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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1 Good Corporate Governance (GCG) 

II.1.1 Pengertian Good Corporate Governance 

 Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem 

dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk 

memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang (Indonesian Institute of Corporate Governance/IICG, 2011). 

 Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) 

mendefinisikan GCG. 

”The structure through which shareholders, directors, managers, set 

of the board objectives of the company, the means of attaining those 

objectives and monitoring performance.” 

 

Menurut Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 

“GCG didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, 

atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan (FCGI, 2011)”.  

 

Pengertian GCG menurut versi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

(Meneg BUMN). 

“GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan organ BUMN 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan 

guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang 

dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 
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berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika (Kep-

117/2002, pasal 1)”. 

 

Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“GCG adalah penciptaan aturan main dan praktik penyelenggaraan 

usaha secara sehat dan beretika, yang diwujudkan dengan penciptaan 

struktur dan proses yang ideal dalam organ-organ korporasi, 

didasarkan komitmen Perusahaan/unsur-unsurnya (Modul I BPKP, hal 

19)” 

 

 Pengertian tentang corporate governance dapat dimasukkan dalam dua 

kategori.  

1. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku 

perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur 

pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan stakeholders.  

2. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu 

segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem 

peradilan, pasar keuangan dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku 

perusahaan. (Wardani, 2008). 

 

II.1.2 Prinsip – Prinsip  Good Corporate Governance 

 Prinsip-prinsip utama dari GCG yang menjadi indikator, sebagaimana 

ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) adalah : 

1. Keadilan (Fairness) 

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi 

seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai perlakuan yang 

sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham 

minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku 
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insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2. Keterbukaan/Transparansi  (Disclosure/Transparency) 

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada 

waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, 

kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga objektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material 

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 

tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan  perundang-undangan, 

tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang 

saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

3. Akuntabilitas  (Accountability) 

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan 

yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi dan 

pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi dan pengendalian 

terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan 

lainnya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

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

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

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

kinerja yang berkesinambungan. 

4. Responsibilitas (Responsibility) 

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, 

pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan 

para pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa 

tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, 

menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan 

wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan 

memelihara bisnis yang sehat. 

5. Independen  (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen 

diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang 

mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini 

menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komisaris, komite 

dalam komisaris dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan 

proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak 

tertentu. Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas 

dan independen GCG dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi 

dengan good faith (bertindak atas itikad baik) dan kode etik perusahaan serta 

pedoman GCG, agar visi dan misi perusahaan yang berwawasan internasional 
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dapat terwujud. Pedoman GCG yang telah dibuat oleh Komite Nasional 

Corporate Governance hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat 

memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan GCG secara 

konsisten dan konsekuen. Hal ini penting mengingat kecenderungan aktivitas 

usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran 

perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik. 

(Wardani, 2008). 

Dalam praktiknya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) 

ini perlu dibangun dan dikembangkan secara bertahap. Perusahaan harus 

membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan 

dikembangkannya. Demikian juga dengan para karyawan, mereka perlu 

memahami dan diberikan bekal pengetahuan tentang prinsip-prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik yang akan dijalankan perusahaan (IICG, 2010). 

 

II.1.3 Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance 

 Berdasarkan berbagai definisi GCG yang disampaikan di atas dapat  

diketahui ada lima macam tujuan utama Good Corporate Governance yaitu: 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham,  

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders  non 

pemegang saham,  

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,  

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board  

of Directors dan manajemen perusahaan, dan  
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5. Meningkatkan mutu hubungan  Board of Directors dengan manajemen  

senior perusahaan. (Emirzon, 2006) 

Kelima tujuan utama GCG menunjukan isyarat bagaimana penting 

hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan 

sehingga diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Di Indonesia, tujuan dan 

manfaat GCG dapat diketahui dari Keputusan Menteri Negara BUMN melalui SK 

No. Keputusan 23/M-PM. PBUMN/2000, Pasal 6, Penerapan GCG dalam rangka 

menjaga kepentingan Persero bertujuan untuk : 

a) Pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan. 

b) Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif. 

c) Peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari organ Persero dalam 

rangka menjaga kepentingan perusahaan termasuk pemegang saham, 

kreditur, karyawan, dan lingkungan dimana Persero berada, secara timbal 

balik sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. 

d) Meningkatkan kontribusi Persero bagi perekonomian nasional. 

e) Meningkatkan iklim investasi. 

f) Mendukung program privatisasi. (Emirzon, 2006) 

 

II.1.4 Implementasi Good Corporate Governance 

 Selain para pemegang saham atau investor, perlu diperhatikan juga 

kepentingan para kreditor karena hampir tidak ada perusahaan yang dapat berjalan 

dengan modalnya sendiri, sehingga mencari tambahan dana yang diperlukan 

untuk biaya operasional perusahaan ataupun ekspansi usaha. 
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 Penerapan prinsip – prinsip GCG dalam suatu perusahaan merupakan salah 

satu bahan pertimbangan utama bagi kreditor dalam mengevaluasi potensi suatu 

perusahaan untuk menerima pinjaman kredit. Bahkan bagi perusahaan yang 

berdomisili di negara-negara berkembang, implementasi prinsip GCG secara 

konkret, dapat memberikan kontribusi untuk memulihkan kepercayaan para 

kreditor terhadap kinerja suatu perusahaan yang telah dilanda krisis, misalnya di 

Indonesia. Di dunia  Internasional, penerapan GCG sudah merupakan suatu syarat 

utama dalam perjanjian pemberian kredit. Seringkali perusahaan yang telah 

mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG, mempunyai kemungkinan besar 

untuk memperoleh bantuan kredit bagi usahanya. 

 Hal-hal tersebut sangat berkaitan dengan filosofi dasar kepentingan para 

kreditor, yaitu bahwa kepentingan utama kreditor adalah mendapatkan 

keuntungan maksimal dan menekan seminimal mungkin resiko kegagalan 

pengembalian pinjaman. Keuntungan maksimal ini dapat diperoleh dengan 

berbagai jalan, salah satunya adalah dengan meningkatkan tingkat kemampuan 

perusahaan debitor untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam melalui 

efektivitas kinerja perusahaan tersebut. 

 Penerapan prinsip  GCG ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan 

yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan.  

Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan 

dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan 

kinerja perusahaan yang baik. (Wardani, 2008) 
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II.1.5 The Indonesian Intitute for Corporate Governance (IICG) 

 The Indonesian Intitute for Corporate Governance (IICG) yang didirikan 

pada tanggal 2 Juni 2000 adalah sebuah lembaga independen yang melakukan 

kegiatan diseminasi dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 

Corporate Governance /GCG) di Indonesia. Pernyataan visi “Menjadi lembaga 

independen dan bermartabat untuk mendorong terciptanya nilai perilaku bisnis 

yang sehat”, menjadi inspirasi IICG untuk senantiasa berupaya memasyarakatkan 

konsep, praktik dan manfaat GCG kepada dunia bisnis khususnya dan masyarakat 

luas pada umumya. Kegiatan utama yang dilakukan adalah melakukan riset 

penerapan GCG yang hasilnya berupa Corporate Governance Perception Index 

(CGPI). (IICG, 2011) 

 Dalam penyelenggaraan CGPI, IICG selalu melakukan pengembangan 

metodologi dan cakupan responden agar hasil riset dapat lebih representatif 

memberikan gambaran penerapan GCG di Indonesia. Dengan metodologi dan 

cakupan yang representatif, pemberian penghargaan dan brenchmark akan lebih 

terpercaya dan dapat memberikan dampak edukasi yang luas bagi kalangan dunia 

usaha di Indonesia. 

 Corporate Governance Perception Index (CGPI) adalah program riset dan 

pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. CGPI 

diikuti oleh perusahaan publik (emiten), BUMN, perbankan dan perusahaan 

swasta lainnya. Program CGPI secara konsisten telah diselenggarakan pada setiap 

tahunnya sejak tahun 2001. CGPI diselenggarakan oleh IICG sebagai lembaga 

swadaya masyarakat independen bekerjasama dengan Majalah SWA sebagai mitra 
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media publikasi. Program ini dirancang untuk memicu perusahaan dalam 

meningkatkan kualitas penerapan konsep Corporate Governance melalui 

perbaikan yang berkesinambungan (continues improvement) dengan 

melaksanakan evaluasi dan melakukan studi banding (benchmarking). Program 

CGPI akan memberikan apresiasi dan pengakuan kepada perusahaan-perusahaan 

yang telah menerapkan Corporate Governance melalui CGPI Awards dan 

penobatan sebagai Perusahaan Terpercaya. Penghargaan CGPI Awards dan 

hasilnya dipaparkan di Majalah SWA Salam Sajian Utama. (Anisa, 2011) 

 

II.1.6 Faktor dan Sistem Penilaian Penerapan GCG 

 Faktor yang menjadi indikator penilaian adalah prinsip-prinsip dan nilai 

GCG yaitu, komitmen, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, 

keadilan, kompetensi, kepemimpinan, kemampuan bekerjasama dan visi, misi 

serta tata nilai. 

 Pada laporan hasil dan pemeringkatan Corporate Governance Perception 

Index 2009, pentahapan atau urutan proses riset dalam pemeringkatan penerapan 

GCG dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Self Assessment 

Tahap ini adalah sebuah proses penilaian objektif dari perusahaan atas dirinya 

sendiri yang berkaitan dengan penyelarasan sistem GCG dalam semua proses 

bisnis. Pada tahap ini perusahaan diminta mengisi kuesioner Self-Assessment 

seputar penerapan konsep corporate governance di perusahaannya. 
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2. Pengumpulan Dokumen Perusahaan 

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk mengumpulkan dokumen dan bukti 

yang mendukung penerapan GCG di perusahaanya. Bagi perusahaan yang 

telah mengirimkan dokumen terkait pada penyelenggaraan CGPI tahun 

sebelumnya boleh memberikan pernyataan konfirmasi pada dokumen 

sebelumnya (kecuali jika terjadi perubahan, maka revisi harus dilampirkan). 

Dokumen tersebut tentunya harus merupakan dokumen yang valid atau abash 

yang mewakili suatu peristiwa yang terjadi di perusahaan. 

3. Penyusunan Makalah dan Presentasi 

Pada tahap ini perusahaan diminta untuk membuat penjelasan kegiatan 

perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam proses manajemen 

stratejik selama 2009 dalam bentuk makalah dengan memperhatikan 

sistematik yang telah ditentukan. 

4. Observasi ke Perusahaan 

Pada tahap ini tim peneliti CGPI 2009 berkunjung ke lokasi perusahaan 

peserta untuk menelaah kepastian penerapan prinsip-prinsip GCG dan proses 

manajemen stratejik. 

 

II.1.7 Pembobotan 

 Data hasil penilaian dari masing-masing tahapan diberi bobot berdasarkan 

konfirmasi dari 30 investor dan analis sesuai dengan tingkat kepentingannya. 

Perangkat yang digunakan dalam perhitungan angka bobot menggunakan metode 
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Analitycal Hierarchy Process (AHP). Pembobotan yang dilakukan untuk menilai 

masing-masing tahapan memperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Self Assessment  : 15% 

2. Kelengkapan Dokumen : 25% 

3. Penyusunan Makalah : 12% 

4. Observasi   : 48% 

Kategori Skor Penilaian Predikat Rating: 

� 85 – 100     : Sangat Terpercaya 

� 70 – 84,49  : Terpercaya 

� 55 – 69,99  : Cukup Terpercaya 

 

II.2 Kinerja Keuangan 

II.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Kinerja perusahaan merupakan 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. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

(Ermayanti, 2009). 

 Ada beberapa pengertian kinerja seperti yang telah dijelaskan oleh Helfart 

(1996:67). 

“Kinerja perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual 

yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen.” 
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 Menurutnya kinerja merupakan indikator dari baik buruknya keputusan 

manajemen dalam pengambilan keputusan. Manajemen dapat berinteraksi dengan 

lingkungan intern maupun ekstern melalui informasi. Informasi tersebut lebih 

lanjut dituangkan atau dirangkum dalam laporan keuangan perusahaan. 

 Pengertian lain tentang kinerja adalah  

“Performance adalah ukuran seberapa efisien dan efektif sebuah 

organisasi atau seorang manajer untuk mencapai tujuan yang 

memadai”. (Stoner et al, 196:9). 

 Adapun pengertian efektif dan efisien menurut Stoner et al (1996:9). 

“Efisien adalah kemampuan untuk meminimalkan penggunaan sumber 

daya dalam mencapai tujuan orgnanisasi berarti melakukan dengan 

tepat, sedangkan efektivitas adalah kemampuan untuk menentukan 

tujuan yang memadai berati melakukan hal yang tepat”. 

 

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

(Performance) perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan yang dibuat secara 

terus menerus oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan 

efisien. (Ermayanti, 2009). 

 

II.2.2 Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan salah satu cara 

yang dapat dilakukan oleh manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan yang ditimbulkan sebagai 

akibat dari proses pengambilan keputusan manajemen, merupakan persoalan yang 

kompleks karena menyangkut efektivitas pemanfaatan modal dan efisiensi dari 
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kegiatan perusahaan yang menyangkut nilai serta keamanan dari berbagai tuntutan 

yang timbul terhadap perusahaan. Pemegang saham memiliki wewenang untuk 

meminta pertanggung jawaban atas kinerja keuangan perusahaan termasuk 

memberi tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan timbal balik atas 

penanaman modal yang telah dipercayakan. 

 Jadi dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu 

ukuran atau tolok ukur tertentu. Biasanya ukuran yang digunakan adalah rasio 

atau indeks yang menghubungkan dua data keuangan. Adapun jenis perbandingan 

dalam analisis rasio keuangan meliputi dua bentuk yaitu membandingkan rasio 

masa lalu, saat ini ataupun masa yang akan datang untuk perusahaan yang sama. 

Dan bentuk yang lain yaitu dengan perbandingan rasio antara satu perusahaan 

dengan perusahaan lain yang sejenis. (Ermayanti, 2009). 

 

II.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja Perusahaan 

Tujuan penilaian kinerja perusahaan menurut Munawir (2000:31) adalah  

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat 

ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvablitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi 

baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 
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3. Untuk mengetahui tingkat rentabilias atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas utang-utangnya termasuk membayar kembali pokok utangnya tepat pada 

waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para 

pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.  

 

II.2.4 Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan 

 Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu 

tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang 

menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam 

periode tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari 

suatu proses pencatatan, suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau 

laporan arus dana, catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. (Ermawati, 2009) 

 Menurut Munawir (2000:31),  

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan 

atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak yang berkepentingan 

dengan data atau aktivitas dari perusahaan tersebut. Laporan keuangan 
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merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi 

sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai 

oleh perusahaan”.  

 

 Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan akan terlihat 

aktivitasnya selama satu periode akuntansi. Oleh karena itu, laporan keuangan 

perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan 

sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja 

keuangan. Laporan keuangan juga menjelaskan kondisi kesehatan perusahaan dan 

memberikan gambaran bagi stakeholder untuk mengambil suatu keputusan, baik 

itu pemerintah, investor, kreditur maupun masyarakat. 

 

II.3 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan  

II.3.1 Difersifikasi Pengaruh GCG terhadap Kinerja Keuangan 

 Penelitian yang dilakukan Yudha  Pranata, 2007 bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh penerapan GCG terhadap ROE, Tobin’s Q dan Net Profit Margin 

(NPM). Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan diambil secara 

purposive sampling yaitu perusahaan go public yang terdaftar di BEJ selama 

tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan indeks GCG. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG berpengaruh 

positif terhadap  Return On Equity (ROE), Tobin’s Q dan  Net Profit Margin 

(NPM) dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan GCG disebabkan oleh 

faktor lain yang tidak tercakup dalam model regresi. 

 Penelitian Paradita dan Nurzaimah, 2008 bertujuan untuk  membuktikan 

pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan. Sampel yang digunakan 
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adalah perusahaan yang masuk dalam kelompok sepuluh besar perusahaan terbaik 

dalam penerapan GCG pada tahun 2004 hingga 2007. Sedangkan populasinya 

adalah 93 perusahaan yang ikut serta dan memenuhi syarat dalam ajang 

Corporate Governance Perception Indeks (CGPI) Award pada periode tahun 

2004-2007. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan 

yang diukur dengan ROE, ROE dan NPM, sedangkan variabel independen adalah 

GCG yang diukur menggunakan CGPI. Dari berbagai pengujian yang telah 

dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bila bergerak secara 

parsial. Penerapan GCG berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan: ROI, 

ROE dan NPM dengan tingkat signifikasnsi variabel independen 0.61. 0.77, dan 

0.85 [>0,05]. Hal ini berarti secara parsial, semakin tinggi skor penerapan GCG 

maka kinerja keuangan: ROI, ROE, dan NPM semakin rendah. Hasil penelitian ini 

secara parsial menemukan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang  dapat menjadi 

bahan acuan dalam mendukung hasil penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada 

tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Proksi GCG 

Proksi 

Kinerja 
Hasil Penelitian Keterbatasan 

1 

Ujiyantho dan 

Agus 

 (Tahun 2007) 

Mekanisme Corporate 

Governance, Manajemen Laba dan 

Kinerja Keuangan, Studi Pada 

Perusahaan go publik Sektor 

Manufaktur 

1. Kepemilikan  

Institusional 
Cash Flow 

Return on 

Asset 

(CFROA) 

Melalui variabel 

intervening, 

Manajemen laba, 

GCG tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

Dalam pengukuran 

kinerja keuangan, biaya 

non kas dalam 

menentukan cash flow 

return on assets hanya 

menggunakan biaya 

depresiasi. 

 2. Kepemilikan 

Manajerial 

3. Proporsi Dewan   

Komisaris 

Independen 

2 

Paradita dan 

Nurzaimah 

(Tahun 2008) 

Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan pada Perusahaan yang 

Termasuk Kelompok Sepuluh 

Besar Menurut Corporate 

Governance Perception Indeks 

(CGPI) 

Skor GCG 
ROI, ROE, 

dan NPM 

GCG, secara parsial 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan 

Dalam pengukuran 

kinerja keuangan, 

hanya menggunakan 

rasio rentabilitas / 

profitabilitas 

3 
Siahaan 

 (Tahun 2008) 

Analisis Penerapan Good 

Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan yang Diukur 

dengan Economic Value Added 

1. Ukuran Perusahaan 

Economic 

Value Added 

GCG tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

Dalam pengukuran 

kinerja keuangan, 

hanya menggunakan 

Economic Value Added 

saja. 

2. Komposisi Aktiva 

3. Umur Perusahaan 

4. Kesempatan    

Tumbuh 

5. Struktur     

Kepemilikan 

4 
Bowen 

(Tahun 2008) 

Accounting Discretion, 

CorporateGovernance and Firm 

Performance 

1. Hak Pemegang 

Saham Future 

operating cash 

flows, ROA 

dan stock 

retuns 

GCG berpengaruh 

terhadap Cash Flow 

dan ROA masa 

depan 

1. Hanya menggunakan 

data perusahaan yang 

terdapat di database 

Execucom. 

2. Pengawasan Direksi 

3. Kepemilikan 

Institusional 

4. Kepemilikan 

Manajerial 
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No 
Nama 

Peneliti 
Judul Penelitian Proksi GCG 

Proksi 

Kinerja 
Hasil Penelitian Keterbatasan 

   

5. Kompensasi Insentif   

Bonus 

  

2. Tidak 

mempertimbangkan  

perbedaan gaya GCG di 

setiap negara 

6. Kompensasi Insentif 

Hak Opsi 

7. Keahlian Auditor 

5 
Wardani 

(Tahun 2008) 

Pengaruh Good Corporate 

Govaernance Terhadap Kinerja 

Perusahaan di Indonesia 

Skor GCG 
Tobin's Q dan  

ROE 

GCG hanya 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan yang 

diukur dengan 

Tobin's Q. 

Dalam pengukuran 

kinerja keuangan, 

hanya menggunakan 

rasio rentabilitas / 

profitabilitas 

6 

 

Sam’ani 

(Tahun 2008) 

Pengaruh Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan pada Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonseia 

(BEI) Tahun 2004 - 2007 

1. Kepemilikan 

Intitusional 

Cash Flow 

Return on 

Asset 

(CFROA) 

Hanya Kepemilikan  

Institutional dan 

Dewan Komisaris 

Indepeden yang 

tidak berepengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. Secara 

menyeluruh, GCG 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. 

Variabel  corporate 

governance  yang ada 

kurang dapat mengukur 

secara komprehensif 

realitas dari praktik 

corporate governance 

dalam perusahaan 

2. Aktivitas Dewan 

Komisaris 

3. Dewan Direksi 

4. Dewan Komisaris 

Independen 

5. Komite Audit 

6. Rasio Laverage 

7 
Anisa  

(Tahun 2011) 

Pengaruh Penerapan Good 

Corporate Governance terhadap 

Kinerja Keuangan Persuhaan pada 

Perusahaan yang terdaftar di CGPI 

dan BEI 2007 dan 2008 

1. Ukuran Perusahaan 

ROA, ROI, 

dan ROE 

GCG hanya 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

keuangan yang 

diukur dengan ROE. 

Dalam pengukuran 

kinerja keuangan, 

hanya menggunakan 

rasio rentabilitas / 

profitabilitas 

2. Komposisi Aktiva 

3. Umur Perusahaan 

4. Kesempatan  

Tumbuh 

5. Struktur 

Kepemilikan 
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II.3.2 Kerangka Pemikiran 

 Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Peningkatan kemakmuran pemilik modal diarahkan pada penciptaan nilai 

perusahaan yang diukur melalui peningkatan nilai pasar saham. Perusahaan harus 

dapat memahami kegiatan-kegiatan yang akan dapat menciptakan kinerja dan 

nilai secara terus menerus sehingga dapat memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan digunakan berbagai konsep 

dan teknik manajemen untuk mengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan 

dengan baik  dibutuhkan untuk menilai kinerja operasional ekonomis suatu 

perusahaan sekaligus memperhatikan secara adil harapan kreditur dan pemegang 

saham. (Inayah, 2009). 

 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 yang berkepentingan lainnya baik internal 

maupun eksternal sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka. 

Organization for Economic Coorperation and Development (OECD) atau disebut 

kelompok negara maju mendefinisikan GCG sebagai cara manajemen perusahaan 

bertanggung jawab pada shareholder-nya. (Dita dan Nurzaimah, 2008). 

 Pelaksanaan GCG diharapkan memberikan manfaat berikut ini (FCGI, 

2001:4): 
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1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholder. 

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. 

 

II.3.3 Pengembangan Hipotesis 

 Penerapan  GCG dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai 

perusahaan. Pernyataan ini dapat ditemukan dalam berbagai codes of corporate 

governance hampir di semua negara. Sebagai contoh, Dey Report (1994) 

mengemukakan bahwa  GCG yang efektif dalam jangka panjang dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. 

Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang 

saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum. Sunarto (2003) juga 

menyatakan apabila GCG tercapai maka kinerja saham perusahaan tersebut akan 

semakin meningkat. (Inayah, 2009) 

 Berdasarkan teori yang ada, pelaksanaan  GCG yang baik, dan sesuai 

dengan perturan yang berlaku, akan membuat investor memberikan respon yang 
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positif terhadap kinerja perusahaan dan meningkat nilai pasar perusahaan.  Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan hasil survei IICG berupa Corporate 

Covernance Perception Index (CGPI) untuk mengukur  GCG. Dari  CGPI, rating 

atau pemeringkatan disusun. Alasan penggunaan indeks ini disebabkan oleh 

keterbatasan data tentang penelitian penerapan  GCG pada perusahaan di 

Indonesia.  Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang dipublikasikan 

dari hasil penelitian pada perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan 

menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang 

berlaku di  Indonesia. (Wardani, 2006). 

 Dengan adanya prinsip-prinsip GCG, maka laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat 

membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan 

dapat memperhatikan dampak risiko bertransaksi dengan perusahaan 

 Dengan adanya prinsip-prinsip GCG, maka laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat 

membantu investor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam suatu 

perusahaan untuk mengambil keputusan. Penerapan prinsip GCG juga akan 

memberikan keyakinan pada pihak eksternal untuk menilai bahwa perusahaan 

telah memenuhi aspek accountable yang bisa mempertanggungjawabkan investasi 

yang telah dipercayakan pada perusahaan untuk dikelola secara efisien sehingga 

GCG juga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena kegiatan 

perusahaan berjalan dengan lebih baik. (Paradita, 2009)  
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Maka dapat disimpulkan, dengan adanya penerapan GCG dan 

pengungkapan prinsip-prinsip GCG oleh perusahaan akan mendorong perusahaan 

beroperasi lebih baik dan mencapai kinerja keuangan yang ditargetkan meliputi 

profitabilitas (Net Profit Margin), solvabilitas (Debt to Equity Ratio) dan 

likuiditas (Quick Ratio).  

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Hipotesis 1 

H01 : GCG tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Net Profit Margin)  

perusahaan 

Ha1 : GCG berpengaruh terhadap profitabilitas (Net Profit Margin)   

perusahaan 

 

 Hipotesis 2 

H02 : GCG tidak berpengaruh terhadap solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

perusahaan. 

Ha2 : GCG berpengaruh terhadap solvabilitas (Debt to Equity Ratio) 

perusahaan. 

 

   Hipotesis 3 

H03 : GCG tidak berpengaruh terhadap likuiditas (Quick Ratio) 

perusahaan. 

Ha3 : GCG berpengaruh terhadap likuiditas (Quick Ratio) perusahaan. 

 


