimanetT

DaerahAsliPendapaPenerimaanalisasi
arg

tanRe  

 

Rasio Efisiensi = 
DAerahAsliPendapatPenerimaanalisasi

PADMemungutUntuknDikeluarkaYangBiaya
Re
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c. Debt Service Coverage Ratio (DSCR). 

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan perbandingan antara 

penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari Pajak 

Bumi Dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), penerimaan Sumber Daya Alam dan Bagian Daerah Lainnya serta 

Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Wajib (BW) dengan 

penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya. 

DSCR = 
)(

)(
PinjamanBiayaBungaAngsuranPokokTotal

BWDAUBDPAD
++
−+  

 

  

2.3 Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan 

 Pada dasarnya perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh 

pemilik untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu kepentingan pokok pemegang 

saham (shareholders) adalah bahwa perusahaan harus memupuk keuntungan 

(profit motive) sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi keuntungan 

para pemegang saham. 

  Dalam menjalankan aktivitasnya perusahaan melakukan interaksi secara 

kelembagaan dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan perusahaan. Dalam 

interaksi tersebut terdapat berbagai kepentingan yang mungkin dan seringkali 

tidak sejalan dengan kepentingan pokok pemegang saham, termasuk diantaranya 

kepentingan yang dimiliki karyawan, pemasok, pelanggan, distributor, pesaing, 

pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan kontribusi terhadap 

keberhasilan perusahaan yang ikut pula menanggung dampak dari kegiatan 

operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mengupayakan 

keseimbangan dengan memperhatikan tidak hanya kepentingan shareholders saja 

tetapi juga stakeholders untuk mempertahankan eksistensinya dan bermanfaat 

bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian prinsip-prinsip good corporate 

governance mengatur hal-hal yang terkait dengan masalah tersebut yaitu :  
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a. Transparansi 

Dalam hubungannya dengan meningkatkan kinerja perusahaan, prinsip ini 

mengatur bagaimana pihak manajemen dapat memanajemen risiko untuk 

memastikan seliruh risiko dapat dikelola pada waktu yang dapat ditolerir yang 

akan memepengaruhi kinerja itu sendiri. Selain itu, dalam prinsip ini mengatur 

pengembangan teknologi informasi, memastikan penilaian kinerja yang 

terbaik, serta proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pihak komisaris 

dan manajemen dimana keputusan ini dapat terkait dengan kinerja perusahaan 

yang mengarahkan pada kinerja yang semakin baik. Inti dari prinsip ini adalah 

meningkatkan keterbukaan dari kinerja perusahaan secara teratur dan tepat 

waktu serta benar. 

b. Kemandirian 

Prinsip ini mengatur tentang pengelolaan perusahaan yang tidak boleh 

terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa perusahaan dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab 

dewan komisaris, direksi atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk mengelola 

kegiatan perusahaan bebas dari tekanan atau pengaruh, baik dari dalam 

maupun dari luar perusahaan yang tidak selaras dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku sehingga dalam pengelolaannya perusahaan lebih 

meyakini dan lebih percaya diri serta lebih mengetahui keputusan yang terbaik 

yang harus diambil perusahaan. 

c. Akuntabilitas 

Prinsip ini mengatur bagaimana sebaiknya perusahaan membentuk komite 

audit untuk memperkuat fungsi pengawasan intern oleh komisaris. Peran audit 

intern ini dapat membantu dalam memperbaiki kinerja perusahaan. para 

auditor intern ini akan memberikan masukan kepada pihak manajemen atas 

kesalahan dan kekurangan yang akan datang dalam mengelola perusahaan 

pada periode yang lalu agar dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang.  
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Dalam prinsip ini, pemegang saham atau pemilik modal tidak diperkenankan 

mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab 

direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan salah satu solusi 

untuk menyelesaikan masalah antara direksi dan audit. Akuntabilitas yang 

dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan 

kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi. Praktik audit 

yang sehat dan independen diperlukan untuk menunjang akuntabilitas 

perusahaan. hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan komite 

audit. 

d. Pertanggungjawaban 

Prinsip ini mengatur pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada seluruh 

stakeholders mencakup hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan 

antara perusahaan dengan seluruh stakeholders (keseimbangan eksternal) 

untuk mewujudkan perusahaan sebagai perusahaan yang baik dan sehat. 

Perusahaan yang responsible mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang 

mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, 

ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat 

keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. 

e. Kewajaran (fairness) 

Prinsip ini mengatur bagaimana menetapkan peran dan tanggungjawab 

komisaris dan manajemen dalam mengelola masing-masing pusat 

pertanggungjawabannya. Kewajaran meliputi kejelasan hak-hak pemegang 

saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas atau mayoritas dari 

kecurangan. Kinerja perusahaan akan lebih stabil karena para pemegang 

saham mengetahui secara detail seluruh informasi perusahaan, baik mengenai 

RUPS, dewan komisaris dan direksi, struktur modal perusahaan, kebijakan 

deviden perusahaan.  
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 Corporate governance merupakan proses dan struktur yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan 

tujuan utamanya adalah mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. 

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan 

kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Agar bernilai di pasar global, 

informasi tersebut harus jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan serta 

menggunakan standar akuntansi yang diterima diseluruh dunia. Dampak 

transparansi adalah bahwa pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

memperhatikan risiko bertransaksi dengan perusahaan. Dengan adanya prinsip-

prinsip good corporate governance maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat membantu investor dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu perusahaan untuk mengambil 

keputusan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

 Dalam upaya menilai kondisi kesehatan perusahaan melalui tingkat 

kinerjanya serta melihat perkembangan suatu perusahaan, seorang analis laporan 

keuangan memerlukan tolok ukur laporan keuangan. Tolok ukur yang sering 

dipakai adalah rasio atau indeks yang menghubungkan data keuangan yang satu 

dengan yang lainnya.  

 Analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran tentang sejarah 

perusahaan dan penilaian posisinya pada saat ini. Secara umum perusahaan 

melakukan analisis rasio keuangan untuk menilai aktivitas perusahaan dan 

mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan. Sejumlah rasio yang tidak terbatas 

banyaknya dapat dihitung, akan tetapi dalam prakteknya cukup digunakan 

beberapa jenis rasio saja. Rasio disusun dari data akuntansi. Penilaian kinerja 

keuangan perusahaan :  

1. Return on Equity (ROE) 

2. Return on Investment (ROI) 

3. Current Ratio/Rasio Lancar  

4. Cash Ratio 

 



 31

5. Collection Period/Periode Penagihan 

6. Inventory Turnover 

7. Total Assets Turnover 

8. Total Modal Sendiri Terhadap Total Assets 

 Dengan diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance di 

perusahaan maka pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan memiliki tanggung 

jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mendorong 

pengelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi 

banyak kepentingan), lebih akuntable (karena ada sistem yang akan meminta 

pertanggungjawaban atas setiap tindakan), lebih transparan serta akan 

meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat 

menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini kinerja 

perusahaan akan meningkat, sehingga prinsip corporate governance diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang pada akhirnya meningkatkan 

kepercayaan pemakai laporan keuangan termasuk investor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


