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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep, Konstruk, Variabel Penelitian 

2.1.1. Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.1.1.Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

 Kata governance diambil dari kata latin, yaitu gobernance yang artinya 

mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis, kata tersebut 

diadaptasi menjadi corporate governance yang diartikan sebagai upaya mengarahkan 

(directing) dan mengendalikan (control) kegiatan organisasi, termasuk perusahaan. 

Definisi GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) nomor: PER-01/MBU/2011 pasal 1 ayat 1 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. Pengertian GCG 

berdasarkan keputusan menteri BUMN ini adalah: 

“Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang 

selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses 

dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha”. 

 

Menurut Price Waterhouse Coopers dalam Surya dan Yustiavanda (2006:26): 

“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. 

Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, 

kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai 

bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.” 
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 Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation Development) 

dalam Tunggal dan Tunggal (2002:1) corporate governance adalah: 

“Corporate governance is the system by which business corporations are 

directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 

distribution of rights and responsibilities among different participants in the 

corporation, such as, the board managers, shareholders and other 

stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on 

corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which 

the company objectives are set, and the means of attaining those objectives 

and monitoring performance”. 

  

 Cadbury Committee dalam Wilarmata (2002:40) menjelaskan Corporate 

Governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan korporasi dengan 

tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang diperlukan 

perusahaan untuk menjamin eksistensinya dan pertanggungjawaban mereka kepada 

stakeholder, dengan pengaturan hubungan pemegang saham, direktur, manajer, 

kreditur, pemerintah, karyawan, dan para stakeholder lain. 

 Menurut Bank Dunia (World Bank) dalam Tangkilisan (2003:12), GCG 

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 Ernst & Young dalam Tangkilisan (2003:12), Corporate 

Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri 

atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang 

dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur 
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kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen 

perusahaan terhadap risiko bisnis merupakan hal yang sangat penting. 

 Pengertian Good Corporate Governance menurut The Indonesia Institute For 

Corporate Governance (IICG) (2000), yaitu: 

“Good Corporate Governance adalah struktur, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan 

nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan kepentingan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya”. 

  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses 

pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (sustainable) untuk 

meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada 

stakeholders, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. 

 

2.1.1.2.Tujuan Good Corporate Governance 

Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam 

membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi 

internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari 

penerapan Good Corporate Governance menurut Sutojo dan Aldridge (2005:5-6) 

adalah sebagai berikut: 
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1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat 

keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari 

perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau 

domestik. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip fairness 

(keadilan) yang menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk 

memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham, sehingga 

kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. 

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non-

pemegang saham. 

Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG terlebih dahulu pada 

dirinya sendiri, sehingga tercipta keseimbangan dan juga tentunya keadilan di 

antara para pihak. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada 

waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan 

(disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi 

kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

 



14 

 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of 

Directors dan manajemen perusahaan. 

Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, manajer perusahaan harus bekerja 

sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku 

di perusahaan. Sedangkan Board of Directors dapat melakukan tugasnya 

dalam mengawasi kerja manajemen dengan baik sehingga terjadi check and 

balance yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior 

perusahaan. 

Dengan hubungan yang baik antara pemilik dan agen akan menghindarkan 

adanya benturan kepentingan dalam perusahaan sehingga operasi perusahaan 

tidak akan terganggu oleh masalah tersebut yang akan mempengaruhi tujuan 

perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dalam 

perusahaannya. 

 

2.1.1.3.Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Prinsip-prinsip internasional mengenai Corporate Governance mulai muncul 

dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang 

dikembangkan oleh OECD bermaksud untuk membantu anggota dan non-anggota 

dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan 

pengaturan untuk Corporate Governance di negara-negara mereka, dan memberikan 
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petunjuk dan usulan untuk pasa modal, investor, korporasi dan pihak lain yang 

mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. 

Prinsip tersebut menurut OECD yang dikutip oleh Tunggal dan Tunggal 

(2002:11-17) mencakup: 

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (The Rights of 

Shareholders). 

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

waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan 

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 

Stakeholders). 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum 

dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang saham 

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan 

yang sehat dari aspek keuangan. 
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4. Keterbukaan dan Transparansi (Disclosure and 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. 

Asas-asas GCG menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

adalah sebagi berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting 

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 
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lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

Prinsip-prinsip GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) nomor: PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, meliputi: 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses 

pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi 

material dan relevan mengenai perusahaan; 
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2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif; 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan 

perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat; 

4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola 

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 

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

hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.2. Kinerja Perusahaan 

2.1.2.1.Pengertian Kinerja Perusahaan 

Menurut Hawkins (The Oxford Paperback Dictionary, 1999) mengemukakan 

pengertian kinerja sebagai berikut: 

“Performance is: (1) the process or manner of performing, (2) a notable 

action or achievement, (3) the performing of a play or other entertainment”. 
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Menurut Kamus Besar Ekonomi definisi Kinerja (Performance) adalah: 

“Istilah umum yang menggambarkan tindakan atau aktivitas suatu organisasi 

selama periode tertentu, seiring dengan referensi pada sejumlah standar, 

seperti biaya masa lalu atau biaya yang diproyeksikan; dasar efisiensi, 

pertanggungjawaban (accountability) manajemen, dan semacamnya”. 

 

Menurut Mangkunegara (2005:67), kinerja adalah: 

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”. 

Sedangkan menurut Mudjianto (2004:29), kinerja adalah: 

“Hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidal melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”. 

 

Selanjutnya, kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh satu 

perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. 

Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan disepakati. 

Guna mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan dilakukan serangkaian tindakan 

evaluasi pada intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang dilakukan selama periode 

waktu tertentu. 

 

2.1.2.2.Penilaian Kinerja Perusahaan 

Penilaian kinerja perusahaan (companies performance assessment) 

mengandung makna  suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan 
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kemampuan kerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan 

dan Norton, 1996; Lingle dan Schiemann, 1996; Brandon & Dartina, 1997). 

 Menurut Mulyadi (2001:415), penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

“Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, 

standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

Tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam 

mencapai sasaran organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan 

oleh organisasi (Mulyadi dan Setiawan, 1999). Dengan adanya penilaian kinerja, 

manajer puncak dapat memperoleh dasar yang obyektif untuk memberikan 

kompensasi sesuai dengan prestasi yang disumbangkan masing-masing pusat 

pertanggungjawaban kepada perusahaan secara keseluruhan. Semua ini diharapkan 

dapat membentuk motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja 

lebih efektif dan efisien. 

Menurut Mulyadi (1997:416) penilaian kinerja dapat dimanfaatkan oleh 

manajemen untuk: 

 Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian 

karyawan secara maksimum. 

 Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawannya 

seperti promosi, pemberhentian, mutasi. 
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 Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan karyawan dan untuk 

menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. 

 Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka 

menilai kinerja mereka. 

 Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan 

 

2.1.2.3.Pengukuran Kinerja 

Adapun ukuran penilaian kinerja yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

secara kuantitatif (Mulyadi, 1997:434-435): 

 Ukuran Kinerja Unggul: Adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan 

satu ukuran penilaian. Dengan digunakannya hanya satu ukuran kinerja, 

karyawan dan manajemen akan cenderung untuk memusatkan usahanya pada 

kriteria tersebut dan mengabaikan kriteria yang lainnya, yang mungkin sama 

pentingnya dalam menentukan sukses tidaknya perusahaan atau bagian 

tertentu. 

 Ukuran Kinerja Beragam: Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai 

macam ukuran untuk menilai kinerja. Ukuran kinerja beragam merupakan 

cara untuk mengatasi kelemahan kriteria kinerja tunggal. Berbagai aspek 

kinerja manajer dicari ukuran kriterianya sehingga manajer diukur kinerjanya 

dengan berbagai kriteria. 



22 

 

 Ukuran Kinerja Gabungan: Adalah dengan adanya kesadaran beberapa 

kriteria lebih penting bagi perusahaan secara keseluruhan dibandingkan 

dengan tujuan lain, maka perusahaan melakukan pembobotan terhadap ukuran 

kinerjanya. 

Manajemen tradisional pada umumnya menggunakan ukuran kinerja 

keuangan, karena ukuran keuangan inilah yang dengan mudah dilakukan 

pengukurannya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kinerja personil yang diukur 

adalah hanya yang berkaitan dengan keuangan, hal-hal yang sulit diukur diabaikan 

atau diberi nilai kuantitatif yang tidak seimbang. Ukuran-ukuran tersebut tidak 

memberikan gambaran yang riil mengenai keadaan perusahaan. Hal ini 

dimungkinkan karena adanya beberapa metode pengakuan, pengukuran, dan 

pengungkapan yang diakui dalam akuntansi, misalnya depresiasi, pengakuan kas, 

metode penentuan laba, dan sebagainya (Mulyadi, 1997). 

 

2.1.3. Balanced Scorecard 

2.1.3.1.Pengertian Balanced Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (2000: 9) pengertian balanced scorecard adalah: 

“Balanced Scorecard yaitu sistem manajemen strategis yang mendefinisikan 

sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balanced 

Scorecard menterjemahkan visi dan strategi organisasi kedalam seperangkat 

ukuran yang menyeluruh dan memberi kerangka kerja bagi pengukuran dan 

sistem manajemen strategi”. 
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Menurut Atkinson, Banker, Kaplan dan Young (2000:7) pengertian balanced 

scorecard adalah: 

“Balanced Scorecard is a measurement and management system a business 

unit performance for four persepectives”. 

Menurut Mulyadi (2005) pengertian balanced scorecard adalah: 

“Balanced Scorecard terdiri dari dua kata yaitu balanced dan scorecard. 

Scorecard artinya kartu skor, maksudnya adalah kartu skor yang akan 

digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan 

datang, sedangkan balanced artinya berimbang, maksudnya adalah untuk 

mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif yaitu 

keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan 

ekstern”. 

 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, balanced scorecard 

adalah pengukuran dan sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem 

akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi yang memiliki empat perspektif. 

Balanced Scorecard digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa 

yang akan datang dan digunakan untuk mengukur kinerja seseorang secara berimbang 

dari dua perspektif yaitu, keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka 

panjang, intern dan ekstern. 

 

2.1.3.2.Manfaat Balance Scorecard 

Menurut Kaplan dan Norton (1996), manfaat dari Balanced Scorecard yang 

sebenarnya muncul ketika scorecard tersebut ditransformasikan dari sebuah sistem 

pengukuran menjadi sebuah sistem manajemen. Dengan semakin banyaknya 

http://skripsi-manajemen.blogspot.com/2011/02/pengertian-kinerja.html
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Balanced Scorecard diterapkan di berbagai perusahaan, maka dapat dilihat bahwa 

Balanced Scorecard dapat digunakan untuk: 

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan konsensus mengenai strategi, 

2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan, 

3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi 

perusahaan, 

4. Mengaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan 

anggaran tahunan, 

5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis, 

6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematik, dan 

7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan 

memperbaiki strategi. 

Kaplan dan Norton (1996) menggaris bawahi tentang perlunya pengukuran 

suatu bisnis dengan menggunakan Balanced Scorecard, yaitu untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan pemakai, sehingga pelaporan bisnis harus: 

1. Menyediakan informasi tentang rencana, peluang, risiko dan ketidakpastian. 

2. Lebih memfokuskan pada faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka 

panjang, termasuk di dalamnya pengukuran non-keuangan yang 

mengindikasikan bagaimana prestasi yang dicapai dalam bisnis utama. 

3. Memberikan informasi yang lebih baik kepada pihak eksternal melalui 

informasi yang dilaporkan secara internal kepada manajemen senior yang 

bermanfaat untuk mengelola bisnis. 
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Balanced Scorecard yang disusun dengan baik haruslah mencerminkan 

hubungan sebab-akibat yang diperoleh dari strategi yang ditetapkan yang mencakup 

estimasi dari waktu, respon dan besarnya hubungan antar pengukuran dalam 

Balanced Scorecard. Terkadang perusahaan telah melakukan perbaikan dalam faktor 

pemicu kinerja, tetapi gagal mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini memberikan 

indikasi bahwa teori yang mendasari strategi yang ditetapkan mungkin tidak tepat, 

sehingga perlu strategi baru dengan mempelajari hubungan antara pengukuran 

strategi dalam Balanced Scorecard. 

 

2.1.3.3.Tahap Pengimplementasian Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard bukanlah merupakan sistem pengendalian semata, tetapi 

merupakan sistem komunikasi, informasi dan pembelajaran bagi perusahaan. 

Beberapa tahap pengimplementasian proses penerapan Balanced Scorecard yaitu 

(Atkinson, Banker, Kaplan, dan Young dalam Tunggal, 2001): 

1. Menjabarkan strategi dari suatu usaha ke dalam tujuan strategi yang lebih 

spesifik oleh tim manajemen eksekutif senior. 

2. Menetapkan tujuan keuangan perusahaan dengan mempertimbangkan apakah 

perusahaan akan menekankan pertumbuhan pendapatan dan pasar, 

profitabilitas atau menghasilkan arus kas. 

3. Tim manajemen secara eksplisit menyatakan segmen pasar dan pelanggan 

yang diputuskan untuk dilayani. 
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4. Mengidentifikasi tujuan pengukuran proses bisnis internal yang tidak hanya 

menggunakan indikator ukuran keuangan seperti perbaikan biaya, kualitas dan 

waktu siklus produksi dengan proses berjalan. 

5. Mencari metode baru yang memberikan kinerja lebih baik. 

6. Menetapkan tujuan proses pembelajaran dan pertumbuhan yang 

mengungkapkan pemikiran untuk melakukan investasi yang berarti dalam 

meningkatkan prosedur organisasional. 

7. Meramalkan target tahunan yang harus dicapai agar dapat mencapai target 

jangka panjang. Dengan demikian, anggaran perusahaan akan mencerminkan 

rencana perusahaan yang sudah sesuai dengan strategi perusahaan. 

Dengan demikian, melalui pengukuran kinerja berdasarkan Balanced 

Scorecard perusahaan didorong untuk tidak hanya memberikan perhatian pada proses      

yang ada, tetapi perusahaan berusaha mencari metode proses baru yang memberikan 

kinerja lebih baik bagi pelanggan dan pemegang saham untuk strategi yang 

ditetapkan. Keterkaitan terakhir adalah pada tujuan proses pembelajaran dan 

pertumbuhan. Perusahaan yang mengungkapkan pemikiran untuk melakukan 

investasi yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan pegawai dalam sistem 

dan teknologi informasi serta dalam meningkatkan prosedur organisasional, investasi 

tersebut akan menghasilkan inovasi utama dan perbaikan dalam proses bisnis internal, 

pelanggan dan akhirnya pemegang saham. 
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2.1.3.4.Jenis-jenis Pendekatan Balanced Scorecard 

Pengukuran keberhasilan kinerja berdasarkan pendekatan Balanced Scorecard 

dibagi empat perspektif yaitu:  

1. Perspektif Keuangan (Financial Perspektif) 

Tujuan keuangan merupakan cerminan tujuan utama perusahaan secara 

umum. Bagi sebagian besar perusahaan, tujuan keuangan adalah untuk meningkatkan 

pendapatan, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas, peningkatan 

pemanfaatan aktiva, dan penurunan resiko dapat menghasilkan keterkaitan yang 

diperlukan di antara keempat perspektif scorecard. Akan tetapi, untuk mengukur 

keberhasilan masing-masing perusahaan tidak dapat digunakan standar yang sama. 

Tolak ukur yang digunakan pada posisi perusahaan dalam siklus bisnis usaha, sebab 

pada siklus usaha yang berbeda tujuan keuangan perusahaan bisa berbeda pula. 

Kaplan dan Norton (1996) membagi siklus usaha ke dalam tiga tahap, yaitu: 

a. Tahap Pertumbuhan (Growth) 

Tahap ini merupakan awal siklus hidup perusahaan. Dalam tahap ini, 

perusahaan memiliki barang atau jasa yang mempunyai pertumbuhan potensi 

yang signifikan, namun dapat beroperasi dengan arus kas yang negatif dan 

pengembalian modal investasi yang rendah. Oleh karena itu, finansial yang 

paling cocok tahap ini adalah sebesar tingkat pertumbuhan pendapatan atau 

penjualan. 
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b. Tahap Bertahan (Sustain)  

Pada tahap ini perusahaan berupaya untuk mempertahankan pangsa pasar 

yang dimilikinya, sehingga semua aktivitas ditujukan untuk menyempurnakan 

kekurangan-kekurangan yang ada. Investasi yang dilakukan dengan 

mengisyaratkan tingkat pengembangan yang terbaik, investasi yang dilakukan 

pada umumnya untuk meningkatkan kapasitas dan penyempurnaan proses 

operasi secara konsisten. Pada tahap ini sasaran keuangan lebih diarahkan 

pada besarnya tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan, sehingga 

tolak ukur yang umumnya dipakai besarnya pendapatan operasional 

(operational income), besarnya laba kotor (gross profit), tingkat 

pengembalian investasi (return on invesment), tingkat pengembalian modal 

(return on capital), atau besarnya nilai tambah ekonomis (ecomocic value 

added). 

c. Tahap Menuai (Harvest) 

Tahap ini merupakan suatu tahap dimana perusahaan telah mencapai titik 

jenuh atas barang atau jasa yang dihasilkan. Perhatian dipusatkan pada upaya 

meningkatkan efisiensi untuk memaksimalkan arus kas sebagai hasil atas 

investasi lebih jauh, sehingga pada tahap ini besarnya arus kas masuk dari 

kegiatan operasional dan tingkat penurunan modal kerja (retraction rate in 

working capital) dijadikan sebagai tolak ukur kinerja finansial perusahaan. 

 Sasaran tolak ukur keuangan memiliki peran ganda selain merupakan target 

akhir bagi sasaran dan ukuran dalam perspektif lain dalam Balanced Scorecard juga 
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menggambarkan kinerja keuangan yang diharapkan dari perencanaan strategi. Tujuan 

keuangan digunakan sebagai indikator dan menjadi sasaran akhir tujuan perspektif 

scorecard lainnya. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi 

perusahaan, implementasi dan aktivitasnya memberikan kontribusi terhadap 

perbaikan yang mendasar. 

 

2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspektif) 

 Dalam perspektif pelanggan, manajer mengidentifikasi segmen pelanggan dan 

segmen pasar dimana perusahaan akan berkompetitif, serta ukuran kinerja yang akan 

digunakan pada segmen tersebut. Berdasarkan pengetahuan bahwa di satu pihak 

potensial customer sangatlah beragam dan pihak lain perusahaan pun memiliki 

keterbatasan yang dapat memusatkan seluruh potensial customer-nya, maka 

perusahaan membuat segmentasi pasar yang paling mungkin untuk dilayani dengan 

cara yang terbaik berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang ada. 

 Penetapan segmen pasar yang dijadikan sasaran dan identifikasi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan dalam menentukan seperangkat tolak ukur untuk mengukur 

kinerja dalam perspektif pelanggan. Tolak ukur kinerja dalam kelompok pertama 

disebut kelompok inti (customer care measurement group) dan kelompok yang kedua 

disebut penunjang (customer value propotition). Menurut Kaplan dan Norton (1996), 

kelompok inti adalah: 
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a. Pangsa Pasar, menggambarkan proporsi bisnis yang dijual oleh sebuah unit 

bisnis dan perusahaan tertentu dalam bentuk jumlah pelanggan yang 

dibelanjakan atau volume yang dijual. 

b. Retensi Pelanggan, mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil 

mempertahankan pelanggan lama. 

c. Akuisisi Pelanggan, mengukur keberhasilan unit bisnis dengan menarik atau 

mendapatkan pelanggan atau bisnis baru. 

d. Kepuasan Pelanggan, umpan balik dari pelanggan merupakan ukuran seberapa 

baik perusahaan melaksanakan bisnis. 

e. Profitabilitas Pelanggan, mengukur keuntungan bersih yang diproses dari 

pelanggan atau segmen tertentu setelah menghitung berbagai pengeluaran 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. 

 Agar tolak ukur kelompok inti tersebut dapat dilaksanakan, maka dilakukan 

penjabaran lebih lanjut di dalam tolak ukur kelompok penunjang yang merupakan 

aktivitas-aktivitas penentu untuk memahami penggerak (driver) pengukuran 

kelompok inti. Menurut Kaplan dan Norton (1996) kelompok penunjang tersebut 

adalah: 

1. Atribut produk dan jasa, mencakup fungsionalitas produk atau jasa, harga, dan 

mutu. 

2. Hubungan Pelanggan, mencakup penyampaian produk/jasa kepada pelanggan, 

serta bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari 

perusahaan yang bersangkutan. 
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3. Citra dan Reputasi, menggambarkan faktor-faktor yang membuat pelanggan 

tertarik kepada suatu perusahaan. 

 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal (Internal Business Process Perspektif) 

 Dalam proses bisnis internal, manajer berusaha mengidentifikasi proses-

proses penting bagi tercapainya tujuan perusahaan yang ada dalam perspektif 

sebelumnya. Perusahaan biasanya akan mengembangkan sasaran yang ada dalam 

perspektif proses bisnis internal setelah perusahaan terlebih dahulu menetapkan 

sasarannya dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Kaplan dan Norton (1996) 

mengidentifikasi proses internal bisnis terdiri dari tiga tahap, yaitu: 

1. Proses Inovasi 

Proses Inovasi terdiri dari dua komponen. Pertama adalah manajemen 

menggunakan riset pasar untuk mengenali indikator pasar, sifat, pilihan 

pelanggan, dan harga atau jasa sasaran. Sebagai tambahannya, inovasi 

meneliti keberadaan dan kesanggupan pelanggan, hal ini juga dapat meliputi 

perspektif keseluruhan kesempatan dan pasar baru untuk barang dan jasa 

mendatang melalui inovasi mendahului pesaing-pesaing dalam 

menyampaikan keuntungan untuk market price. 

2. Proses Operasi 

Proses operasi merupakan bagian dari penciptaan nilai dari sebuah organisasi. 

Tahapnya dimulai dari order pelanggan sampai pada pengiriman barang dan 

jasa pada pelanggan. Kegiatan operasi yang ada sekarang cenderung pada 
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proses yang sama, sehingga teknik manajemen ilmiah dapat segera ditetapkan 

untuk mengendalikan dan memperbaiki penerimaan order pelanggan proses 

produksi dan proses pendistribusian barang dan jasa, proses produksi diukur 

dari kualitas produk dan besarnya biaya produksi termasuk fleksibilitas proses 

produksi untuk menciptakan produk yang nilainya tinggi di mata pelanggan. 

3. Layanan Purna Jual 

Pada tahap layanan purna jual perusahaan berusaha memberikan manfaat 

tambahan kepada para pelanggan yang telah membeli barang dan jasa dalam 

bentuk berbagai layanan paska transaksi. Perusahaan ingin mengukur apakah 

upayanya dalam pelayanan paska transaksi ini telah memenuhi harapan 

pelanggannya, tahap ini bisa diukur dari kualitas terhadap pelanggan, biaya 

dan kecepatan pelayanan terhadap pelanggan. 

 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth 

Perspektif) 

 Menurut Kaplan dan Norton perspektif ini memberikan infrastruktur untuk 

mendukung tiga perspektif sebelumnya. Tolak ukur kinerja pada tahap ini dibagi 

menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kemampuan karyawan (employee 

capabilities). Tolak ukur ini diarahkan untuk mencapai kepuasan karyawan, loyalitas 

karyawan, dan produktivitas karyawan. Tolak ukur yang dapat digunakan adalah 

tingkat kepuasan kerja para karyawan, besarnya pendapatan per karyawan atau nilai 

tumbuh per karyawan. 
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 Kelompok kedua adalah kemampuan sistem informasi (information 

technology system). Sistem informasi akan memberikan dukungan kepada para 

pegawai untuk menyempurnakan proses pelaksanaan yang memerlukan umpan balik 

yang cepat, tepat waktu, dan teliti mengenai barang dan jasa yang diberikan. Tolak 

ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi, misalnya ketersediaan 

umpan balik dan presentase karyawan yang dapat mengakses informasi yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketetapan informasi yang tersedia dan 

jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

 Kelompok yang ketiga adalah motivasi, pemberdayaan dan keserasian 

(motivation, empowerment, and alignment) individu dalam perusahaan. Aspek ini 

merupakan kondisi persyaratan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perspektif 

pertumbuhan dan pembelajaran. Meskipun seorang karyawan memiliki akses kepada 

informasi yang luas, hal itu tidak akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan 

perusahaan jika mereka tidak memotivasi untuk bertindak terbaik. Bila dilakukan 

dengan cara penciptaan iklim organisasi yang memotivasi karyawan. Tolak ukur 

dalam kelompok ini adalah jumlah saran tiap pegawai yang diajukan dan diwujudkan, 

jumlah saran yang diimplementasikan dan direalisasikan, jumlah saran yang berhasil 

serta banyaknya pegawai yang mengetahui dan mengerti visi dan tujuan perusahaan. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 

 Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan good 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan. Hasil dari beberapa peneliti akan 

digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. 

Dalam Purwani (2010) yang melakukan penelitian tentang pengaruh good 

corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan variabel kontrol growth 

opportunity (kesempatan pertumbuhan) dan firm’s size (ukuran perusahaan). Hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa penerapan good corporate governance tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap kinerja perusahaan dengan alat ukur EVA 

Momentum. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawati dkk, (2004) yang 

menghubungkan corporate governance dan kinerja perusahaan, dengan variabel 

kontrol yang terdiri dari komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, dan ukuran 

perusahaan menunjukkan hasil bahwa hanya variabel corporate governance yang 

secara statistik signifikan mempengaruhi return on equity. Sedangkan variabel 

kontrol yang terdiri dari komposisi aktiva, kesempatan tumbuh, dan ukuran 

perusahaan tidak ada satupun yang secara statistik signifikan mempengaruhi return 

on equity. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa corporate governance 

mempengaruhi kinerja operasi perusahaan. 

Ryan Adhia Nugraha T. (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada Bank 
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Syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan prinsip good corporate 

governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

Novani Parhusip Nainggolan (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh 

penerapan good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan 

pendekatan balanced scorecard. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan 

good corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

perusahaan dengan pendekatan balanced scorecard.  

Steviane Valentina (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan 

good corporate governance terhadap kinerja perusahaan dengan pendekatan balanced 

scorecard pada Perum Bulog Sub Divre Cirebon. Hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa penerapan good corporate governance pada umumnya mendapat penilaian 

yang cukup baik. Hasil perhitungan besaran pengaruh positif antara prinsip-prinsip 

good corporate governance dengan perspektif balanced scorecard menghasilkan 

temuan analisis, bahwa untuk setiap perspektif kinerja perusahaan ditemukan adanya 

prinsip-prinsip yang dominan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 

Penelitian terdahulu atas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan 

dapat di jelaskan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 2.1 

Penelitian-penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Variabel Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1. Tri Purwani, 

2010 

Variabel 

Independen : 

Good 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Variabel 

Kontrol : 

growth 

opportunity 

(kesempatan 

pertumbuhan), 

dan firm’s size 

(ukuran 

perusahaan) 

Regresi 

Berganda 

Penerapan good corporate 

governance tidak berpengaruh 

secara langsung terhadap 

kinerja perusahaan dengan alat 

ukur EVA Momentum. 

 

2. Deni 

Darmawati, 

Khomsiyah, 

dan Rika Gelar 

Rahayu, 2004 

Variabel 

Independen : 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

 

Variabel 

Kontrol : 

Komposisi 

Aktiva, 

Kesempatan 

Tumbuh, 

dan Ukuran 

Regresi 

Berganda 

Corporate Governance 

mempengaruhi kinerja operasi 

perusahaan. 
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Perusahaan 

3.  Ryan Adhia 

Nugraha T, 

2011 

Variabel 

Independen : 

Good 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

Verifikatif  Penerapan prinsip good 

corporate governance 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

4.  Novani 

Parhusip 

Nainggolan, 

2013 

Variabel 

Independen : 

Good 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

dengan 

Pendekatan 

Balanced 

Scorecard 

Verifikatif  Penerapan good corporate 

governance memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

kinerja perusahaan dengan 

pendekatan balanced 

scorecard.  

 

5.  Steviane 

Valentina, 

2010 

Variabel 

Independen : 

Good 

Corporate 

Governance 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Perusahaan 

dengan 

Pendekatan 

Balanced 

Scorecard 

Deskriptif 

dan 

Statistik 

Regresi 

Penerapan good corporate 

governance pada umumnya 

mendapat penilaian yang cukup 

baik. Hasil perhitungan besaran 

pengaruh positif antara prinsip-

prinsip good corporate 

governance dengan perspektif 

balanced scorecard 

menghasilkan temuan analisis, 

bahwa untuk setiap perspektif 

kinerja perusahaan ditemukan 

adanya prinsip-prinsip yang 

dominan terhadap peningkatan 

kinerja perusahaan. 

Sumber : dari berbagai skripsi dan jurnal 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Upaya meningkatkan kinerja perusahaan, salah satunya adalah dengan 

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan 

operasional perusahaan dengan tujuan meningkatkan value added yang mendukung 

terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian Good Corporate 

Governance itu berdasarkan Bank Dunia (World Bank), yaitu kumpulan hukum, 

peraturan dan kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja perubahan 

efisien, menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang yang berkesinambungan bagi 

pemegang saham maupun masyarakat. 

Menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

dalam Tangkilisan (2003:11) mendefinisikan corporate governance sebagai 

sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board dan pemegang 

saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. GCG juga 

mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan 

atas kinerja. GCG yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik 

bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan 

perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, 

sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih 

efisien. 

 Untuk pemantauan kinerja manajemen serta memperkuat dan mempertegas 

pertanggungjawaban dewan direksi dan tim manajemen kepada pemegang saham, 

dibutuhkan mekanisme Good Corporate Governance. Pengukuran kinerja yang baik 
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akan mampu membantu perusahaan dalam memicu kinerjanya. Kaplan dan Norton 

(1996) menggaris bawahi tentang perlunya pengukuran suatu bisnis dengan 

menggambarkan Balanced Scorecard yaitu untuk memenuhi perubahan kebutuhan 

pemakai (stakeholder) yang terdiri dari pemegang saham, konsumen, distributor, 

karyawan, pemasok, pemerintah, masyarakat, dan lain-lain. Kebutuhan yang dituntut 

sekarang ini adalah jaminan kepercayaan yang diberikan stakeholder tersebut kepada 

perusahaan yang tercermin dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 

 Balanced Scorecard menyediakan informasi tentang rencana, peluang, risiko 

dan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan sehingga tercermin transparansi 

perusahaan kepada pemegang sahamnya. Dengan Balanced Scorecard, manajemen 

perusahaan dapat memonitor dan menyesuaikan implementasi dan strategi yang 

ditetapkan dan apabila diperlukan membuat perubahan fundamental dalam strategi itu 

sendiri. Dari pengungkapan atas perubahan ini sangat mendukung prinsip 

transparansi yang dilakukan perusahaan. 

 Perusahaan yang menggunakan Balanced Scorecard lebih memfokuskan pada 

faktor-faktor yang menciptakan nilai jangka panjang termasuk di dalamnya 

pengukuran non-keuangan yang mengindikasikan bagaimana prestasi yang dicapai 

dalam bisnis utama sehingga akuntabilitas kinerja perusahaan tidak diragukan lagi. 

Untuk menunjang akuntabilitas kinerja, maka ukuran-ukuran keuangan dan non-

keuangan yang ada dalam scorecard perusahaan merupakan hasil dari suatu proses 

“atas-bawah” berdasarkan visi dan strategi dari suatu inti usaha. 
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Menurut Tunggal dan Tunggal (2002:9), Corporate Governance yang baik 

diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak 

menguntungkan, dalam banyak hal corporate governance yang baik telah terbukti 

juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (rate of 

return) yang normal. 

 Dari penjelasan diatas, maka dapat dilihat bahwa dengan menerapkan Good 

Corporate Governance cara efektif dan berkesinambungan akan memberikan manfaat 

bagi perusahaan, yaitu peningkatan value added yang optimal bagi segenap 

stakeholders. Perusahaan juga akan menjadi kuat dan kompetitif dalam menghadapi 

tantangan dunia bisnis di masa mendatang kemudian permasalahan ekonomi makro 

yang buruk tidak akan menggoyahkan struktur, sistem dan proses bisnis di dalam 

perusahaan dan akhirnya perusahaan tetap mampu menciptakan kinerjanya yang baik. 

 Saat ini BUMN lemah dalam mengimplementasikan Good Corporate 

Governance, maka perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang 

maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta 

tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan stakeholders (Pandu Patriadi, 2004). 

Sedangkan pengukuran kinerja yang komprehensif seperti total biaya ataupun 

pendapatan akuntansi suatu divisi, tidak selalu dapat memenuhi tujuan pengambilan 

keputusan tertentu. 

Pada umumnya disepakati bahwa prinsip-prinsip GCG menurut Peraturan 

Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 pasal 3 tentang Good Corporate 

Governance pada BUMN, meliputi: Pertama, transparansi (transparency) yaitu 
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keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 

dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan; Kedua, 

akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara 

efektif; Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat; Keempat, kemandirian (independency) yaitu keadaan di mana 

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; Kelima, kewajaran (fairness) 

yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan 

(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: PER-01/MBU/2011 pasal 

4 tentang Good Corporate Governance pada BUMN, manfaat penerapan prinsip-

prinsip GCG pada BUMN bertujuan untuk: Pertama, mengoptimalkan nilai BUMN 

agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 

internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup 

berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN; Kedua, mendorong 

pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan 

fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum; Ketiga, 

mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan 
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menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial 

BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar 

BUMN; Keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; 

Kelima, meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka 

hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

      

Gambar 2.1  

 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Good Corporate Governance (Peraturan Menteri Negara BUMN nomor: 

PER-01/MBU/2011), Balanced Scorecard (Kaplan dan Norton, 1996) 

 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di 

antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalm bentuk pernyataan yang dapat 

diuji. Berdasarkan kerangka pemikiran 2.1 diatas, maka hipotesis yang akan diuji 

dalam penelitian ini adalah: 

 

Kinerja Perusahaan dengan 

Pendekatan Balanced 

Scorecard 

Good Corporate Governance 

 



43 

 

H0 : Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

dengan pendekatan Balanced Scorecard 

Ha : Good Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan 

pendekatan Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


