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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1

Kajian Pustaka

2.1.1 Good Corporate Governance
2.1.1.1 Pengertian Good Corporate Governance
Istilah GCG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee
pada tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut pada laporan mereka
(Cadbury Report). Menurut Cadbury Committee pengertian GCG adalah
seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang
saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang
berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan
hak-hak dan tanggung jawab mereka. Menurut Muh bahwa GCG diartikan
sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan
untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi para pemangku
kepentingan. Hal ini disebabkan karena Good Corporate Governance dapat
mendorong terbentuknya pola kerja manejemen yang bersih, transparan,
dan profesional.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI),
menyebutkan bahwa GCG adalah seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka
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atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan
Corporate Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua
pihak yang berkepentingan.
Pasal 1 Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tgl 31
Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN yang dalam Effendi (2009),
menyatakan bahwa Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur
yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha
dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham
dalam

jangka

panjang

dengan

tetap

memperhatikan

kepentingan

stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai
etika.
Menurut

Panitia

Diskusi

Komprehensif

Good

Corporate

Governance, GCG adalah sistem dimana entitas usaha dikelola dan diawasi,
sehingga berkaitan dengan distribusi hak dan kewajiban para shareholdersnya (pemegang saham / komisaris / investor, kreditur / direksi, manajer /
pemerintah, vendor dan lain sebagainya). The Indonesian Institute for
Corporate Governance (IICG) mengartikan bahwa GCG sebagai struktur,
sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai
upaya

untuk

memberikan

nilai

tambah

perusahaan

secara

berkesinambungan dalam jangka panjang.
Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1999), menyatakan bahwa
Corporate Governance merupakan suatu konsep yang menyangkut struktur
perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban
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tanggung jawab dari masing-masing unsure yang membentuk struktur
perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing
unsure dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsurunsur dari struktur perseroan itu mulai dari RUPS, direksi, komisaris, juga
mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur struktur perseroan
dengan unsure-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan
stakeholders dari perseroan, yaitu Negara yang sangat berkepentingan akan
perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas
yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan
merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor
perseroan. Corporate Governance adalah suatu konsep yang luas.
Berdasarkan pengertian atau definisi dari GCG tersebut dapat
disimpulkan, bahwa GCG merupakan sistem, proses dan seperangkat
peraturan yang mengatur tentang pengelolaan perusahaan yang dirancang
meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta
nilai-nilai etika yang berlaku secara umum guna tercapainya tujuan
perusahaan.

2.1.1.2 Prinsip Good Corporate Governance
Prinsip-prinsip dalam GCG diharapan bisa menjadi acuan bagi
setiap perusahaan dalam menerapkan GCG. Sehingga berbagai aturan main
yang mengatur keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan perlu
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dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju
tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut Surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002,
prinsip-prinsip Good Corporate Governance adalah sbb :
1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses
pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan
informasi meteriil dan relevan mengenai perusahaan;
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola
secara
professional
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 organ 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
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Sutedi (2011), ada beberapa prinsip dasar yang harus
diperhatikan dalam Corporate Governance, yaitu :
1. Keterbukaan (Transparancy)
Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu
kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat
dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat
diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat
keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya.
Kurangnya pernyataan keuangan secara menyeluruh menyulitkan
pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki
uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan.
Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk
memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan
modal (volatility of capital).
2. Dapat Dipertanggungjawaban (Accountability)
Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan
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perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus
didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan,
yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan
pemegang sahamnya diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi
diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan
pengawasan.
3. Kesetaraan (Fairness)
Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakukan yang
adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam
pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama
untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak
yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hokum
yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
4. Kelangsungan (Sustainability)
Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi
dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara
(corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka
mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan
komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus
tanggap
terhadap
lingkungan,
memperhatikan
hukum,
memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang
baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama
bagi stakeholder-nya.
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI),
menyatakan bahwa prinsip-prinsip dasar dalam penerapan GCG adalah :
1. Kewajaran (Fairness)
Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, perilaku
perusahaan (corporate conduct) dan atau kebijakan 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). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan
membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan
minoritas; membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi
terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik
kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan
Komisaris, Direksi, dan Komite, termasuk sistem renumerasi,
menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh
material apa pun, mengedepankan Equal Job Opportunity.
2. Pengungkapan dan Transparansi (Disclosure and Transparancy)
Hak-hak para pemegang saham yang harus diberi informasi dengan
benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut
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berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahanperubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh
bagian dari keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan
tepat pada waktunya serta transaparansi mengenai semua hal yang
penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang
kepentingan (stakeholders). Prinsip ini diwujudkan antara lain
dengan mengembangkan sistem akuntansi (accounting system) yang
berbasiskan standar akuntansi dan best practices yang menjamin
adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas,
mengembangkan Information Technology (IT) dan Management
Information System (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran
kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang
efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, mengembangkan
enterprise risk management yang memastikan bahwa semua risiko
signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada
tingkat toleransi yang jelas; mengumumkan jabatan yang kosong
secara berkala.
3. Akuntabilitas (Accountability)
Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efekti
(effective oversight) berdasarkan balance of power antara manager,
pemegang saham, Dewan Komisaris, dan auditor. Merupakan
bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan
para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan
menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan
cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan Risiko untuk
mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi
Internal Audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan best
practices (bukan sekedar audit). Transformasi menjadi “Riskbased” Audit; menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab
dan menangani pertentangan; penegakan hokum (sistem
penghargaan dan sanksi); menggunakan eksternal auditor yang
memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).
4. Responsibilitas (Responsibilty)
Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh
hokum dan kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para
pemegang kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan
kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini
merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat
yang tunduk kepada hokum dan bertindak dengan memperhatikan
kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan
dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi
logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung
jawab social; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi
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profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis
yang sehat.

2.1.1.3Manfaat Good Corporate Governance
Penerapan GCG yang dijalankan oleh perusahaan dengan baik dan
benar akan memberikan beberapa manfaat yang sangat besar sekali bagi
perkembangan suatu perusahaan.
Menurut Priambodo dan Suprayitno (2007), menyebutkan bahwa
manfaat dari penerapan GCG dalam suatu perusahaan adalah :
1. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang timbul karena
penyalahgunaan wewenang (wrong doing), ataupun berupa biaya
pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya suatu masalah
2. Meningkatkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat
meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka waktu
yang lama
3. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau
manajemen puncak dan manajemen perusahaan, sekaligus
meningkatkan mutu hubungan manajemen puncak dengan
manajemen senior perusahaan.
Sedangkan manfaat dari pelaksanaa GCG menurut FCGI (2001)
adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses
pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi
operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah
sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan
modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan
karena sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan
dividen.
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Dan juga dari Imam dan Amin (2002), menyebutkan manfaat dari
penerapan GCG bagi suatu perusahaan adalah :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Perbaikan dalam komunikasi,
Memperkecil potensial benturan (konflik kepentingan),
Fokus pada strategi-strategi utama,
Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi,
Kesinambungan manfaat,
Promosi citra perusahaan,
Peningkatan kepuasan pelanggan,
Perolehan kepercayaan investor,
Dapat mengukur target kinerja manajeman perusahaan.

2.1.1.4 Sistem Penilaian dan Pemeringkatan Penerapan Good
Corporate Governance
The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang
didirikan pada tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang
melakukan kegiatan penilaian dan pengembangan tata kelola perusahaan
yang baik (Good Corporate Governance-GCG) di Indonesia. Pernyataan
visi “Menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong
terciptanya perilaku bisnis yang sehat”, menjadi insiprasi IICG untuk
senantiasa berupaya memasyaratkan konsep, praktek dan manfaat GCG
kepada dunia bisnis khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.
Kegiatan utama yang dilakukan adalah melaksanakan riset penerapan GCG,
yang hasilnya berupa Corporate Governance Perception Index (CGPI).
CGPI adalah pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaanperusahaan di Indonesia melalui riset yang di rancang untuk mendorong
perusahaan meningkatkan kualitas penerapan konsep GCG melalui
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perbaikan yang berkesinambungan (continous improvement) dengan
melaksanakan evaluasi dan melakukan patok banding (benchmarking).
CGPI yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate
Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA serta Komite
Nasional Kebijakan Governance (KNKG) merupakan program tahunan
sejak tahun 2001 sebagai bentuk penghargaan terhadap inisiatif dan hasil
upaya perusahaan dalam mewujudkan bisnis yang etikal dan bermartabat.
Sejak tahun 2001 hingga 2012 CGPI telah diikuti oleh perusahaan publik
(emitan), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), Perbankan dan Perusahaan Swasta (BUMS). Kepesertaan CGPI
bersifat sukarela dan melibatkan perban aktif perusahaan bersama seluruh
stakeholders dalam memenuhi komitmen bersama dalam memasyaratkan
GCG. CGPI mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk melakukan
perbaikan atau peningkatan praktik GCG di lingkungannya.
Cakupan penilaian dan aspek yang diukur dalam CGPI adalah
dengan menggunakan indikator-indikator yang berupa tahapan-tahapan
penilaian.
Ada empat tahapan dalam penilaian GCG sebagai persyaratan penilaian
yang wajib diikuti oleh peserta CGPI.
1. Self assessment
Pengisian kuesioner Self assessment terkait penerapan Good
Corporate Governance dalam perspektif pengetahuan. Tahapan ini
melibatkan seluruh organ dan anggota perusahaan serta pihak yang
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berkepentingan lainnya dalam memberikan tanggapan terhadap
implementasi GCG di perusahaan,
2. Kelengkapan dokumen
Penelusuran kelengkapan dokumen dan bukti yang mendukung
penerapan Good Corporate Governance dalam perspektif pengetahuan.
Kelengkapan dokumen mempersyaratkan pemenuhkan dokumen terkait
penerapan Good Corporate Governance dan praktik bisnis yang
beretika serta kelengkapan sistem yang berlaku di perusahaan,
3. Penyusunan makalah dan presentasi
Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan
tentang kebijakan dan kegiatan terkait Good Corporate Governance
dalam perspektif pengetahuan selama tahun yang diteliti dalam bentuk
makalah dengan memperhatikan sistematika penyusunan yang telah
ditentukan,
4. Observasi
Tahap ini adalah klarifikasi dan konfirmasi data dan informasi
seputar penilaian

diskusi dan kunjungan ke perusahaan, dengan

melibatkan dewan komisaris, direksi dan pimpinan

manajerial

perusahaan. Pemenuhan yang baik atas persyaratan yang ditetapkan di
setiap tahapan penilaian akan memberikan hasil CGPI yang baik,
berdasarkan metodologi penilaian dan bukti kesesuaian penilaian yang
diberikan oleh peserta CGPI.
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Tabel 2.1
Indikator Pemeringkatan CGPI
No.

Tahapan

Bobot
(%)

1

Self Assessment

20

2

Kelengkapan Dokumen

20

3

Makalah yang merefleksikan program dan hasil

20

penerapan good corporate governance sebagai sebuah
sistem di perusahaan yang bersangkutan
4

Observasi

40

Sumber : Laporan CGPI, 2009

Nilai CGPI dihitung dengan menjumlahkan setiap nilai akhir dari
tiap-tiap tahapan tersebut diatas. Hasil dari keputusan atas nilai akhir CGPI
yang disusun oleh Tim Peneliti akan dberi penghargaan dalam bentuk CGPI
Award.
Adapun hasil program riset dan pemeringkatan CGPI adalah
penilaian dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan peserta
dengan memberikan skor dan pembobotan nilai berdasarkan acuan yang
telah dibuat. Pemeringkatan CGPI didesain menjadi tiga kategori
berdasarkan tingkat/level seperti yang tampak pada table 2.2
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Tabel 2.2
Kategori Skor Pemeringkatan CGPI
Skor

Level Terpercaya

55-69

Cukup Terpercaya

70-84

Terpercaya

85-100

Sangat Terpercaya

Sumber : Laporan CGPI, 2009

2.1.2 Kinerja Keuangan
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan
Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat
untuk mengukur financial health (kesehatan perusahaan). Kinerja keuangan
perusahaan

digunakan sebagai

media

pengukuran

subyektif yang

menggambarkan efektifitas penggunaan asset oleh sebuah perusahaan
dalam menjalankan bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan.
Efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan
yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
Beberapa definisi kinerja keuangan dari para ahli, yaitu :
1. Bambang Rianto dalam bukunya dasar-dasar pembelanjaan
perusahaan (2001) mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah
suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan pelaporan keuangan
menurut standar yang telah ditetapkan.
2. Menurut Janes C. Horne (2005) dalam bukunya Financial
Management Policy mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah
merupakan ukuran prestasi perusahaan maka keuntungan adalah
merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer.
Kinerja keuangan juga akan memberikan gambaran efisiensi atas
penggunaan dana mengenai hasil akan memperoleh keuntungan
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dapat dilihat setelah membandingkan pendapatan bersih setelah
pajak.
3. Kinerja keuangan menurut Jumingan (2006) mengatakan bahwa
kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan
pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan
dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan
indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitbailitas.
Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja
keuangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam
mengukur prestasi perusahaan dengan menggunakan modal secara efektif
dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan.

2.1.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan
Pengukuran kinerja keuangan mempunyai arti yang penting bagi
pengambilan keputusan baik bagi pihak intern maupun ekstern perusahaan.
Laporan keuangan merupakan alat yang dijadikan acuan penilaian untuk
meramalkan kondisi keuangan, operasi dan hasil usaha perusahaan.
Ukuran-ukuran kinerja mencerminkan keputusan-keputusan strategis,
operasi dan pembiayaan.

Ukuran efisiensi operasi mencerminkan

perngelolaan penggunaan berbagi sumber daya yang dimiliki perusahaan
dalam melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan ukuran keuangan mengukur
kemampuan organisasi dalam memenuhi kewajibannya dan mengukur
sebatas mana total aktiva dibiayai oleh modal sendiri dibandingkan dengan
pembiayaan kreditor.
Pengukuran kinerja merupakan analisis data serta pengendalian bagi
perusahaan, yaitu kualifikasi dan efisiensi perusahaan atau segmen atau
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keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Bagi
investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan
untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasinya atau
mencari alternatif lain.
Menurut Mahmud dan Halim (2003) ukuran kinerja meliputi rasiorasio sebagai berikut :
1. Rasio Likuiditas mengukur perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangannya pada saat ditagih.
2. Rasio Aktivitas mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan asset
dengan melihat tingkat aktivitas aset.
3. Rasio Solvabilitas mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.
4. Rasio Profitabilitas mengukur seberapa kemampuan perusahaan
menghasilkan laba (profitabilitas)
5. Rasio Pasar mengukur perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap
nilai pasar.
Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas biasa digunakan dalam melakukan analisa kredit
karena likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pihak-pihak yang berkepentingan
dalam menilai likuiditas perusahaan adalah kreditor-kreditor jangka pendek
seperti pemasok dan bank
Menurut Syamsudin (2000) “Likuiditas tidak hanya berkenaan
dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkenaan
dengan kemampuannya untuk mengubah aktiva lancar tertentu menjadi
uang kas”. Perusahaan harus mengubah aktiva lancar tetentu menjadi kas
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untuk membayar kewajiban lancarnya, misalnya perusahaan perlu menagih
piutang atau menjual persediaannya sehingga perusahaan memperoleh kas.
Menurut Syahyunan (2004) “Rasio yang biasa digunakan untuk
mengukur likuiditas, yaitu Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio dan Net
Working Capital”.
a. Current Ratio
Rasio ini menunjukkan hubungan antara aset lancar dengan kewajiban
lancar suatu perusahaan. Semakin besar perbandingan antara aset lancar
dan kewajiban lancar maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan
dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya
Current Ratio = Current Assets / Current Liabilites
b. Quick Ratio
Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban
jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan persediaan
Quick Ratio = (Current Assets-Inventory) / Current Liabilites
c. Cash Ratio
Rasio ini menunjukkan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang
tersedia untuk membayar hutang
Cash Ratio = (Cash+Marketable Securities) / Current Liabilities
d. Net Working Capital
Rasio ini menunjukkan untuk menghitung berapa kelebihan aset lancar
diatas kewajiban lancarnya
Net Working Capital = Current Assets – Current Liabilites
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Rasio Aktivitas
Rasio aktivitas disebut juga rasio efisiensi atau rasio pemanfaatan
aset. Rasio aktivitas yang umumnya digunakan menurut Syahyunan (2004)
adalah “Average Collection Periode, Inventory Turn-over, Fixed Asset
Turn-over, dan Total Asset Turn-over.”
a. Average Collection Periode
Rasio ini untuk menghitung berapa kali dana yang tertanam dalam
piutang perusahaan berputar dalam setahun
Average Collection Period = Account Receivables / Average Sales per Day

b. Inventory Turn-over Ratio
Rasio ini menghitung harga pokok penjualan terhadap persediaan ratarata yang menunjukkan seberapa cepat persediaan tersebut dapat dijual
Inventory Turn-over = Cost of Goods Sold / Inventory
c. Fixed Assets Turnover Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan
dalam aktiva tetap berputa dalam satu periode. Dengan kata lain apakah
perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap dengan
sepenuhnya atau belum
Fixed Assets Turnover Ratio = Sales / Net Fixed Assets
d. Total Assets Turnover (TATO)
Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan
aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan.
Total Assets Turnover = Net Sales / Total Assets
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Rasio Solvabilitas (Leverage)
Rasio ini untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi/dibubarkan.
Menurut Syahyunan (2004) rasio solvabilitas yang dipakai adalah “Debt
Ratio, Debt to Equity Ratio, Time Interest Earned Ratio, Fixed Charge
Coverage Ratio, dan Debt Service Coverage”.
a. Debt Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total
kewajiban dengan total aset. Artinya seberapa besar aset perusahaan
yang dibiayai oleh hutang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
Debt Ratio = Total Liabilites / Total Assets
b. Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara utang
perusahaan dengan total ekuitas.
Debt to Equity Ratio = Total Liabilites / Total Equity
c. Time Interest Earned
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi beban tetapnya berupa bunga
Time Interest Earned = EBIT / Interest Charge
d. Fixed Charge Coverage Ratio
Rasio ini digunakan untuk mengukur berapa besar kemampuan
perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran
dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman dan sewa.
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Fixed Charge Coverage Ratio = (EBIT+Int Charge+Lease Payments) /
(Interest Charge+Lease Payments)

e. Debt Service Ratio (DSR)
Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.
Debt Service Ratio = EBIT / ((Interest Charge+Lease
Payments+Principal Payments / (1-Taxes))

Rasio Profitabilitas (Kinerja Operasi)
Rasio ini untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi
yang dilakukan perusahaan. Menurut Syahyunan (2004), rasio profitabilitas
terbagi atas “Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit
Margin, Return on Investment dan Return on Equity”
a. Gross Profit Margin Ratio
Rasio ini untuk mengukur efisiensi pengendalian harga pokok
Gross Profit Margin Ratio = Gross Profit / Sales
b. Return on Investment (ROI)
Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menghitung
jumlah aktiva yang digunakan operasi perusahaan untuk menghasilkan
laba
Return on Investment = Net Profit After Tax / Total Assets
c. Return on Equity (ROE)
Rasio ini digunakan untuk membandingkan laba bersih dengan total
ekuitas. Untuk mengukur tingkat pengembalian perusahaan dalam
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menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ekuitas yang dimiliki
perusahaan. Semakin tinggi ROE, semakin efisiensi perusahaan
menggunakan modal sendiri untuk menghasilkan laba bagi pemegang
saham.
Return on Equity = Net Profit After Tax / Total Equity
d. Operating Profit Margin
Rasio ini untuk mengukur tingkat laba operasi dibandingkan dengan
volume penjualan bersih
Operating Profit Margin = EBIT / Net Sales
e. Net Profit Margin (NPM)
Rasio ini untuk mengukur laba besih setelah pajak dibandingkan dengan
volume penjualan bersih
Net Profit Margin = Net Profit After Tax / Net Sales
Rasio Nilai Pasar
a. Price Earning Share (Rasio Harga/Laba)
PER = Harga saham biasa per lembar / Laba per lembar
Makin tinggi PER, makin mahal harga saham sutu perusahaan
b. Market Book Ratio (Rasio Nilai Pasar/Nilai Buku)
Market Book Ratio = Harga saham biasa per lembar / Nilai buku
saham biasa per saham
Perbedaan market book ratio dengan price earning share hanya
terletak pada pada penyebut yang digunakan. Market book ratio mengukur
harga saham relatif terhadap nilai buku ekuitasnya (Mardiyanto, 2009).
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2.1.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Nur Sayidah (2007) yang berjudul
Pengaruh Kualitas Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan
Publik (Studi Kasus Peringkat 10 Besar CGPI Tahun 2003 - 2005), yang
menguji apakah kualitas pelaksanaan Corporate Governance (CGPI)
mempengaruhi kinerja perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut ternyata
kualitas Corporate Governance secara keseluruhan tidak mempengaruhi
kinerja perusahaan yang diproksikan dengan NPM, ROA, ROE maupun
ROI.
Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Cahyani Nuswandari
(2009) yang berjudul Pengaruh Corporate Good Governance Percetion
Index (CGPI) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan
Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, yang menguji apakah penerapan
CGPI mempegaruhi kinerja perusahaan yang diukur dengan nilai Return on
Equity (ROE), Tobin’s Q tahun 2001-2005. Hasil analisis menggunakan
analisis regresi sederhana dengan corporate governance yang diukur
dengan CGPI sebagai variabel bebas secara statistik mempengaruhi secara
positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE
dan Tobin’s Q sebagai variabel terikat.
Penelitian yang dilakukan oleh David Tjondro & R. Wilopo (2011)
yang

berjudul

Pengaruh

Corporate

Good

Governance

Terhadap

Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan Yang Tercatat di
BEI. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG yang diukur
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berdasarkan Corporate Governance Perception Index (CGPI) berpengaruh
terhadap profitabilitas dan kinerja saham.
Data diambil berdasarkan laporan keuangan perusahaan sampel
tahun 2008 pada perusahaan go public di BEI dan publikasi dari hasil
penelitian The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
melalui majalah SWA. Analisa data dengan menggunakan regresi linear
sederhana menghasilkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan penerapan GCG terhadap profitabilitas yang diproksikan ROA,
ROE dan NIM serta kinerja saham yang diproksikan PER.
Penelitian yang dilakukan oleh Fifi Nofiani & Poppy Nurmayanti
(2012) yang berjudul Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap
Kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitiannya
bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG yang diproksikan CGPI
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan Return on
Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan Tobin’s Q. Data diambil
berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang
diterbitkan di IDX dan The Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG) dengan periode selama tahun 2004 – 2007.
Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
dengan analisis regresi sederhana. Adapun hasil penelitiannya adalah
bahwa Good Corporate Governane yang diproksikan dengan Corporate
Governance Perception Index (CGPI) mempengaruhi kinerja keuangan
perusahaan yang diproksikan ROE dan NPM serta Tobin’s Q.
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Penelitian yang dilakukan oleh Like Monisa Wati (2012) yang
berjudul Pengaruh Praktek Corporate Good Governance Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitiannya bertujuan
untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan
yang diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM).
Data diambil berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari
www.idx.co.id dan The Indonesian Institute for Corporate Governance
(IICG) dengan periode selama tahun 2008 – 2010. Metode analisis yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis regresi sederhana.
Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa Good Corporate Governane yang
diproksikan dengan Corporate Governance Perception Index (CGPI)
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan ROE dan
NPM.
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Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis
No.
1.

2.

3.

4.

5

Nama
Peneliti
(Tahun
Penelitian)
Nur Sayidah
(2007)

Cahyani
Nuswandari
(2009)

David
Tjondro &
R. Wilopo
(2011)

Fifi Nofiani
&
Poppy
Nurmayanti
(2012)

Like Monisa
Wati
(2012)

Judul Penelitian
Pengaruh
Kualitas
Corporate Governance
Terhadap
Kinerja
Perusahaan
Publik
(2003 - 2005)

Pengaruh Corporate
Good
Governance
Percetion
Index
(CGPI)
Terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan
Pada
Perusahaan
Yang
Terdaftar Di Bursa
Efek Jakarta (20012005)

Variabel
Penelitian
Variabel Bebas :
corporate
governance (CGPI)
Variabel Terikat :
NPM, ROA, ROE,
ROI
Variabel Bebas :
corporate
governance (CGPI)
Variabel Terikat :
ROE, Tobin’s Q

Pengaruh
Good
Corporate Governance
Terhadap Profitabilitas
dan Kinerja Saham
Perusahaan Perbankan
Yang Tercatat Di BEI
(2008)

Variabel Bebas :
corporate
governance (CGPI)

Pengaruh Penerapan
Corporate Governance
Terhadap
Kinerja
Keuangan Perusahaan
di BEI (2004-2007)

Variabel Bebas :
corporate
governance (CGPI)

Pengaruh
Praktek
Corporate
Good
Governance Terhadap
Kinerja
Keuangan
Perusahaan di Bursa
Efek Indonesia (20082010)

Variabel Bebas :
corporate
governance (CGPI)

Variabel Terikat :
ROA, ROE, NIM,
PER

Variabel Terikat :
ROE,
NPM,
Tobin’s Q

Variabel Terikat :
ROE, NPM

Hasil Penelitian

Perbedaan

Menunjukkan bahwa
variabel
corporate
governance
(CGPI)
tidak mempengaruhi
kinerja
perusahaan
secara keseluruhan

Variabel Terikat yang
digunakan
peneliti
adalah sbb :
ROI
NPM
ROE

Menunjukkan bahwa
variabel
corporate
governance
(CGPI)
secara positif dan
signifikan
mempengaruhi kinerja
perusahaan
(ROE,
Tobin’s Q)

Variabel Terikat yang
digunakan
peneliti
adalah sbb :
ROI
NPM
ROE

Terdapat
hubungan
positif dan signifikan
antara GCG (CGPI)
terhadap ROA, ROE,
NIM dan PER

Variabel Terikat yang
digunakan adalah sbb
:
ROI
NPM
ROE

Terdapat
hubungan
positif dan signifikan
antara
penerapan
GCG (CGPI) terhadap
ROE,
NPM
dan
Tobin’s Q

Variabel Terikat yang
digunakan adalah sbb
:
ROI
NPM
ROE

Hasil
penelitian
menunjukkan bahwa
corporate governance
(CGPI)
mempengaruhi kinerja
keuangan perusahaan
(ROE, NPM)

Variabel Terikat yang
digunakan adalah sbb
:
ROI
NPM
ROE
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2.2

Kerangka Pemikiran
Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Dimana salah satu tujuan
penting didirikannya perusahaan adalah memaksimalkan

kekayaan

pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan (Brigham dan
Houston, 2001). Menurut Dwiermayanti (2009) “Kinerja keuangan
perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu
perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga
dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu
perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”.
Dengan kata lain kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu
penentuan yang mengukur mengenai baik buruknya perusahaan dalam
prestasi kerja dapat dilihat dari kondisi keuangannya pada periode tertentu.
Kondisi

keuangan

dianalisis

dengan

alat-alat

analisis

keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk
mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan.
Dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan
dapat mencapai tujuan dari didirikannya perusahaan tersebut. Dalam
mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan Return On
Investment (ROI), Net Profit Margin (NPM) dan Return On Equity (ROE).
Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan pendapat bahwa
corporate governance mempunyai perhatian terhadap penyuplai dana
(investor) dan perusahaan untuk menjamin Return On Investment (ROI).
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Menurut Kasmir (2011), NPM merupakan ukuran keuntungan
dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan
dengan penjualanatau dengan kata lain rasio pendapatan bersih perusahaan
atas penjualan. Rasio ini bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan
perusahaan menekan biayabiaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada
periode tertentu. NPM dapat menunjukkan keefektifan manajemen dalam
mengelola

laporan

keuangan

perusahaan

yang

diukur

dengan

membandingkan laba usaha terhadap penjualan. Semakin tinggi NPM yang
didapatkan perusahaan, semakin baik operasi suatu perusahaan. Sebaliknya,
semakin rendah NPM yang didapatkan suatu perusahaan, maka operasi
perusahaan akan memburuk.
Sedangkan ROE merupakan pengukuran dari penghasilan yang
tersedia bagi para pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan
didalam perusahaan (Lukman, 2000). ROE dapat dilihat dari laba bersih
perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan. ROE yang tinggi
menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan
yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan
perusahaan kedepannya. Sehingga dengan ROE yang tinggi menunjukkan
kinerja keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan investor
tertarik menanamkan modal. Sebaliknya, jika ROE yang rendah
menunjukkan kondisi kinerja keuangan perusahaan yang tidak baik,
sehingga investor kurang tertarik untuk menanamkan modal pada
perusahaan yang bersangkutan.
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Penerapan GCG yang dilakukan perusahaan dengan baik tentunya
akan membawa pengaruh dan manfaat terhadap kinerja perusahaan.
Apalagi para investor selaku pemilik modal pastinya akan berbondongbondong untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang berkinerja
baik, sehingga modal yang ditanamkannya akan memberikan hasil yang
maksimal.
Menurut Gendut (2010) manfaat yang diberikan dari penerapan
GCG pada perusahaan, diantaranya adalah adalah Pertama, perusahaan
dapat membenahi faktor-faktor internal organisasinya yang belum sesuai
dan belum mendukung terwujudnya GCG berdasarkan hasil temuan selama
survei CGPI berlangsung. Kedua, peningkatan kepercayaan investor dan
publik terhadap perusahaan karena adanya hasil publikasi IICG tentang
pelaksanaan konsep CG yang dilakukan oleh perusahaan. Ketiga,
peningkatan kesadaran bersama dikalangan internal perusahaan dan
stakeholder terhadap pentingnya GCG dalam pengelolaan perusahaan
kearah

pertumbuhan

yang

berkelanjutan.

Keempat,

pemetaan

masalahmasalah strategis yang terjadi di perusahaan dalam penerapan GCG
sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan yang diperlukan. Kelima,
CGPI dapat dijadikan sebagai indikator atau standar mutu yang ingin
dicapai perusahaan dalam bentuk pengakuan dari masyarakat terhadap
penerapan prinsip-prinsip GCG. Terakhir, perwujudan komitmen dan
tanggung jawab bersama serta upaya yang mendorong seluruh anggota
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organisasi perusahaan untuk menerapkan GCG. Praktek GCG diproksikan
dengan CGPI (Corporate Governance Perception Index).
Menurut Gendut (2008), CGPI adalah program riset dan
pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia.
CGPI diikuti oleh Perusahaan Publik (Emiten), BUMN, Perbankan dan
Perusahaan

Swasta

berkemungkinan

lainnya.

tingkat

Semakin

ketaatan

tinggi

perusahaan

penerapan
akan

tinggi

CGPI
serta

menghasilkan kinerja perusahaan yang baik. Sebaliknya, rendahnya
penerapan CGPI berkemungkinan tingkat ketaatan perusahaan akan rendah
serta menghasilkan kinerja perusahaan yang kurang baik.
Informasi yang tersedia di publik seringkali dijadikan sebagai
pedoman bagi pengambilan keputusan investor di pasar modal, termasuk
salah satunya adalah penerapan GCG di perusahaan. Sebab manfaat
menurut Thomas S. Kaihatu (2006) menyatakan bahwa pengungkapan
corporate good governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang
mengatur dan untuk menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua
stakeholders.
Rendahnya

tingkat

kepercayaan

investor

dapat

disebabkan

lemahnya pengelolaan perusahaan atau dengan kata lain belum optimalnya
penerapan GCG. Dengan demikian informasi tentang tingkat penerapan
GCG di perusahaan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan investor yang
tercermin dalam setiap reaksi pasar, sehingga berakibat pada perubahan
terhadap kinerja keuangan perusahaan.
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Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh tingkat
penerapan GCG yang diproksikan dengan Corporate Governance
Perception Index (CGPI) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang
masing-masing diproksikan dengan Return On Invesment (ROI), Net Profit
Margin (NPM), dan Return On Equity (ROE).
Dan dikaji pula bagaimana pengaruh pelaksanaan CGPI tersebut
pada kinerja keuangan untuk setiap perusahaan yang mewakili kategori
bidang usaha seperti penerapan terhadap bank-bank swasta umum, alat-alat
berat, pengembang, pengelola jalan tol, penerbangan, transportasi, tambang
dan bank-bank pemerintah.
Sehingga berdasarkan penelitian terdahulu yang memberikan
kesimpulan bahwa ada pengaruh pelaksanaan CGPI terhadap kinerja
keuangan perusahaan, maka penulis membuat kerangka konseptual atas
penelitian ini seperti yang disajikan pada gambar 2.1 berikut ini.
Variabel Terikat (Y)
KINERJA KEUANGAN
ROI (Y1)
Variabel Bebas (X)
NPM (Y2)

CORPORATE GOVERNANCE
PERCEPTION INDEX (CGPI)

ROE (Y3)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
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2.3

Hipotesis
Hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan berdasarkan latar

belakang penelitian dan kajian pustaka adalah sebagai berikut :
H1

: Pelaksanaan CGPI berpengaruh terhadap ROI

H2

: Pelaksanaan CGPI berpengaruh terhadap NPM

H3

: Pelaksanaan CGPI berpengaruh terhadap ROE

