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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Good Corporate Governance bukan hal yang asing lagi dalam 

perekonomian Indonesia, karena Good Corporate Governance (selanjutnya 

disingkat dengan GCG), dipercayai dapat mengatasi krisis yang melanda kawasan 

Asia sejak tahun 1997. Keruntuhan ekonomi, yang meliputi berbagai sektor 

perekonomian, yang diduga akibat praktik bisnis yang kurang fair, 

ketidakefisienan dan distorsi dalam pengelolaan bisnis, dapat ditekan dengan 

penerapan Good Corporate Governance, karena ide pelaksanaan Good Corporate 

Governance merupakan pangkal tolak bagi perubahan budaya kerja pada 

perusahaan dan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah praktik yang 

sehat di segala bidang. 

Corporate Governance adalah sebuah sistem guna mengontrol dan 

mengarahkan perusahaan, meliputi semua jaringan hubungan formal, informal 

sektor korporasi serta konsekuensinya bagi masyarakat umum. Selanjutnya untuk 

dapat melaksanakan Corporate Governance dengan baik (GCG), maka harus 

dipenuhi prinsip-prinsip dasar yang meliputi : Fairness, Transparancy, 

Accountability dan Responsibility. 

Seperti yang dikemukakan Sofyan A. Djalil (www.fcgi.co.id) 

“Bahwa hal-hal yang mendasar dalam menetapkan prinsip Good 
Corporate Governance itu terbukti pada perusahaan-perusahaan yang 
berada di Thailand, Korea Selatan, Filipina dan Malaysia yang 
menetapkan prinsip Good Corporate Governance, proses bangkit 
kembali dari krisis yang melanda ternyata lebih cepat. Negara-negara 
tersebut pada tahun 1999 telah kembali menunjukkan pertumbuhan 
aktivitas ekonomi yang positif mendekati laju pertumbuhan sebelum 
krisis terjadi”. 

http://www.fcgi.co.id/
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Indonesia sebagai salah satu Negara yang terkena dampak krisis ekonomi, 

berusaha menerapkan prinsip Good Corporate Governance ini setelah Malaysia, 

Hongkong, dan Korea Selatan. Adapun alasan diterapkannya prinsip Good 

Corporate Governance ini menurut Etty Retno Wulandari dalam tulisannya 

pada buletin IAI KAM adalah : 

1. Tuntutan dunia usaha semakin kompetitif menjelang abad 21, hal ini 

merupakan tuntutan era perdagangan bebas yang mempeerbolehkan setiap 

pelaku bisnis bebas melakukan kegiatannya di Negara manapun.   

2. Terdapat tuntutan secara langsung dari lembaga donor, agar perusahaan-

perusahaan di Indonesia menerapkan prinsip Good Corporate 

Governance. 

Selain alasan diatas, hal yang juga mendasar dalam menetapkan prinsip 

Good Corporate Governance adalah manfaat yang akan diperoleh, seperti 

yang disetujui oleh banyak pengamat : 

1. Entitas bisnis akan menjadi efisien 

2. Meningkatkan kepercayaan publik 

3. Menjaga Going Concern perusahaan 

4. Dapat mengukur target manajemen perusahaan 

5. Mengurangi distorsi (Management Risk) 

Terbukti pada perusahaan-perusahaan yang berada di Thailand yang 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance, proses Recovery dari krisis 

yang melanda lebih cepat. Dengan alasan yang sama juga Indonesia, mencoba 

menerapkan prinsip ini. 

Perusahaan dari berbagai industri banyak yang mulai menerapkan prinsip 

ini dan manfaatnya mulai terasa. Ambil contoh dua perusahaan yang sudah 

bersertifikasi Good Corporate Governance yaitu PT. Astra Internasional Tbk dan 
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PT.Timah Tbk, yang mampu mempertahankan operasinya pada masa krisis 

ekonomi. 

Untuk PT. Timah Tbk, perusahaan ini pada awalnya menjadi fenomena 

menarik, karena mampu bangkit dari kerugian besar-besaran yang pernah 

melandanya, bahkan pada tahun 1993 nyaris bangkrut. Dalam waktu relative 

singkat dapat kembali dan mampu bertahan pada masa awal krisis 1997. Menurut 

pihak manajemen PT. Timah Tbk, hal ini dapat terjadi karena PT. Timah Tbk 

melakukan transformasi budaya kerja, yang merupakan cerminan dari pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance di perusahaan. Keberhasilan PT.Timah Tbk 

ini bias kita lihat dari laporan keuangannya yang menunjukkan laba Rp. 519 

Milyar pada tahun 1998, Rp. 318 Milyar pada tahun 1999 dan Rp. 332 Milyar 

pada tahun 2000. Bahkan menurut review EY terhadap pelaksanaan pinsip Good 

Corporate Governance di PT. Timah Tbk tahun 2000, dari 11 aspek pengelolaan 

yang menjadi fokus dalam menilai Good Corporate Governance, 6 dinilai baik, 5 

dinilai memerlukan perbaikan dan tidak satupun dinilai buruk (www.fcgi com). 

Lain lagi yang dialami oleh industri perbankan nasional, krisis yang 

melanda Indonesia sejak tahun 1997 benar-benar meluluhlantakkan sektor ini.  

Bank BNI Tbk yang termasuk kokoh pun ikut rontok, sehingga memaksa 

pemerintah untuk melakukan rekapitulasi. Namun dewasa ini, Bank BNI mulai 

bagkit kembali. Terlihat dari laba yang diperoleh dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Dari mengalami kerugian sebesar Rp. 43.604 Milyar tahun 1998 

sampai dengan laba Rp. 848 Milyar per maret 2002 (Investor, Juli 2002) 

Walaupun kenaikan laba tersebut belum cukup untuk memberi penilaian 

bahwa kinerja perseroan sudah pulih, namun paling tidak terlihat kondisi PT. BNI 

Tbk sudah membaik dibanding awal krisis tahun 1998. Hal ini dapat terjadi karena 

PT. BNI Tbk berfokus pada business plan, dengan point penting yang dicapainya 

yaitu diantaranya Good Corporate Governance. 

Namun ternyata, dalam kenyataan yang sebenarnya pelaksanaan Good 

Corporate Governance itu belum sepenuhnya terbukti mampu mempertahankan 

http://www.fcgi com/
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Going Concern suatu perusahaan. Hal ini tejadi pada perusahaan yang bersifat 

bersertifikasi Good Corporate Governance yaitu PT. Timah Tbk.  

Memasuki akhir tahun 2001, terjadi masalah yang mengejutkan berbagai 

pihak, dimana PT. Timah Tbk tiba-tiba bangkrut. Hal ini terlihat dari laporan 

keuangannya sampai dengan triwulan III 2001, PT. Timah Tbk hanya mampu 

mencatat laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 254 Milyar , 92 % lebih rendah 

dibanding periode yang sama tahun 2000 yaitu Rp. 296 Milyar. 

Ternyata hal yang sama juga dialami oleh perusahaan besar Enron Corp, 

sebuah perusahaan raksasa berbasis bisnis energy kebanggan USA, yang notabene 

adalah negara yang mengharuskan setiap perusahaan di negaranya untuk 

menerapkan prinsip Good Corporate Governance. Tahun 2002 lalu, peraih 

penghargaan sebagai perusahaan terbesar ketujuh di USA versi majalah Fortune 

itu memeberikan keuntungan $101 Milyar. Namun dalam Laporan Keuangan 

tahun 2001, dinyatakan bangkrut (Media Akuntansi 2002). 

Persamaan dari dua kejadian diatas adalah keraguan banyak pihak akan 

Going Concern perusahaan tersebut. Going Concern adalah suatu keadaan dimana 

perusahaan dapat tetap beroperasi dalam jangka waktu kedepan, dimana hal ini 

dipengaruhi oleh keadaan financial dan non financial. Kegagalan 

mempertahankan kelangsungan hidup (Going Concern) dapat mengancam sikap 

perusahaan, terutama diakibatkan oleh manajemen yang buruk, keuangan 

ekonomis oleh perusahaan dan perubahan kondisi ekonomi makro seperti 

merosotnya nilai tukar mata uang dan meningkatnya inflasi secara tajam akibat 

tingginya tingkat suku bunga (Tete F, 1999) 

Banyak reaksi muncul dari berbagai pihak yang paling menonjol adalah 

mungkin pentingnya penerapan Good Corporate Governance secara efektif di 

berbagai perusahaan, terutama di PT PLN (Persero). 

Dewasa ini banyak penelitian mengenai Good Corporate Governance ini, 

diantaranya Yada Braguna (2000) dengan judul “Sikap Akuntan Manajemen 

tentang Peran Profesi Akuntan Manajemen untuk Perwujudan Good Corporate 
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Governance”, dan masih ada lagi skripsi-skripsi dengan tema yang sama, namun 

sepanjang pengetahuan penulis, belum banyak yang meneliti pengaruh penerapan 

prinsip Good Corporate Governance terhadap Going Concern perusahaan. Untuk 

itu, berdasarkan paparan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di 

PT PLN (Persero) ini lebih lanjut, karena seperti yang diketahui bahwa PT PLN 

(Persero) telah menerapkan Good Corporate Governance, dimana diharapkan dari 

penelitian ini dapat diperoleh informasi mengenai sejauh mana penerapan prinsip 

Good Corporate Governance dapat memberikan manfaat terhadap Going Concern 

suatu perusahaan. Penelitian ini akan dituangkan sebagai skripsi dengan judul : 

“Manfaat Penerapan Good Corporate Governance terhadap Going 

Concern Perusahaan” (studi kasus pada PT PLN (Persero)” 

 

1.2   Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disajikan diatas, maka 

penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektifitas penerapan prinsip Good Corporate Governance di 

perusahaan. 

2. Bagaimana kemampuan perusahaan dalam mempertahankan Going Concern. 

3. Apakah terdapat manfaat yang positif dari penerapan Good Corporate 

Governance terhadap Going Concern perusahaan. 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah-masalah yang 

telah dijelaskan dalam identifikasi masalah, yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana penerapan Good corporate Governance di 

perusahaan. 
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2. Mengetahui bagaimana  kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

Going Concern. 

3. Mengetahui apakah terdapat manfaat yang positif dari penerapan prinsip 

Good Corporate Governance terhadap Going Concern perusahaan. 

 

1.4   Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat serta 

relevan yang dapat dimanfaatkan untuk : 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk dijadikan bahan masukan dalam menerapkan prinsip Good Corporate 

Governance dimasa mendatang. 

2. Bagi Penulis 

Untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan Good 

Corporate Governance yang dilakukan oleh suatu perusahaan sehingga dapat 

berguna untuk menambah pengetahuan. 

3. Pihak Lain 

Untuk kebutuhan referensi dan tambahan masukan dalam melaksanakan 

penelitian maupun studi lainnya. 

 

1.5   Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Good Corporate Governance adalah prinsip korporasi yang sehat perlu 

diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi 

menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

perusahaan. 

Good Corporate Governance secara sempit sebagai pertanggungjawaban 

resmi direksi kepada pemegang saham. Secara luas diartikan sebagai semua 

jaringan hubungan formal-informal Sektor Korporasi dan konsekuensi masyarakat 

umum. 
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Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur hak dan 

kewajiban para pihak yang berperan dan terkait dalam pengelolaan sebuah 

perusahaan, seperti yang disebutkan dalam pedoman kebijakan yang dikeluarkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2000), definisi Good 

Corporate Governance adalah : 

“Suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ perusahan 
guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara 
berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, 
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, 
berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang 
berlaku”.   

 Sedangkan menurut Wahyudi Prakarsa, Direktur Program Maksi UI, Good 

Corporate Governance meliputi sehimpunan hubungan antara manajemen 

perusahaan, dewan direktur (di Indonesia meliputi komisaris dan Direksi), dan 

stakeholders lainnya. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam berbagai 

peraturan dan insentif pembentuk struktur yang mliputi tujuan perusahaan dan 

cara-cara penyampaiannya serta pemantauan kinerja perusahaan. Sementara 

dalam arti luas, Good Corporte Governance berarti sejauh mana perusahaan telah 

dijalankan secara terbuka dan jujur. 

 Untuk dapat melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik, 

maka prinsip dasar yang harus terdiri dari Fairness, Transparancy, Accountability 

dan Responsibility harus terpenuhi. Yang dimaksud dengan : 

1. Fairness (keadilan)                                                                                            

Menjalin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak 

pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin 

terlaksananya komitmen dengan para investor. Adanya kejelasan hak-hak 

pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak 

pemodal. Hal ini terutama sangat penting bagi upaya seluruh pemegang saham 

(terutama minority) dari kecurangan atau praktik insider trading, fraud, dll. 
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2.  Transparancy(Transparansi)                                                                                  

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan  

dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan 

perusahaan dan kepemilikan perusahaan. 

3. Accountability (Akuntabilitas) 

Menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk 

menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, 

sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Setiap langkah yang diambil 

manajemen dalam mengelola perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan 

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)  

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai 

cermin dipatuhinya nilai-nilai sosial. Perusahaan mempunyai tanggung jawab 

untuk mematuhi hokum dan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen 

harus berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang yang diberikan oleh pemilik/prinsipal. Disamping itu juga 

menyangkut system yang jelas yang mengatur tentang pertanggungjawaban 

perusahaan kepada shareholders dan stakeholders. 

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-

MBU/2002, Corporate Governance adalah : 

“Suatu proses dari 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 stakeholders lainnya, 
berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.  

 Adapun keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M/MBU/2002, tanggal 1 

Agustus 2002, mencakup : 
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1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. 

2. Kemandirian, yaitu dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang 

sehat. 

3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan fungsi pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. 

4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan 

terhadap perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

5. Kewajaran, yaitu suatu kesetaraan dimana dipenuhinya seluruh hak-hak 

pemegang saham sesuai dengan perjanjian dan prinsip-prinsip korporasi yang 

sehat.  

Oleh karena suatu perusahaan beraktivitas di dalam suatu lingkungan, 

maka perusahaan tersebut harus menjalin hubungan dengan elemen-elemen 

lingkungan disekitarnya. Hal ini berarti suatu pengelolaan perusahaan yang baik 

melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk menentukan arah dan kinerja 

perusahaan.  

Adapun pihak-pihak yang terkait dalam Corporate Governance adalah : 

1. Owners 

2. Leaders  

3. Auditors 

4. Customers 

5. Regulatory/government 

6. Suppliers/Unions 
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7. Community Interest 

Upaya menerapkan prinsip Good Corporate Governance dapat dilakukan 

jika masing-masing pihak diatas menyadari perannya untuk mewujudkan Good 

Corporate Governance, namun tanggung jawab utama dalam menerapkan prinsip 

Good Corporate Governance adalah pihak manajemen itu sendiri, karena 

merekalah yang melakukan pengelolaan terhadap jalannya perusahaan. Dimulai 

dari Dewan Direksi yang menentukan strategi dan kebijakan yang akan diterapkan 

di perusahaan sampai dengan para manajer, akuntan dan auditor internal yang 

nantinya sebagai pelaksana dari strategi dan kebijakan tersebut. 

 Cerminan dilaksanakan atau tidaknya prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance terlihat jelas di pasar modal. Disinilah terbentuk penilaian 

masyarakat tentang bagaimana suatu entitas usaha dijalankan. Hal ini didukung 

oleh Jusuf Anwar, Ketua Komite Nasional mengenai Good Corporate 

Governance tahun 1999, yang menyatakan bahwa Good Corporate Governance 

dapat dijadikan alat ukur profesionalme suatu entitas yang diyakini dapat menarik 

minat investor potensial sekaligus meningkatkan hubungan dagang. Apabila 

masyarakat percaya bahwa perusahaan dikelola oleh manajemen yang baik, 

termasuk di dalamnya pemilik perusahaan tersebut menunjukkan eksistensi entitas 

dalam dunia usaha yang kompetitif cukup kuat. 

 Dengan membandingkan dua fenomena yang terjadi di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang erat antara penerapan 

prinsip Good Corporate Governance terhadap Going Concern perusahaan, serta 

seberapa besar pengaruh efektifitas penerapan prinsip Good Corporate 

Governance terhadap Going Concern perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, 

penulis menetapkan hipotesis sebagai berkut : “Good Corporate Governance yang 

diterapkan dengan baik akan memberikan manfaat terhadap Going Concern”. 

 

1.6   Metode Penelitian 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif  

dengan pendekatan survei. Metode deskriptif  adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kilasan peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat 

deskriftif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, surat-surat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (Nazir, 

2003:54). Sedangkan definisi survei menurut Sugiyono dalam bukunya Metode 

Penelitian Bisnis (2004 : 7) adalah sebagai berikut : “Penelitian survei adalah 

penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang 

dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar 

variabel sosiologis maupun psikologi.” 

 

1.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data primer 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survei langsung ke 

lapangan (field research). Secara spesifik, data dikumpulkan antara lain 

dengan cara : 

a. Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara menyusun  

pertanyaan terstruktur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

b. Wawancara yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian kepustakaan (library Research) 

Penelitian dengan cara memperoleh keterangan dan data dengan membaca 

dan mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literature, catatan 

kuliah serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang 
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diteliti, agar diperoleh suatu pemahaman yang mendalam serta menunjang 

proses pembahasan mengenai masalah-masalah yang diidentifikasi.  

 

1.7   Waktu dan Tempat Penelitian 

      Lokasi penelitian dalam usaha untuk mengumpulkan data dari objek 

penelitian penulis dalam penyusunan skripsinya dilakukan pada PT PLN (Persero) 

dengan alamat di JL.Cikapundung  No.63 Bandung. Adapun waktu penelitiannya 

dimulai dari bulan September 2007 sampai dengan selesai.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Good Corporate Governance 

2.1.1  Definisi Good Corporate Governance 

Ada banyak definisi untuk Good Corporate Governance. Menurut 

Organization for Economic Cooperation and Development ( OECD ) adalah: 

“Corporate Governance is the system by wich business corporation are 
directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 
distribution of right and responsibilities among different participant in the 
corporation such as the boards, manager, shareholders and other 
stakeholders and spells out the rules and procedures for making decision 
on corporate affair” 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep 

117/M-MBU/2002, Corporate Governance adalah: 
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“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 stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan 
perundangan dan nilai-nilai etika” 
 

 Adapun pengertian lain yang dikeluarkan oleh Komite Cadbury 

mendefinisikan Corporate Governance sebagai: 

“Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan 
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan 
antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk 
menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, 
direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. 

Menurut Price Waterhouse Coopers: 

“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang 
efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-niliai, 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 memerhatikan 
kepentingan stakeholders.” 
 

 Menurut World Bank (2002:4) pengertian corporate governance 

mencakup 2 aspek yaitu : 

“Governance dalam arti kebijakan secara luas. Dan governance dalam 
aspek perusahaan yang lebih spesifik, yaitu seperangkat peraturan yang 
menetapkan hubungan antara pemegang saham., pengurus, pihak kreditur, 
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan 
eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 
dengan kata lain system yang mengarahkan dan mengendalikan 
perusahaan.”  
 

 Selain lima definisi di atas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens 

menyatakan bahwa, pengertian tentang Corporate Governance dapat dimasukkan 

dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola 

perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur 

pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan stakeholders. 
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Kategori kedua lebih melihat kepada kerangka normatif, yaitu segala ketentuan 

hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan dan 

sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan. 

 Istilah Corporate Governance berbeda dengan Good Management. 

Apabila manajemen diartikan sebagai pengelolaan yang baik maka GCG diartikan 

sebagai cara pengelolaan yang melibatkan hubungan dengan berbagai pihak untuk 

menentukan arah dan kinerja perusahaan (David Melvil, dalam Akuntansi 2000). 

 

2.1.2  Sejarah Good Corporate Governance 

 Pertanggungjawaban pelaksanaan kepada pemilik telah lama dikenal 

dalam agency theory atau stewardship, kemudian dikembangkan dalam teori 

birokrasi Weber (dikutip oleh Media Akuntansi 2000). Dalam sejarah peradaban 

dunia bisnis, GCG sudah dipraktekan di lingkungan perusahaan-perusahaan di 

Amerika kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, agar peusahaan 

mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal 

kepada pemegang sahamnya maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola 

suatu negara (little republic). Oleh karena itu, seringkali perusahaan disebut suatu 

miniatur negara. Pola GCG kemudian diikuti oleh negara-negara di Eropa hingga 

seluruh dunia (Yada Braguna 2000).  

 Tantangan  yang berkaitan dengan kepentingan para pemegang saham 

adalah upaya untuk menyelesaikan agency problem antara direksi dan pemegang 

saham. Permasalahan itu muncul karena prinsip dasar dari badan hukum 

perusahaan. Hal ini sering memicu terjadinya konflik antara dewan direksi yang 

secara tidak langsung menjadi agen bagi para pemegang saham dalam 

menjalankan perusahaan, dengan para pemegang saham itu sendiri. Untuk 

menyelesaikannya yaitu dengan prinsip akuntabilitas yang didasarkan pada sistem 

internal checks and balances yang mencakup praktik audit yang sehat. 

Akuntabilitas dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang di dasarkan pada 

keseimbangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi ( Indra Surya dan 

Ivan Yustivandana 2006 ).  
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 Corporate governance meskipun bukan suatu konsep yang baru, tetapi 

dalam tahun 1990an, menjadi isu kepentingan global. Semakin tinggi kesadaran 

tentang kebutuhan corporate governance yang sehat merupakan tanggapan 

terhadap sejumlah kegagalan perusahaan (corporate failures) yang besar. 

Kesadaran tentang GCG juga karena persepsi yang berubah tentang hubungan 

antara suatu perusahaan dengan stakeholdersnya. Tidaklah cukup hanya menilai 

keberhasilan suatu perusahaan dengan hanya mengaitkan dengan kinerja 

keuangan historisnya dan peningkatan dalam nilai pemegang saham (shareholders 

value) saja. Pada saat ini, semakin penting mempertimbangkan seberapa baik 

corporate governance diterapkan. 

 Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif 

kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa 

meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan 

bernilai tinggi. Sistem tersebut juga membantu menciptakan lingkungan yang 

kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. 

 Penerapan corporate governance yang efektif pada Bank, BUMN dan 

perusahaan publik memberikan sumbangan yang sangat penting dalam 

memperbaiki kondisi perekonomian, serta menghindari terjadinya krisis dan 

kegagalan serupa di masa depan. Dengan GCG diharapkan perusahaan dan 

pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kaidah yang sehat disegala bidang. 

 

2.1.3  Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 

seperti yang dikutip oleh Forum for Corporate Governance (FCGI) menguraikan 

ada empat unsur penting dalam GCG adalah: fairness (keadilan), transparency 

(transparansi), accountability (akuntabilitas) dan responsibility 

(pertanggungjawaban). 

a. Fairness (Keadilan) 

Keadilan dimaksudkan untuk menjamin perlindungan hak-hak pemegang 

saham termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham 

asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. 
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Hak-hak pemegang saham utamanya adalah: 

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

berdasarkan ketentuan, satu saham memberi kepada pemegangnya untuk 

satu suara. 

2) Hak untuk memperoleh informasi material mengenai perseroan secara 

tepat waktu dan teratur agar memungkinkan bagi seseorang pemegang 

saham untuk membuat suatu keputusan penanaman suatu modal 

berdasarkan informasi yang dimilikinya mengenai perseroan. 

3) Hak untuk menerima sebagian dari keuntungan perseroan yang 

diperuntukkan bagi pemegang saham, sebanding dengan jumlah saham 

yang dimilikinya dalam perseroan, dalam bentuk deviden dan pembagian 

keuntungan lainnya. 

Keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dilaksanakan dengan:       

a). Kesetaraan; b). Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan; 

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

Fairness ini berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan untuk menciptakan 

kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan peraturan yang 

melindungi hak-hak pemodal. Hal yang lebih ditekankan lagi dalam konteks 

fairness ini adalah perlindungan yang adil dan wajar terhadap pemegang saham 

minoritas dari praktik-praktik insider trading yang merugikan. 

b. Transparancy (Transparansi) 

Transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu 

serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, 

pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Hal-hal yang seharusnya 

diungkapkan (tidak terbatas pada material). 

1) Financial and operating result 

Laporan keuangan yang sudah diaudit adalah sumber untuk memonitor 

kinerja keuangan dan meletakkan dasar bagi penilaian aset sekuritas. 

Diskusi manajemen dan analisis operasi kadang juga menyertai laporan 

keuangan, pengungkapan hal-hal diatas akan bermanfaat bagi investor. 
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2) Tujuan Perusahaan 

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan 

masyarakat umum, informasi ini mungkin penting bagi investor dan 

pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan 

komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-langkah yang akan 

diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

3) Kepemilikan Saham 

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang struktur 

kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. Maka 

pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, 

hak-hak voting khusus, persetujuan persetujuan pemegang saham lainnya. 

 

4) Anggota Dewan Eksekutif dan gaji mereka 

Pasar membutuhkan informasi ini untuk mengevaluasi kinerja dan 

kualifikasi anggota dewan serta mengukur berapa besar potensi konflik 

kepentingan akan mempengaruhi keputusan mereka. Pengungkapan gaji 

dewan eksekutif adalah untuk mengukur biaya dan manfaat dari rencana 

gaji tersebut serta kontribusi apa yang didapat dari tunjangan seperti stock 

option bagi kinerja dewan. 

5) Faktor-faktor risiko yang dapat diduga material 

Informasi mengenai hal ini misalnya risiko yang timbul dari wilayah 

geografis, ketergantungan atas komoditas tertentu, risiko tingkat suku 

bunga, risiko transaksi derivatif dan transaksi off-balance dan risiko 

kerusakan lingkungan hidup. 

6) Isu-isu material yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihak-pihak 

yang berkepentingan lainnya. 

Isu-isu material adalah isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Hal-hal yang dapat diungkapkan misalnya hubungan antara 

karyawan manajemen dan hubungan dengan stakeholders. 

7) Struktur pengendalian kebijakan 
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Perusahaan harus mengungkapkan bagaimana mereka mewujudkan Good 

Corporate Governance (GCG).Untuk mengukur hasil pencapaian GCG:  

a) Setiap informasi yang diungkapkan haruslah disiapkan, diaudit terlebih 

dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi. 

b) Audit tahunan harus dilaksanakan auditor independen untuk 

memberikan informasi yang independen bagi pihak eksternal. 

c) Jalur penyebaran informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan 

waktu dan efisiensi biaya agar informasi relevan. 

Transparansi ini berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan untuk 

menyediakan informasi yang obyektif, akurat dan tepat waktu kepada 

shareholders. Ini merupakan pengejawantahan sebuah sikap etis karena dengan 

itu pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor, pemasok atau konsumen 

dapat mengetahui dengan lebih pasti resiko yang terjadi ketika melaksanakan 

transaksi denngan perusahaan tersebut. 

c. Accountability (Akuntabilitas) 

Akuntabilitas dimaksudkan agar setiap langkah yang diambil manajemen 

dalam mengelola perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka kerja GCG 

memastikan sistem pengendalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik 

serta memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang 

saham dan stakeholders. Dewan bertanggung jawab untuk memantau kinerja dan 

penyampaian target return bagi pemegang saham, sembari juga mencegah 

berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetisi yang fair dalam 

perusahaan. Agar akuntabilitas ini efektif, dewan harus menjaga independensinya 

dari manajemen. Tanggung jawab dewan lainnya adalah memastikan ditaatinya 

hukum, pajak, etika, dan lain-lain. 

Beberapa karakteristik accountability adalah: 

1) Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap. 

2) Bila keputusan dewan mempunyai pengaruh yang berbeda-beda di antara 

pemegang saham, maka harus memuaskan keluhan pemegang saham. 

3) Dewan harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. 
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4) Dewan harus memenuhi beberapa fungsi: 

a) Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana 

utama, kebijakan risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis 

pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, 

pembelanjaan dan akuisisi. 

b) Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila 

dibutuhkan mengawasi succesion planning. 

c) Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses 

pencalonan anggota dewan terbuka. 

d) Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen dewan 

dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta dan 

penyalahgunaan hubungan transaksi dengan berbagai pihak. 

e) Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan finansial 

perusahaan, melakukan audit yang independen dan sistem 

pengendalian yang tepat berada di tempatnya. Disisi lain sistem 

pemantauan resiko, pengendali keuangan harus taat pada hukum. 

f) Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 

g) Dewan harus mampu menggunakan pertimbangan yang objektif. 

  Akuntabilitas ini berkaitan dengan kewajiban sebuah perusahaan untuk 

menciptakan sistem yang kondusif bagi pengawasan efektif. Yaitu dengan 

menyeimbangkan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, direksi dan 

komisaris. Direksi hanya berwenang melaksanakan tugas-tugas oprasional sehari-

hari, sementara komisaris bertugas sebagi representasi para pemegang saham yang 

bertugas dalam bidang pengawasan, kedua tugas yang berbeda ini tidak bisa di 

campur adukan.  

  I Ketut Mardjana (2002) menulis akuntabilitas merupakan salah satu 

pokok untuk mengatasi agency problem yang timbul antara pemegang saham 

dengan manajemen atau manajemen dengan stakeholders. Masing-masing organ 

perusahaan sudah semestinya mengetahui dan menyadari sepenuhnya hak, 

kewajiban, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Akuntabilitas 

mencerminkan aplikasi sistem internal chek and balance yang mencakup praktik-
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pratik audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan 

terciptanya pengawasan yang efektif yang mendasarkan pada keseimbangan 

kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Direksi bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan atas jalannya perusahaan. Dalam konteks ini hubungan 

antara komisaris dan direksi secara implisit merupakan salah satu domain dari 

corporate governance yang seharusnya ditegakan secara baik. Sementara itu 

RUPS merupakan acuan dari kerja komisaris dan direksi. Dengan demikian, kunci 

terciptanya GCG adalah berfungsinya organ-organ perusahaan. RUPS, komisaris 

dan direksi secara efektif. Oleh karena itu sistem yang merupakan hubungan 

struktural antara ketiga organ perusahaan tersebut perlu dilaksanakan sesuai 

dengan fungsi masing-masing dan mengacu pada aturan perundangan yang ada 

dan dengan tetap berlandaskan dengan norma-norma yang layak. 

d. Responsibility ( Pertanggungjawaban )  

 Pertanggungjawaban dimaksudkan untuk memastikan dipatuhinya peraturan 

serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. 

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

(2000), mempertimbangkan suatu konsep piramida tanggung jawab sosial 

perusahaan. Piramida ini terdiri dari empat tanggung jawab perusahaan: 

1) Tanggung jawab ekonomis. Ringkasnya perusahaan haruslah menghasilkan 

laba. 

2) Tanggung jawab legal. Ini berarti dalam mencapai tujuannya mencari laba, 

sebuah perusahaan harus mentaati hukum. Upaya memperoleh laba yang 

melanggar harus ditentang. 

3) Tanggung jawab etis. Ini berarti perusahaan berkewajiban menjalankan hal 

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

bagi langkah bisnis perusahaan. 

4) Tanggung jawab filantropis. Ini mensyaratkan perusahaan untuk memberi 

kontribusi kepada publik. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan 

semua. 

 Dan menurut Abitizal Bakrie, sebuah perusahaan harus memenuhi dan 

mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku. Termasuk didalamnya 
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pemeliharaan lingkungan hidup, hak-hak konsumen, ketenagakerjaan dan lain-

lain. Dalam konteks responsibility sebuah perusahaan tidak tegak secara terisolasi 

dari berbagai kepentingan sosial budaya dan kepentingan politik kelompok-

kelompok lain (stakeholders) melainkan terintegrasi di dalamnya. Di sini sebuah 

perusahaan tidak hanya harus bertanggung jawab terhadap mereka yang 

berhubungan secara langsung tetapi juga terhadap mereka yang tidak berhubungan 

secara langsung dengannya. 

 I Ketut Mardjana (2002) menulis responsibilitas mencakup hal-hal yang 

terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari 

masyarakat antara lain melalui pengembangan masyarakat lingkungan (comunity 

development). Terkait pula dengan prinsip responsibilitas adalah 

pertanggungjawaban direksi atas aspek-aspek manajerial perusahaan seperti 

sasaran dalam mencapai cost effiency. Peningkatan daya saing menggali setiap 

potensi memperoleh data, dan sebagainya. 

2.1.4  Tujuan Good Corporate Governance 

 Tujuan Good Corporate Governance adalah: 

1) Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainnya. 

2) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha. 

3) Memperbesar kemaslahatan secara nasional dari keberadaan sebuah usaha 

yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan 

penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan 

produktivitas domestik ketika bersaing di pasar global. 

 

2.1.5  Manfaat Good Corporate Governance 

 Ada dua hal mendasar perlunya perwujudan good corporate governance 

(GCG) yaitu: 



 23

1) Tuntutan dunia usaha yang semakin kompetitif, juga tuntutan era perdagangan 

bebas yang memperbolehkan setiap pelaku bisnis bebas melakukan 

kegiatannya di negara manapun. 

2) Tuntutan secara langsung dari lembaga donor agar perusahaan mewujudkan 

GCG. 

 Sedangkan menurut FCGI manfaat tersebut antara lain : 

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 dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa percaya dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden. Khusus 

bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dapat membantu 

penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terutama 

dari hasil privatisasi. 

5. Biaya Modal (cost of capital) yang lebih rendah. 

 Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih 

kompleks, masyarakat di seluruh dunia menunjukan ketergantungan yang makin 

besar atas sektor swasta sebagai motor pelaksana pertumbuhan ekonomi. 

 Perusahaan memobilisasi dan mengkombinasi antara kapital, bahan 

mentah, buruh, keahlian manajemen, dan kepemilikan intelektual dari berbagai 

macam sumber guna menghasilkan barang dan jasa yang memberi nilai guna bagi 

anggota masyarakat. Dalam cara kerjanya, perusahaan menjual barang dan jasa, 

menghasilkan kesempatan kerja dan pemasukan devisa, secara keseluruhan, 

perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi dimana sumbangan ini akan mengarah kepada standar hidup dan 
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turunnya angka kemiskinan. Dengan begitu, akhirnya sistem politik yang lebih 

stabil pun akan mungkin tercapai, pengelolaan perusahaan penting karena kualitas 

pengelolaan perusahaan mengakibatkan pada: 

1) Efisien yang digunakan suatu perusahaan untuk menghasilkan aset 

2) Kemampuan perusahaan tersebut untuk modal berisiko kecil 

3) Kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi harapan masyarakat  

4) Kinerja secara keseluruhan 

Pengelolaan perusahaan yang efektif mempromosikan penggunaan sumber 

daya secara efisien baik dalam perusahaan dan sistem ekonomi yang lebih besar 

saat sistem pengelolaan perusahaan telah efektif, hutang dan modal ekuitas (equity 

capital) harus mengalir pada perusahaan-perusahaan yang mampu 

menginvestasikannya dengan cara yang paling efisien guna memproduksi barang 

dan jasa yang paling dibutuhkan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Dengan begitu pengelolaan yang efektif membantu memproteksi dan 

menumbuhkan sumber daya yang langka serta membantu memastikan bahwa 

kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pengelolaan yang efektif akan 

memungkinkan penggantian atas pengelola yang tidak menggunakan sumber daya 

yang langka secara efektif, atau yang inkompeten, atau yang paling ekstrim 

melakukan tindakan korupsi. 

Pengelolaan perusahaan yang efektif membantu perusahaan menarik 

penanaman modal berisiko kecil dengan cara memperbaiki kepercayaan investor 

domestik dan internasional atas digunakannya aset seperti dalam persetujuan 

apakah investasi itu dalam bentuk hutang atau penyertaan (equity). Agar 

perusahaan memperoleh kesuksesan dalam persaingan pasar, pengelola 

perusahaan harus mencari cara-cara inovatif dan efisien tanpa pandang bulu, 

pengelola tersebut juga harus menghasilkan ide-ide baru untuk mengikuti 

perubahan situasi. Adanya keharusan ini mensyaratkan agar pengelola memiliki 

keleluasaan dalam mengambil kebijakan. Karena itu aturan dan prosedur untuk 

memproteksi para penyedia modal sangatlah di perlukan. Aturan dan prosedur ini 

meliputi pengawasan independen atas pengelolaan, transparansi dalam kinerja, 
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kepemilikan kontrol perusahaan dan keikutsertaan pemilik saham dalam sejumlah 

keputusan penting, dengan kata lain pengelolaan perusahaan.  

Saat pengelolaan perusahaan efektif, pengelolaan tersebut akan 

memungkinkan pengelolaan untuk melakukan kelalaian dan 

mempertanggungjawabkannya dalam kapasitas mereka sebagai pengelola aset 

perusahaan. Kelalaian dan pertanggungjawaban tersebut digabungkan dengan 

penggunaan sumber daya yang efektif, kemudian akses atas modal berisiko, biaya 

rendah dan meningkatnya tanggapan atas kebutuhan dan harapan masyarakat 

dapat mengarah pada perbaikan kinerja perusahaan. Pengelolaan perusahaan yang 

efektif makin tidak dapat memberikan jaminan bahwa kinerja perusahaan akan 

lebih baik pada level firma individu karena banyak faktor berperan dalam kinerja 

perusahaan tersebut. Namun, semua faktor di atas memungkinkan pengelola untuk 

memfokuskan diri dalam perbaikan kinerja perusahaan dan di gantikan jika 

mereka gagal melakukannya, bukti atas adanya kaitan antara pengelolaan dan 

kinerja berbaur menjadi satu yaitu karena adanya kesulitan untuk tidak 

mengaitkan pengelolaan dari semua faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan. Meskipun demikian, kaitan antara pengelolaan yang efektif dan 

kinerja perusahaan memungkinkan timbulnya pikiran yang intuitif dan dapat di 

pertimbangkan. 

Manfaat langsung yang dapat dirasakan perusahaan dengan mewujudkan 

prinsip GCG adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain 

adalah meningkatnya kemampuan oprasional perusahaan dan 

pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga akan memperkecil praktik 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta konflik kepentingan. 

Secara mikro, GCG bagi perusahaan-perusahaan ujungnya adalah 

efektivitas dan efisiensi. Sedangkan secara makro, GCG mendorong perusahaan 

untuk turut serta membantu perbaikan ekonomi negara dan masyarakat. Dapat 

dirangkum manfaat GCG adalah: 

1) Entitas bisnis akan menjadi lebih efisien 

2) Meningkatnya kepercayaan publik 

3) Menjadi going concern perusahaan 
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4) Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan 

5) Meningkatnya produktivitas 

6) Mengurangi distorsi (management risk). 

 

2.1.6 Langkah-Langkah Penerapan Good Corporate Governance 

 Langkah-langkah dalam menerapkan Good Corporate Governance adalah : 

a. Mengkomunikasikan gagasan kepada segenap komponen perusahaan oleh 

pemerkasa. Pemerkasa terlebih dahulu harus mendapat dukungan penuh 

dari eksekutif puncak, dewan komisaris dan pemegang saham perusahaan. 

b. Mengganti konsep dan wawasan tentang praktik-praktik pengelolaan yang 

sehat. 

c. Melakukan penilaian terhadap sistem. Metode ynag dilakukan dapat 

melalui proses audit, penilaian struktur organisasi, pembagian tugas, 

penilaian kinerja dan fungsi-fungsi pengambilan keputusan strategis dalam 

perusahaan. 

d. Melakukan analisis dan kajian, dan pendalaman mengenai kriteria Good 

Corporate Governance dalam perusahaan. 

e. Merupakan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. 

f. Melakukan evaluasi. 

 

2.1.7 Pihak Yang Berperan Dalam Good Corporate Governance 

Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam 

perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan Good Corporate Governance 

(GCG). 

a. Shareholders 

 Pemegang saham yang memiliki kepentingan pengendalian dalam 

perseroan harus menyadari tanggung jawabnya pada saat ia menggunakan 

pengaruhnya atas manajemen perseroan, baik dengan mengunakan hak suara 

mereka atau dengan cara lain, campur tangan dalam manajemen perseroan serta 
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pada akhirnya harus diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku. Pemegang 

saham minoritas juga mempunyai tanggung jawab serupa, yaitu mereka tidak 

boleh menyalahgunakan hak mereka menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Dewan Komisaris 

 Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan 

direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan 

komisaris. Untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas tersebut, 

dewan komisaris sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh dewan 

komisaris, dapat menggunakan jasa penasihat profesional yang mandiri dan atau 

membentuk komite khusus. Setiap anggota dewan komisaris harus berwatak 

amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang di perlukan untuk 

menjalankan tugasnya. 

c. Direksi 

 Direksi bertugas untuk mengelola perseroan. Direksi wajib untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham 

melalui RUPS. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan prosedur 

yang telah di tetapkannya, direksi dapat menggunakan jasa profesional yang 

mandiri sebagai penasihat. Setiap anggota direksi haruslah orang yang berwatak 

baik dan berpengalaman untuk jabatan yang di dudukinya. 

 Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan 

perseroan dan direksi harus memastikan agar perseroan melaksanakan tanggung 

jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

d. Senior Manajemen 

1) Akuntansi Manajemen 

a) Merancang sistem informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan 

aktivitas masa depan yang di setujui dan direncanakan 

b) Merancang dan menerapkan sistem internal control yang berperan 

sebagai dewan penjamin. 
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c) Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati. 

d) Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat 

dari aktivitas utama. 

2) Auditor Internal 

a) Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat 

pada pihak manajemen. 

b) Mengevaluasi sistem internal control dan bertanggung jawab 

kepada komite audit. 

c) Menelaah peraturan corporate governance 

e. Komite Audit 

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris yang antara lain meliputi: 

a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya. 

b) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan per 

undang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 

c) Melakukan penelaahan atas kecukupan pemerikasaan yang dilakukan oleh 

akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah 

dipertimbangkan. 

 

2.2 Going Concern 
 
2.2.1 Definisi Going Concern 
  

Ada banyak definisi mengenai going concern, antara lain : 
 
1. www.investorwords.com 

“Going concern is the idea that a company will continue to operate 
indefinitely, and will not go out of business and liquidate its assets. For 

http://www.investorwords.com/
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this to happen, the company must be able to generate and or raise 
enough resources to stay operational.” 

2. www.anz.com 

“Going concern value is a measure of a company’s worth, based on the 
assumption that the business will continue to operate.” 

3. Sofyan Syafri Harahap (2004:5) 

“Going concern (kontinuitas operasi) adalah bahwa dalam menyusun 
laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan yang 
dilaporkan beroperasi di masa yang akan datang. Jika perusahaan 
dianggap tidak mampu melanjutkan usahanya harus diungkapkan 
oleh akuntan.” 

4. Abdul Halim (2004:141) 

“Going concern (kelangsungan usaha) merupakan asumsi dasar 
dalam akuntansi yang menyatakan bahwa entitas yang menyusun 
laporan keuangan mampu melanjutkan usahanya di masa yang akan 
datang dan tidak akan membubarkan diri dalam waktu dekat.” 

2.2.2 Hirarki Elemen Struktur Teori Akuntansi 

 

Pengembangan dalil, konsep teoritis, dan prinsip akuntansi selalu 

merupakan salah satu tugas paling berat dan sulit dalam akuntansi. Untuk 

memudahkan dalam memahaminya kita bias memahaminya melalui hirarki 

sebagai berikut : 

Going Concern termasuk ke dalam postulat akuntansi. postulat akuntansi 

adalah pernyataan atau aksioma yang terbukti dengan sendirinya, yang diterima 

umum berdasarkan atas kesesuaian atas dengan tujuan laporan keuangan, yang 

menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, social dan hukum sedalam mana 

akuntansi harus beroperasi.  

Postulat-postulat akuntansi terdiri dari : 

1. Postulat entitas (Entity Postulate) 

http://www.anz.com/
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Postulat entitas mengatakan bahwa setiap perusahaan merupakan unit 

akuntansi yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya dari perusahaan lain. 

2. Postulat Kelangsungan usaha (Going Concern Postulate) 

Postulat kelangsungan usaha menyatakan bahwa entitas akuntansi akan 

terus beroperasi untuk melaksanakn proyek, komitmen dan aktivitas yang 

sedang berjalan. 

3. Postulat unit Pengukur (Unit of Measure Postulate) 

Postulat unit pengukur menyatakan bahwa akuntansi adalah pengukuran 

dan proses mengkomunikasikan aktivitas perusahaan yang dapat diukur 

dalam satuan moneter. 

4. Postulat periode akuntansi (Accounting Period Postulate) 

Postulate periode akuntansi menyatakan bahwa Laporan Keuangan yang 

menggambarkan perubahan dalam kesejahteraan perusahaan seharusnya 

diungkapkan secara periodik. 

 

2.2.3 Going Concern Postulate (Postulat kelangsungan usaha) 

 Kurnadi, Lukman Syamsudin dan Kertahadi (2000:236), mengemukakan 

dalil (postulat) kelangsungan usaha berasumsi bahwa kesatuan akuntansi akan 

terus menerus beroperasi dalam waktu yang cukup lama guna melaksanakan 

perjanjian-perjanjian yang akan datang. Postulat mengasumsikan bahwa 

perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam masa mendatang yang dapat 

diketahui dari sekarang atau bahwa entitas akan terus beroperasi untuk periode 

waktu yang tidak tertentu. 

Postulat Going Concern, atau dalil kontinuitas, berpendapat bahwa 

kesatuan usaha akan menjalankan terus operasinya dalam jangka waktu yang 

cukup lama untuk mewujudkan proyeknya, tanggung jawab serta aktivitas-

aktivitasnya yang tidak berhenti. Salah satu anggapan postulat ini adalah kesatuan 

usaha tidak diharapkan melikuidasi di masa yang akan datang yang dapat diduga 
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sebelumnya atau kesatuan usaha akan berjalan terus dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas. Hipotesa stabilitas tersebut mencerminkan harapan seluruh pihak 

yang tertarik (berkepentingan) dengan kesatuan usaha. Dengan demikian, laporan 

keuangan memberikan pandangan sementara tentang situasi keuangan perusahaan 

dan hanya merupakan bagian dari serangkaian laporan yang kontinyu. 

Pengecualian bagi kasus likuidasi, para pemakai akan menafsirkan informasi 

seperti yang dihitung atas anggapan kontinuitas. Oleh karenanya, apabila suatu 

kesatuan usaha berumur terbatas, maka laporan yang bersangkutan akan 

menerapkan tanggal penghabisan dan sifat likuidasi.  

Postulat Going Concern membenarkan penilaian aktiva atas dasar non 

likuidasi dan membentuk dasar bagi akuntansi penyusutan. Pertama, oleh karena 

nilai yang berlaku dan nilai likuidasi merupakan nilai yang tidak layak untuk 

menilai aktiva, maka dalil Going Concern menghendaki pemakaian harga pokok 

historis untuk berbagai penilaian. Kedua, aktiva tetap dan aktiva tidak berwujud 

diamortisasi selama umur manfaatnya daripada selama suatu periode yang lebih 

pendek menurut harapan likuidasi yang dini. 

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memungkinkan investor dan 

yang lainnya untuk membuat peramalan. Informasi mengenai suatu perusahaan 

tertentu harus disajikan dalam cara dimana pemakai laporan keuangan dapat 

membuat penilaian mereka sendiri mengenai masa depan perusahaan. Oleh karena 

itu, menurut pendapat Eldon S Hendrickson dan Michael F Van Breda (2000:156) 

, postulat kelangsungan hidup sebaiknya tidak ditafsirkan sebagai asumsi status 

quo, atau pembenaran untuk biaya historis, atau bahkan konsep manfaat, dalam 

penilaian aktiva. Akan tetapi, ini adalah asumsi relevan yang mengarah pada 

penyajian informasi mengenai sumber daya dan komitmen dan kegiatan 

operasional, seperti penjualan barang dan jasa selama beberapa tahun atau bahkan 

untuk satu tahun, atas dasar informasi semacam itu bias membantu dalam 

peramalan kegiatan operasional masa datang. Kelangsungan hidup 

mengasumsikan beberapa hubungan antara masa lalu dan masa yang akan datang, 

meskipun tidak harus masa datang akan merupakan pengulangan masa lalu. 
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Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disebutkan : 

“Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan 
usaha. Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkan asumsi 
kelangsungan usaha maka kenyataan tersebut harus diungkapkan 
bersama dengan dasar lain yang digunakan dalam penyusunan 
laporan keuangan serta alasan mengapa kelangsungan usaha 
perusahaan tidak dapat digunakan.”  

 

Manajemen bertanggung jawab untuk mempertimbangkan apakah asumsi 

kelangsungan usaha masih layak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. 

Dalam mempertimbangkan apakah dasar asumsi kelngsungan usaha dapat 

digunakan manajemen memperhatikan semua informasi masa deapna yang 

relavan paling sedikit untuk jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Tingkat 

pertimbangan tergantung pada kasus demi kasus. Apabila selama ini perusahaan 

menghasilkan laba dan mempunyai akses ke sumber pembiayaan maka asumsi 

kelangsungan usaha mungkin dapat disimpulkan tanpa melalui analisis rinci. 

Dalam kasus lain, manjemen perlu memperhatikan factor yang mempengaruhi 

profitabilitas masa kini maupun masa yang akan datang, jadwal pembayaran uatng 

dan sumber potensial pembiayaan pengganti sebelum dapat menyimpulkan bahwa 

asumsi kelangsungan usaha dapat digunakan. 

Beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpastian mengenai 

kelangsungan hidup usaha : 

1. Kerugian usaha yang besar secara berulang atau kekurangan modal kerja. 

2. Ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat 

jatuh tempo. 

3. Kehilangan pelanggan utama, terjadinya bencana yang tidak diasuransikan 

seperti gempa bumi atau banjir, atau masalah-masalah serupa yang sudah 

terjadi yang dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk 

beroperasi. 
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Menrut Arens and Loebbecke dalam bukunya yang diadaptasi oleh Amir 

Abadi Yusuf (2003:53), menyatakan bahwa auditor harus mempertimbangkan 

secara cermat adanya kemungkinan bahwa klien tidak mampu meneruskan 

usahanya atau memenuhi kewajiban-kewajiban untuk suatu periode yang wajar. 

Untuk tujuan ini, periode yang wajar dianggap tidak melabihi satu tahun dari 

tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.  

Postulat Going Concern dapat juga dipergunakan untuk mendukung “teori 

faedah”. Harapan tentang faedah di masa mendatang mengarah pandangan para 

manajer jauh kedepan dan mendorong para penanam modal memasukkan modal 

ke perusahan. Going Concern, yakni suatu kelangsungan hidup tanpa batas 

kesatuan akuntansi, sangat penting untuk mendukung kebenaran teori faedah. 

Kebanyakan para teoritikus akuntansi mempertimbangkan postulat Going 

Concern sebagai suatu konvensi akuntansi yang sangat penting dan diperlukan. 

Dan kemungkinan penghentian aktivitas secara tiba-tiba tidak dapat menghasilkan 

suatu landasan bagi akuntansi. 

Seluruh teoritikus akuntansi tidak memberikan penafsiran tentang dalil 

Going Concern ini. Storey and Sterling secara terpisah membantah bahwa dalil 

Going Concern tidak mendukung kebenaran penilaian persediaan atas dasar harga 

pokok. Storey dalam bukunya Revenue Realization, Going Concern, and 

Measurument of Income membantah bahwa konversi realisasilah dan bukan 

konversi Going Concern yang menghendaki penilaian persediaan atas dasar harga 

pokok. Sterling dalam bukunya The Going Concern : An Examination membantah 

bahwa anggapan suatu kesatuan akuntansi mempunyai umur yang tidak terbatas, 

tidak mendukung kebenaran penggunaan nilai likuidasi, tetapi juga tidak cukup 

beralasan untuk mempergunakan harga pokok historis apabila ada alternatif 

penilaian lain yang relevan. Lebih lanjut, apabila dalil Going Concern akan 

dipertahankan, maka dalil ini harus dirasakan sebagai suatu prediksi. 

Beberapa teoritikus akuntansi menyenangi untuk tidak memasukkan dalil 

Going Concern ke dalam struktur teori akuntansi. Di dalam buku yang berjudul 
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Accounting, Evaluation, and Economic Behaviour, Chambers memandang suatu 

Going Concern sebagai suatu kesatuan yang berada dalam keadaan terus likuidasi 

pura-pura. Penafsiran tentang suatu Going Concern ini sesuai dengan penggunaan 

“ekuivalen kas yang berlaku” yang diusulkan oleh Chambers sebagai suatu dasar 

penilaian. Teoritikus lainnya tidak memasukkan dalil Going Concern karena 

beranggapan dalil itu tidak relevan dengan suatu struktur teori akuntansi. 

2.2.4  Going Concern menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

  Berdasarkan SAK per 1 Juni dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan 

Penyajian Laporan Keuangan mengenai asumsi dasar pada ayat 23 tentang 

kelangsungan hidup usaha (going concern), menyatakan bahwa :  

“Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi 
kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya 
dimasa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud 
atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala 
usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan 
keuangan mungkin harus disussun dengan dasar yang berbeda dan 
dasar yang digunakan harus diungkapkan.” 

 

2.2.5   Going Concern menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) 

 Pembahasan tentang going concern terdapat pada SA seksi 341 tentang 

pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. Lebih jelas dinyatakan pada PSA No 30 Ayat 01 yang 

menyatakan bahwa : 

“Kelangsungan hidup entitas dipakai sebagai asumsi dalam pelaporan 
keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang 
menunjukkan hal yang berlawanan dengan asumsi kelangsungan 
hidup entitas adalah berhubungan dengan ketidakmapuan entitas 
dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo tanpa 
melakukan penjualan sebagian besar aktiva kepada pihak luar 
melalui bisnis biasa, restrukturisasi utang, perbaikan operasi yang 
dipaksakan dari luar, dan kebijakan serupa yang lain.” 
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 Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat 

kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun 

sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit. Auditor tidak bertanggung 

jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa 

entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima 

laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesangsian besar, dalam jangka 

waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan, tidak berarti dengan sendirinya 

menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Oleh karena itu, tidak 

dicantumkan kesangsian besar dalam laporan auditor tidak seharusnya dipandang 

sebagai jaminan mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Dalam PSA No. 30 ayat 06 dinyatakan tentang kondisi atau peristiwa yang 

menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Kondisi 

atau peristiwa tersebut adalah : 

1. Trend Negatif 

Sebagai contoh, kerugian operasi yang berulangkali terjadi, kekurangan 

modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, rasio keuangan penting 

yang buruk. 

2. Petunjuk Lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan 

Sebagai contoh, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau 

perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh 

pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, 

restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode 

pendanaan baru, atau penjualan besar aktiva. 

3. Masalah Intern 
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Sebagai contoh, pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan 

yang lain, ketergantungan besar atau sukses projek tertentu, komitmen 

jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, kebutuhan untuk secara 

signifikan memperbaiki operasi. 

4. Masalah luar yang telah terjadi 

Sebagai contoh, pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya Undang-

Undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan 

kemampuan entitas untuk beroperasi seperti kehilangan franchise, lisensi 

atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian 

akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak 

diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungjawaban yang 

tidak memadai. 

 

2.3 Manfaat penerapan Good Corporate Governance terhadap Going 

Concern perusahaan 

 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 pemegangsaham, 

termasuk diantaranya kepentingan yang dimiliki karyawan, pemasok, pelanggan, 

distributor, pesaing, pemerintah serta masyarakat yang ikut memberikan 

kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan dan yang ikut pula menanggung 

dampak dari kegiatan operasional perusahaan. 

 Dengan demikian, manfaat GCG yang dapat diperoleh antara lain  :  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan  
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Untuk meningkatkan kinerja perusahaan dapat diperoleh melalui 

terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan 

efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan 

kepada stakeholders. Adapun kaitannya dengan going concern yaitu 

apabila kinerja yang dihasilkan  perusahaan cukup baik, maka diharapkan 

going concern yang ada pada perusahaan akan tetap stabil.   

2. Meningkatkan corporate value 

Salah satu cara untuk meningkatkan corporate value yaitu dengan mudah 

diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena 

faktor kepercayaan). Dengan begitu perusahaan dapat meningkatkan 

citranya di mata publik dalam jangka panjang. Sehingga diharapkan 

perusahaan dapat mampu mempertahankan going concernnya. 

3. Perolehan kepercayaan investor 

Untuk memperoleh kepercayaan dari investor merupakan faktor yang tak 

kalah penting, karena seperti yang ditetapkan dalam hukum untuk 

mendorong kerjasama yang aktif antara perusahanan dan stakeholders 

dalam menciptakan kemakmuran (creating wealth), pekerjaan dan 

kelangsungan dari perusahaan harus didukung dengan financial yang 

sehat. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. 

4. Menciptakan dukungan dari para shareholders 

Pemegang saham akan merasa percaya dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden. Khusus 

bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dapat membantu 

penerimaan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) terutama 

dari hasil privatisasi. Dengan adanya hubungan dan dukungan yang baik 

dari para shareholders, going concern yang ada pada perusahaan 

diharapkan akan menuju ke arah yang semakin baik. 

5. Menciptakan Biaya Modal (cost of capital) yang lebih rendah 
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Biaya modal disini yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan 

yang baik, yang menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya 

yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya 

tingkat risiko perusahaan, yaitu dalam hal ini mengatur tentang bagaimana 

perusahaan harus mampu memiliki biaya modal (cost of capital) yang 

rendah agar going concern dapat mengarah pada kondisi yang semakin 

baik. 

 Corporate governance merupakan proses dan stuktur yang digunakan 

untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dengan tujuan utamanya adalah 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.  

 Dengan adanya GCG, maka diharapkan perusahaan secara operasional 

memiliki kemampuan mempertahankan kelangsungan hidupnya (going concern). 

Karena diasumsikan disini bahwa perusahaan tidak diharapkan untuk dilikuidasi 

dalam masa mendatang yang dapat diketahui dari sekarang atau bahwa entitas 

akan terus beroperasi untuk periode waktu yang tidak tertentu sehingga dapat 

membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu 

perusahaan untuk mengambil keputusan, sehingga going concern yang ada dalam 

suatu perusahaan dapat tetap dipertahankan 

 Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan melihat 

GCG di perusahaan, maka pihak-pihak yang terkait di 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 accountable (karena ada sistem yang akan 

meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan), lebih transparan, serat akan 

meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan dan organisasi lainnya dapat 

menyumbangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang. Dalam hal ini, going 

concern perusahan akan meningkat, sehingga prinsip corporate governance 
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diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan 

going concern. 

 

2.4 Pengertian Kinerja 

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya dan memenuhi 

kebutuhan sangat tergantung kepada kinerja perusahaan dan manajer perusahaan 

di dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya. 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kinerja yaitu : 

“Kinerja mempunyai pengertian kemampuan kerja atau sesuatu yang 
dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Dalam bahasa inggris sering 
diartikan dengan performance yang mempunyai arti pelaksanaan.” 

 

2.5 Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:2) adalah : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 
Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba 
rugi, laporan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam beberapa cara 
seperti misalnya : laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan 
laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 
laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 
tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi 
keuangan segmen industry dan geografis serta pengungkapan pengaruh 
perubahan harga.” 

 

2.5.1 Isi Laporan keuangan 

 Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laporan keuangan 

adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini dapat di identifikasikan, sebagai 

berikut : 

1. Neraca 
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Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, dan modal 

dari suatu perusahaan pada suatu keadaan tertentu. Tujuan dari neraca 

adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu 

tanggal tertentu, biasanya pada waktu dimana buku-buku ditutup dan 

ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiscal atau tahun kalender, 

sehingga neraca sering disebut dengan Balance Sheet. 

2. Laporan Perhitungan Laba Rugi 

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang 

penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan posisi keuanagn 

merupakan suatu laporan yang memuat seluruh kegiatan penanaman 

modal dan pembiayaannya. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan 

aliran modal kerja selama periode tertentu dan perubahan unsure kerja 

selama periode yang bersangkutan. 

4. Laporan Arus Kas 

Informasi mengenai arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai 

laporan keuanagn sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan menilai kebutuhan perusahaan 

untuk menggunakan arus kas tersebut. Laporan arus kas disusun dengan 

tujuan utama memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, 

dan pendanaan dengan basis kas (Cash Basis). 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004:10), menyatakan bahwa : 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian 
jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan 
laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban 
kontigensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup 
informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam 
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pernyataan Akuntansi Keuanagn serta pengungkapan-pengungkapan lain 
yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara 
wajar.” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


