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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan (2005) adalah 

hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain 

(agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu, 

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. 

Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan principal dan CEO adalah 

agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai 

dengan kepentingan principal. Salah satu elemen kunci dari teori agensi ialah 

bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Agency 

theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu 

meningkat. (Ahmad ; 2016; 12) 

Asumsi teori ini menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (agency problem). 

Pemilik perusahaan akan memberikan kewenangan pada pengelola (manajer) 

untuk mengurus jalannya perusahaan seperti mengelola dana dan mengambil 

keputusan perusahaan lainnya untuk dan atas nama pemilik perusahaan. Pengelola 

tidak bertindak atas kepentingan pemilik, karena adanya perbedaaan kepentingan 
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 (conflict interest). Dalam teori agensi kepemilikan saham sepenuhnya 

dimiliki oleh pemegang saham dan manajer (agen) yang diminta untuk 

memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. (Hamdani ; 2016; 30). 

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan menurut Darmawati dkk 

(2005) dalam (Sari; 2010; 12), yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi 

keorganisasian dan asumsi informasi. 

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat 

mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional dan tidak 

menyukai risiko. 

2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitias, dan adanya asimetri 

informasi antara principal dan agent. 

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai 

komoditi yang dapat dijualbelikan. 

Berkaitan dengan masalah teori keagenan ini, good corporate governance 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan dapat 

berfungsi sebagai konsep yang memberikan keyakinan terhadap para investor 

tentang return atas dana yang telah mereka investasikan ke dalam perusahaan, Che 

Haat, et al (2008) dalam (Purno dan Khafid; 2013; 4194) berpendapat bahwa 

untuk mengatasi konflik keagenan dibutuhkan pedoman yang lebih baik yaitu 

dengan adanya good corporate governance sehingga diharapakan konflik 

keagenan yang terjadi dapat dikurangi. 
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Hubungan keengganan terjadi ketika satu atau lebih individu atau 

organisasi Teory Agency ini mengembangkan adanya hubungan positif antara 

shareholder dengan para manager melalui Good Corporate Governance. Prinsip 

utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi 

wewenang (prinsipal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang 

(agensi) yaitu manajer. Berdasarkan teory agency inilah, perusahaan menyadari 

perlunya penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan. 

Selain untuk meminimalisir kerugian akibat penyalahgunaan wewenang 

manajemen dalam pengelolaan perusahaan untuk memperoleh laba juga untuk 

menggambarkan citra yang baik bagi perusahaan kepada publik dan calon 

investor. (Jumandani ; 2012; 5). 

2.2  Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 

efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kinerja 

merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan, karena 

kinerja perusahaan merupakan cerminan perusahaan dalam mengelola aset dan 

sumber dayanya. 

 Jumingan (2006) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai proses 

pengkajian secara kritis terhadap keuangan perusahaan yaitu review data, 

menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap keuangan 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja dapat digunakan 

untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang serta 

menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan. Semua ini diharapkan dapat 
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memberikan motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian untuk bekerja 

lebih efektif dan efisien (Mulyadi, 2001) dalam (Widyati ; 2013; 239) 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu tentang 

apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai 

tujuan apakah sudah dicapai atau belum tidaklah mudah karena menyangkut 

aspek-aspek manajemen. Untuk itu salah satu cara untuk mengetahui apakah 

perusahaan sudah menjalankan operasinya sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan dan dipertimbangkan sesuai dengan tujuan adalah dengan mengetahui 

dari kinerja keuangan perusahaan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan peraturan 

perusahaan atau belum (Lestari ; 2011; 15).  

 Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan penilaian analisis 

rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan 

menganalisis kinerja keuangan (Fahmi, 2011). Pengukuran terhadap kinerja 

perusahaan memiliki banyak metode. Seperti yang diungkpkan oleh Widayanti 

(1993), “ ukuran yang dipakai dalam penilaian kinerja suatu perusahan selama ini 

sangat beragam dan kadang berbeda dari industri yang satu dengan yang lainnya.” 

Rasio profitabilitas adalah salah satu rasio yang dijadikan rujukan bagi para 

investor untuk melihat kondisi kerja keuangan suatu perusahaan (Fahmi, 2013) 

dalam (Mujiati, dkk ; 2016; 45) 

 Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan dalam mencapai keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektifitas menajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh 
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laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir; 2015; 

196). Analisis ini mengukur kinerja keuangan secara keseluruhan perusahaan dan 

efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban dan kekayaan. Ada 3 rasio yang 

sering dibicarakan, yaitu Return on Asset ( ROA ), Return on Investment ( ROI ) 

dan Return on Equity ( ROE ). Kinerja keuangan pada penelitian ini menggunakan 

menggunakan 1 indikator dari Rasio profitabilitas yaitu  Return On Asset (ROA) 

2.2.1 Return On Asset (ROA) 

 Return On Asset (ROA) menurut Kasmir (2012:201) adalah rasio yang 

menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. 

Selain itu, Return On Asset (ROA) memberikan ukuran yang lebih baik atas 

profitabilitas perusahan karena menunjukkan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. 

 Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas perusahan 

dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sesudah pajak terhadap total 

assets. Semakin besar Return On Asset (ROA) menunjukkan kinerja perusahaan 

semakin baik, karena tingkat pengembalian (return) semakin besar. Return On 

Asset (ROA) juga merupakan perkalian antara faktor net income margin dengan 

perputaran aktiva. 

 Return On Asset (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva 

yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya jika Return On Asset (ROA) negative menunjukkan total 

akvita yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan atau rugi. Return On 
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Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk 

mengukur efektifitas peruasahan didalam menghasilkan keuntungan dengan 

memanfaatkan total asset yang dimilikinya. 

 Return On Asset (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak 

terhadap total asset (Tjiptono dan Fakhruddin; 2012; 158). Return On Asset 

(ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

total asset yang dimilikinya. 

2.2.1.1 Alasan Menggunakan Return on Asset (ROA)  

 Cara untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan adalah bermacam – 

macam dan tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan 

diperbandingkan satu dengan yang lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan 

yaitu laba yang berasal dari operasioanal atau usaha, atau laba neto setelah pajak 

diperbandingkan dengan keseluruhan aktiva berwujud atau yang akan 

diperbandingkan itu laba neto sudah pajak dengan modal sendiri.  

 Dengan adanya bermacam – macam cara penilaian profitabilitas suatu 

perusahaan, maka tidak mengherankan kalau ada beberapa perusahaan yang 

berbeda – beda dalam cara menghitung profitabilitasnya. Pokok terpenting adalah 

profitabilitas mana yang akan dipergunakan sebagai alat mengukur kinerja 

keuangan dalam perusahaan yang bersangkutan.  

 Return on Asset (ROA) merupakan salah satu cara menghitung kinerja 

keuangan perusahaan dengan membandingkan laba bersih yang diperoleh 

perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA merefleksikan 
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seberapa banyak perusahaan telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan 

yang ditanamkan pada perusahaan.  

 Sehingga alasan penulis menggunakan ROA untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan karena rasio ROA ini dalam analisis keuangan mempunyai 

arti yang sangat penting yaitu merupakan salah satu teknik yang bersifat 

menyeluruh (comprehensive). Analisis rasio ROA merupakan teknik analisis yang 

lazim digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dari keseluruhan operasi 

perusahaan 

2.3  Good Corporate Governance 

2.3.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Definisi menurut Cadbury mengatakan bahwa Good Corporate 

Governance adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai 

keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Adapun Center for 

European Policy Study (CEPS), memformasikan GCG adalah seluruh sistem yang 

dibentuk mulai dari hak (right), proses dan pengendalian baik yang ada di dalam 

maupun di luar manajemen perusahaan, dengan catatan bahwa hak di sini adalah 

hak dari seluruh stakeholders dan bukan hanya terbatas kepada satu stakeholder 

saja. Noensi, seorang pakar GCG dari Indo Consult, mendefinisikan GCG adalah 

menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum 

yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial 

budaya yang tinggi. (Adrian, 2012:1)  

 OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) 

memberikan pengertian GCG sebagai suatu bentuk hubungan antara manajemen 
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suatu perusahaan, board of directors, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. 

Hubungan ini meliputi berbagai aturan dan insentif terbentuknya struktur dan 

tujuan perusahaan yang pasti, dan cara mencapai tujuan serta pengawasan kinerja 

perusahaan. Corporate Governance yang efektif menciptakan sistem yang dapat 

menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan, sehingga dapat ditekan 

seminimal mungkin peluang-peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan 

wewenang masing-masing organ perusahaan, menciptakan insentif bagi manajer 

untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan aset dan sumber daya lainnya, 

sehingga dicapai hasil uasaha yang maksimal. (Adrian, 2012:30) 

Menurut The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yang 

dimaksud dengan Corporate Governance adalah serangkaian mekanisme yang 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholders). 

Pengertian Good Corporate Governance (GCG) merupakan struktur, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk 

memberi nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, 

berlandaskan moral, etika, budaya dan aturan berlaku lainnya. 

 Dalam Keputusan Menteri BUMN (KEP-117/MMBU/2002) tentang 

Good Corporate Governance ditetapkan, yang dimaksud dengan Corporate 

Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 
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memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika. Organ adalah Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), komisaris dan Direksi untuk Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan 

Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi untuk Perusahaan Umum 

(PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN). BUMN wajib menerapkan GCG 

secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.  

Sedangkan pengertian Good Corporate Governance menurut beberapa 

ahli adalah sebagai berikut : 

1. Menurut Hery (2010;11) Good Corporate Governance adalah 

“seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan 

hak–hak dan kewajiban mereka”. 

2. Menurut Ardeno Kurniawan (2012;27) Good Corporate Governance 

adalah “seperangkat hubungan yang terjadi antara manajemen, 

direksi,pemegang saham, dan stakeholders-stakeholders lain seperti 

pegawai, kreditor dan karyawan”. 

3. Menurut Price Waterhouse Cooper tentang Corporate governance terkain 

dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur 

organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan 

struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang 

menguntungkan, efesiensi, dan efektif dalam mengelola risiko dan 

bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders. 
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2.3.2 Prinsip Good Corporate Governance 

 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam praktik corporate 

governance berbeda disetiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan 

sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan 

praktik ini menggambarkan perbedaan dalam kekuatan suatu kontrak, sikap 

politik pemilik saham dan hutang. Dengan demikian beberapa aturan, pedoman 

atau prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Good Corporate Governance 

juga akan berbeda. Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan jenis 

perusahaan akan mempengaruhi kualitas implementasi Good Corporate 

Governance perusahaan. Selain itu, pelaksanaan prinsip-prinsip dasar Good 

Corporate Governance harus mempertimbangkan karakter setiap perusahaan 

seperti besarnya modal, pengaruh dari kegiatannya terhadap masyarakat dan lain 

sebagainya. 

 Menurut The Organization for Economic Corporation and Development 

(OECD), ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan 

corporate governance yaitu sebagai berikut. 

1. Transparency (Keterbukaan) 

Keterbukaan kepada stakeholders dalam melakukan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan 

mengenai perusahan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, relevan, 

friendly, reliable, dan comparable. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja 

keuangan, kepemilikan, pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat 
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dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan 

perusahaan. Dalam hubungannya dengan islam, konsep transparency (keterbukaan 

informasi) telah diungkapkan oleh Allah dalam  potongan ayat berikut : 

ى فَاْكتُثُىيُ ۚ َوْنيَْكتُْة تَْيىَُكْم َكا تٌِة يَا أَيَُّها انَِّريَه آَمىُىا إَِذا تََدايَْىتُْم تَِدْيٍه إِنَٰى أََجٍم ُمَسم ّ

ُ ۚ فَْهيَْكتُْة َوْنيُْمهِِم انَِّري َعهَيْ  ًِ اْنَحقُّ َوْنيَتَِّق تِاْنَعْدِل ۚ َوََل يَأَْب َكاتٌِة أَْن يَْكتَُة َكَما َعهََّمًُ َّللاَّ

ُ َوََل يَْثَخسْ  َ َزتًَّ  َّللاَّ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan 

dengan hutang piutang yang diberi tempo hingga ke suatu masa yang tertentu, 

maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) itu. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar). Dan  janganlah 

seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya…..” 

(Q.S. Al-Baqarah:282) 

2. Accountability (Akuntabilitas) 

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban 

organperusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara 

stakeholder terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, 

direksi dan jajaran wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai 

dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

3. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi 

yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar 

seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggungjawab 



26 
 

dan mematuhi hukum yang diterapkan.Prinsip ini sangat dianggap sebagai suatu 

perbuatan yang baik dalam islam, sehingga setiap individu dalam perusahaan 

harus memiliki rasa pertanggungjawaban yang tinggi dalam pekerjaan mereka 

sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat Al-Qur‟an berikut: 

ُسىَل َوتَُخىوُىا أََماوَاتُِكْم َوأَْوتُْم تَْعهَُمىنَ  َ َوانسَّ  يَا أَيَُّها انَِّريَه آَمىُىا ََل تَُخىوُىا َّللاَّ

“Hai orang -orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan  Rasul 

(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. Al Anfaal:27) 

4. Independency (Kemandirian) 

 Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

5. Fairness (Keadilan) 

 Perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholders 

yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan 

memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua 

pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi 

yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Wardani, (2008) dalam ( 

Mayangsari ; 2012; 11) 
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Dalam Al- Qur‟an, prinsip fairness ini dijelaskan dalam surat An-Nisaa ayat 58 : 

 َ وا األَماوَاِت إِلَى أَهْلِهَا َوإَِذا َحَكْمتُْم بَْيَه الىَّاِس أَْن تَْحُكُمىا بِالَْعْدِل إِنَّ إِنَّ َّللاَّ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ

َ َكاَن َسِميًعا بَِصيًرا ا يَِعظُُكْم بِِه إِنَّ َّللاَّ َ وِِعمَّ  َّللاَّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada  yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah  Maha 

Mendengar lagi Maha  Melihat.” (Q.S. An-Nisaa:58)  

Prinsip–prinsip Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri 

Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 adalah : 

1. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan 

proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana 

secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam 

pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

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

secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
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pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

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

hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan 

perjanjian dan peraturan perundang-undangan. 

2.3.3 Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Corporate Governance  Perception Index (CGPI), penerapan 

GCG dalam rangka pemenuhan kepatuhan, atau karena kebutuhan, maupun 

memanfaatkan pembelajaran yang ada, dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan antara lain: 

1. Mempertahankan going concern perusahaan 

2. Meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan pasar 

3. Mengurangi agency cost dan cost of capital 

4. Meningkatkan kinerja, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders 

5. Melindungi organ dari intervensi politik dan tuntutan hukum, dan  

6. Membantu terwujudnya good corporate citizen. 

Penerapan GCG juga memberikan manfaat kepada organ dan anggota 

perusahaan dalam mendukung pencapaian kinerja perusahaan, pemenuhan 

akuntabilitas, mengurangi agency cost, menjaga independensi dan 

profesionalisme organ dan anggota perusahaan, memenuhi kepatuhan, mengelola 

risiko dan hal-hal yang berdampak pada kesinambungan perusahaan, serta 

mewujudkan hubungan kerja yang beretika, adil dan bermartabat. (IICG: 2013) 
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2.3.4 Tujuan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)  

 Tujuan penerapan Good Corporate Governance dalam (Pasaribu dan 

Willy ; 2014; 4)antara lain :  

1. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha 

2. Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya  

3. Meningkatkan iklim investasi nasional 

4. Memperbesar keuntungan secara nasional dari sebuah usaha yang dikelola 

secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber 

daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas dalam 

negeri ketika bersaing di pasar internasional. 

2.4  Komposisi Dewan Komisaris Independen 

 Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan 

Governance, 2006). 

Dalam fungsinya sebagai dewan komisaris independen diberikan tanggung 

jawab yang berisikan sebagai berikut :  

1.  Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong 

diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan Dewan 
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Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada Direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi 

perusahaan.  

2. Dalam upaya untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maka 

Komisaris Independen harus secara proaktif mengupayakan agar Dewan 

Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada 

Direksi yang terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :  

a) Memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif, 

termasuk di dalamnya memantau jadwal, anggaran dan efektifitas 

strategi tersebut.  

b) Memastikan bahwa perusahaan mengangkat eksekutif dan manajer-

manajer profesional.  

c) Memastikan bahwa perusahaan memiliki informasi, sistem 

pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik.  

d) Memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan perundangan 

yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam 

menjalankan operasinya.  

e) Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasikan dan 

dikelola dengan baik.  

f) Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance 

dipatuhi dan diterapkan dengan baik.  
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3. Tugas Komisaris independen sebagaimana memastikan prinsip-prinsip dan 

praktek Good Corporate Governance dipatuhi dan diterapkan dengan baik. 

(Nazir ;2014; 7) 

 Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui 

peraturan BEJ Tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed 

di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara profesional sama 

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (bukan 

controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal 

komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. 

2.5 Komite Audit 

 Dewan komisaris membutuhkan komite audit untuk membatu melakukan 

pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Komite audit bertanggungjawab 

mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit juga menghubungkan para 

pemegang saham dan komisaris dengan manajemen dalam usaha menangani 

pengendalian. Paling tidak terdapat satu anggota komisaris independen sebagai 

ketua komite audit, dan dua orang dari luar perusahaan sebagai anggota komite 

audit. Komite audit dalam suatu perusahaan dapat diukur dari jumlah anggota 

komite audit (Oemar, 2014:386). 

 Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit 

sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang 

dibentuk dari dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan 

memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan 
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implementasi dari corporate governance di perusahaa-perusahaan. Bapepam 

melalui Surat edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiapdireksi emiten 

dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit. 

 Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan 

publik diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan 

Pedoman Pelaksanaan kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan 

perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-

kurangnya tiga oran dimana salah satunya merupakankomisaris independen 

perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit. (Widyati ; 2013; 238) 

 Dalam keputusan Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 disebutkan bahwa 

komite audit terdiri dari sekurang – kurangnya satu komisaris independen yang 

bertindak sebagai ketua komite audit sekurang – kurangnya dua orang anggota 

lain yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. Menyatakan bahwa 

rata- rata jumlah komite audit yang ideal adalah 3- 4 orang. (Nugroho ; 2014; ) 

 Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), Komite Audit 

bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa : 

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, 

3. Pelaksanaan audit internal maupun ekternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku, 

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 
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2.6 Pengungkapan (Disclosure) 

 Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) menjadi salah satu unsur 

good corporate governance yang penting karena hampir keseluruhan kegiatan 

disclosure merupakan bentuk perwujudan dari prinsip transparency. Terdapat 

beberapa alasan mengapa disclosure menjadi sangat penting dalam penerapan 

good corporate governance. Alasan-alasan tersebut adalah: 

1. Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) merupakan suatu cara untuk 

menyampaikan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu 

perusahaan.  

2. Peningkatan akan kebutuhan disclosure yang disebabkan oleh semakin 

kompleknya lingkungan bisnis, adanya kebutuhan akan informasi secara 

tepat waktu, dan mengingat peran akuntansi sebagai alat kontrol dan 

monitor.   

3. Alasan pentingnya pengungkapan pada masa mendatang adalah karena 

lingkungan bisnis tumbuh semakin kompleks dan pasar modal mampu 

menyerap dan mencerminkan informasi baru dalam harga saham secara 

cepat (Irawan, 2006:8) dalam (abdillah, dkk ; 2015; 3) 

 Berdasarkan alasan-alasan mengenai pentingnya disclosure dalam 

penerapan good corporate governance, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

disclosure merupakan cara untuk menyampaikan informasi yang terdapat dalam 

laporan keuangan suatu perusahaan yang saat ini sangat dibutuhkan yang 

disebabkan oleh semakin kompleksnya lingkungan bisnis, kebutuhan akan 
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informasi secara tepat waktu dan kemampuan pasar modal yang mampu menyerap 

dan mencerminkan informasi baru dalam harga saham secara cepat. 

 Prinsip good corporate governance tentang disclosure and transparency, 

menurut Organization for Ecomonic Coorporation and Development (OECD) 

harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan 

terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahan, mencakup kondisi 

keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. 

2.7 Kepemilikan Institutional 

 Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

lembaga atau institusi lain. Pemegang saham institusional biasanya berbentuk 

entitas, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan reksadana. Investor 

institusional memiliki kapabilitas untuk menganalisis laporan keuangan secara 

langsung dibandingkan dengan investor individual. Menurut Potter (1991), 

laporan keuangan periodik merupakan laporan yang diterbitkan manajemen 

sebagai sumber informasi bagi investor institusional dalam melakukan aktivitas 

monitoring. (Hermiyetti, dkk ; 2016; 29) 

Tingkat saham institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya-upaya 

pengawasan yang lebih intensif sehingga dapat membatasi perilaku opportunistic 

manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimalkan 

kepentingan pribadinya.  

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat 
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menghalangi perilaku opportunistic manajer. Menurut Shleifer and Vishny (dalam 

Permanasari, 2010) bahwa institutional shareholders, dengan kepemilikan saham 

yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan 

perusahaan. Begitu pula penelitian Wening (dalam Permanasari, 2010) 

mengatakan bahwa semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka 

semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan. 

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:  

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat 

menguji keandalan informasi.  

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat 

atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Muhamad Hanif, 2014 penelitian tentang Pengaruh penerapan Corporate 

Governance terhadap pertumbuhan laba perusahaan (studi kasus perusahaan 

perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2012) penelitian ini menunjukkan 

dimana Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap ROA, Ukuran 

Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap ROA, Ukuran Dewan 

Direksi tidak berpengaruh terhadap ROA, Ukuran Komite Audit berpengaruh 

terhadap ROA,dan ukuran Kepemilikan Institutional berpengaruh ROA. 

Ardhi Abdillah, dkk 2015 dimana penelitian berjudul pengaruh penerapan 

good corporate governance terhadap kinerja keuangan. Dimana diperoleh hasil 
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bahwa Penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara komposisi 

dewan komisaris independen terhadap ROA, pengaruh negatif tidak signifikan 

antara disclosure terhadap ROA, pengaruh negatif tidak signfikan antara 

komposisi dewan komisaris independen terhadap ROE, pengaruh negatif 

signifikan antara disclosure terhadap ROE, pengaruh signifikan antara komposisi 

dewan komisaris independen dan disclosure terhadap ROA, pengaruh signifikan 

antara komposisi dewan komisaris independen dan disclosure terhadap ROE. 

Adestian yuda, 2015. Penelitian tentang Pengaruh Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Ukuran 

Perusahaan Pada Kinerja Perusahaan Perbankan yang Listening di BEI pada tahun 

2012-2014, dalam penelitian ini Kenerja Perusahaan memakai ROA sebagai alat 

uji. Ukuran dewan komisaris dan Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan,Dewan direksi, Komite audit, dan Komposisi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sebab jumlah dewan 

komisaris indepnden pada perusahaan sampel rata-rata sudah tinggi, sehingga 

kurang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Luthfilia Desy dan Dini Whayu , 2015. Penelitian tentang pengaruh good 

corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja 

keuangan. Secara silmutan good corporate governance dan corporate social 

responsibility berpengaruh signifikan terhadap kinerjka keuangan perusahaan 

yang diproyeksikan dengan Return on asset, secara parsial komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap roa, dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap 
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roa, komite audit tidak perpengaruh signifikan terhadap roa, dan csr tidak 

berpengaruh signifikan terhadap roa. 

Putriana Salman, 2015. Penelitian tentang pengungkapan corporate 

governance terhadap kinerja perusahaan, Pengungkapan corporate governance 

memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan 

Tobin’s Q. Pengungkapan corporate governance tidak memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Artinya, setiap 

peningkatan pengungkapan tata kelola perusahaan belum mampu meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Intan Candra dan Ida Bagus, 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Institutional dan dewan Komisaris Independen terhadap Return On 

Asset. Penelitian ini menunjukkan dimana kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institutional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, 

dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA. 

Ismi Renjanis Mujiati, dkk 2016. Penelitian tentang Pengaruh 

Penungkapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Perusahaan Industri Perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia), kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA, menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh pengungkapan Good Corporate Corporate Governance 

terhadap kinerja keuangan pada bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

Kiki subiyantari, 2017. Penelitian tentang Pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan (Studi Pada Perusahaan 
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Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015) 

penelitian ini menunjukkan dimana Ukuran dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh secara signifikan  terhadap ROA, Disclosure berpengaruh secara 

signifikan terhadap ROA. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul penelitian Variabel Hasil 

1 Muhamad Hanif, 

2014 

Pengaruh penerapan 

Corporate Governance 

terhadap pertumbuhan 

laba perusahaan (studi 

kasus perusahaan 

perbankan yang terdaftar 

di BEI Periode 2009-

2012) 

Independen : 

Dewan Komisaris (X1) 

Dewan Komisaris 

Independen (X2) 

Dewan Direksi (X3) 

Komite Audit (X4) 

Kepemilikan Institutional 

(X5) 

Dependen : 

Kinerja Keuangan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi 

tidak berpengaruh terhadap 

ROA 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dewan 

Komisaris Independen, 

Komite Audit, Kepemilikan 

Institutional berpengaruh 

ROA. 

2 Ardhi Abdillah, 

dkk, 2015 

Pengaruh Penerapan 

Good Corporate 

Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan(Studi 

Pada Perusahaan Publik 

Pemenang Annual Report 

Award Periode 2010-

2012 Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia)  

Independen :  

Komposisi dewan 

Komisaris independen 

(X1) 

Disclosure (X2) 

Dependen : 

Kinerja keuangan (Y) 

Secara Parsial : 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh negatif signifikan 

antara komposisi dewan 

komisaris independen 

terhadap ROA 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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Pengaruh negatif tidak 

signifikan antara disclosure 

terhadap ROA,  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh negatif tidak 

signfikan antara komposisi 

dewan komisaris 

independen terhadap ROE 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh negatif signifikan 

antara disclosure terhadap 

ROE 

Secara Simultan : 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh signifikan antara 

komposisi dewan komisaris 

independen dan disclosure 

terhadap ROA dan ROE. 

3 Adestian yuda, 2015 Pengaruh Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, 

Dewan Komisaris 

Independen, Komite Audit 

Dan Ukuran Perusahaan 

Pada Kinerja Perusahaan 

Perbankan yang Listening 

di BEI pada tahun 2012-

2014 

Independen : 

Dewan Komisaris (X1) 

Dewan Direksi (X2) 

Komposisi Dewan 

Komisaris Independen 

(X3) 

Komite Audit (X4) 

Ukuran Perusahaan (X5) 

Dependen : 

Kinerja Perusahaan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Ukuran dewan komisaris 

dan Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan (ROA) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Dewan 

direksi, Komite audit, dan 

Komposisi dewan komisaris 
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independen tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan.(ROA) 

4 

 

Luthfilia Desy 

Fitriani dan Dini 

Whayu Hapsari, 

2015. 

Pengaruh good corporate 

governance dan corporate 

social responsibility 

terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (studi pada 

perbankan Milik 

pemerintah dan swasta 

yang terdaftar di BEI tahun 

2011-2013) 

Independen : 

Komisaris independen 

(X1) 

Dewan direksi (X2) 

Komite audit (X3) 

CSR (X4) 

Dependen : 

Kinerja keuangan 

perusahaan (Y) 

Secara Silmutan : 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Good 

corporate governance dan 

corporate social 

responsibility berpengaruh 

signifikan terhadap kinerjka 

keuangan perusahaan yang 

diproyeksikan dengan 

Return on asset 

 Secara Parsial : 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

komisaris independen, 

komite audit dan CSR tidak 

berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengaruh signifikan antara 

dewan direksi terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan 

5 PutrianaSalman, 

2015 

Penelitian tentang 

pengungkapan corporate 

governance terhadap 

kinerja perusahaan 

Independen : 

Pengungkapan 

Corporate Governance 

(X1) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengungkapan corporate 

governance memiliki 
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Dependen : 

Kinerja Perusahaan (Y) 

pengaruh terhadap kinerja 

perusahaan yang diukur 

menggunakan Tobin’s Q.  

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Pengungkapan corporate 

governance tidak memiliki 

pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan yang 

diukur menggunakan ROA 

6 Intan Candradewi 

dan Ida Bagus Panji 

Sedana, 2016 

Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan 

Institutional dan dewan 

Komisaris Independen 

terhadap Return On Asset 

Independen : 

Kepemilikan Manajerial 

(X1) 

Kepemilikan Institutional 

(X2) 

Dewan Komisaris 

independen (X3) 

Dependen : 

Return On Asset (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institutional 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap ROA 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa dewan 

komisaris independen 

berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap ROA. 

7 Ismi Renjanis 

Mujiati, dkk 2016 

Pengaruh Penungkapan 

Good Corporate 

Governance terhadap 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Perusahaan 

Industri Perbankan BUMN 

yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Independen : 

Penungkapan Good 

Corporate Governance 

(X1) 

Dependen : 

Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Y) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Terdapat pengaruh 

pengungkapan Good 

Corporate Corporate 

Governance terhadap 

kinerja keuangan 

8 Kiki subiyantari, 

2017 

Pengaruh good corporate 

governance terhadap 

Independen : 

Ukuran dewan 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 
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kinerja keuangan 

perusahaan (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 

2013-2015) 

 

Komisaris Independen 

(X1) 

Disclosure (X2) 

Dependen : 

Kinerja Keuangan (Y) 

Ukuran dewan komisaris 

independen tidak 

berpengaruh secara 

signifikan  terhadap ROA, 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Disclosure berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

ROA. 

Sumber : Penelitian-penelitian sebelumnya 

2.9 Kerangka Berpikir 

Menurut (Sugiyono ; 2012; 89) Kerangka berfikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskrpsikan. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen atau 

variable bebas (X) dan variable dependen atau variabel terikat (Y). Variabel 

independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau tumbulnya variabel dependen (variabel terikat). 

Sedangkan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 

59). 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah 

Komposisi dewan komisaris independen (X1), komite audit (X2) dan disclosure 

(X3) Kepemilikan Institutional (X4), sedangkan yang menjadi variabel 

dependennya adalah Kinerja Keuangan (Y). 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen    Variabel dependen 

 

  

 H1 

H2  

   

 H3 

 H4 

 

 H5 

 

Keterangan : 

Secara Parsial  : 

Secara Simultan : 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

(Sugiyono, 2012: 221) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara 

karena jawaban yang diberikan didasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Maka dari itu, berdasarkan teori dan kerangka pikiran yang telah peneliti 

Komposisi dewan komisaris 

independen (X1) 

Komite Audit (X2) 

Kinerja Keuangan 

(Y) 

Disclosure (X3) 

Kepemilikan Institutional (X4) 
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kemukakan sebelumnya maka hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

2.10.1 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja 

Keuangan 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau 

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen. Dalam penelitian Muhamad Hanif, 

(2014),Luthfilia Desy Fitriani dan Dini Whayu Hapsari, (2015), menyatakan 

bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.  

Berbeda dengan penelitina menurut Adestian yuda, (2015) dan Luthfilia 

Desy Fitriani dan Dini Whayu Hapsari, (2015). menyatakan bahwa dewan 

komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sebab jumlah 

dewan komisaris pada perusahaan rata-rata sudah tinggi, sehingga kurang 

memengaruhi kinerja perusahaan.   

Berbagai penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa terdapat dan 

tidak terdapat pengaruh komisaris independen terhadap kinerja perusahaan. 

Semakin besar jumlah komisaris independen maka keputusan yang dibuat dewan 

komisaris lebih mengutamakan kepada kepentingan perusahaan, sehingga 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan dari penjelasan tersebut, 

maka hipotesis yang dapat diambil yaitu: 
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   : Komposisi Dewan Komisaris Independen (X1) tidak berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

   : Komposisi Dewan Komisaris Independen (X1) berpengaruh 

terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

2.10.2 Pengaruh Komite Audit dengan terhadap Kinerja Keuangan 

Sam’ani (2008) dalam Rizky Arifani 2013 menyebutkan bahwa jumlah 

komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Menurut 

Sam’ani (2008) komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan 

keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem 

pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi secara umum, dan (2) 

mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) 

berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya 

pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan 

kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.  

Menurut Muhammad Hanif (2014) dan Roza Mulyadi (2017) 

membuktikan bahwa komite audit berpengaruh terhadap Probabilitas perusahan. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit maka semakin efektif 

pengawasan komite audit atau membuat kinerja perusahaan optimal sehingga 

akan mempengaruhi profitabilitas. 

Berbeda dengan penelitian menurut Adestian yuda, 2015 dan Agung 

Santoso putra, dkk 2017 membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap Kinerja Keuangan.Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang dapat dibentuk adalah: 

   : Komite Audit (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan 

(Y) 

    : Komite Audit (X1) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

2.10.3 Pengaruh Disclosure terhadap Kinerja Keuangan 

Pengungkapan laporan keuangan (disclosure) menjadi salah satu unsur 

good corporate governance yang penting karena hampir keseluruhan kegiatan 

disclosure merupakan bentuk perwujudan dari prinsip transparency. 

Menurut Kiki subiyantari, 2017 yang meneliti tentang pengaruh good 

corporate governace terhadap kinerja keuangan perusahaan, membuktikan bahwa 

disclosure berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Keuangan, hal serupa 

diungkapkan oleh Trinanda, 2010 dan Ari abriyanto, 2014 yang mengemukakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan disclosure terhadap kinerja Keuangan 

ROA. 

Berbeda dengan penelitian (Ardhi,dkk,2015) yang meneliti tentang 

pengaruh penerapan good corporate governance terhadap kinerja keuangan. 

Ditemukan pengaruh negatif tidak signifikan antara disclosure terhadap Kinerja 

Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dibentuk 

adalah: 

   : Disclosure (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

   : Disclosure (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 
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2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Kinerja Keuangan 

Kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Tingkat kepemilikan institusional yang 

tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor 

institusional, sehingga kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal 

dan mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

Penelitian menurut Muhamad Hanif, 2014 penelitian tentang Pengaruh 

penerapan Corporate Governance terhadap pertumbuhan laba perusahaan, ukuran 

Kepemilikan Institutional berpengaruh Kinerja Keuangan, serupa dengan 

penelitian Agung Santoso putra, dkk 2017. Penelitian tentang Pengaruh Corporate 

Governance terhadap Profitabilitas, Kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

signifikan terhadap Kinerja Keuangan. 

Berbeda dengan penelitian Nico, dkk (2018) kepemilikan institutional 

tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dibentuk adalah: 

   : Kepemilikan Institutional (X4) tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) 

   : Kepemilikan Institutional (X4) berpengaruh  terhadap Kinerja 

Keuangan (Y) 
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2.10.5 Komposisi Dewan Komisaris Independen (X1) Komite Audit (X2), 

Disclosure (X3) dan Kepemilikan Institutional (X4) secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

Kepemilikan institusional, komisaris independen, disclosure dan komite 

audit digunakan sebagai variabel independen untuk menjelaskan bagaimana 

mekanisme GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel 

dependen. Penelitian yang menguji mekanisme GCG mempengaruhi kinerja 

keuangan perusahaan sudah banyak dilakukan. Namun, beberapa penelitian ada 

yang menyatakan bahwa mekanisme GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Temuan penelitian Artanto & Novianti (2009), yang menyatakan tidak 

terdapat hubungan signifikan antara implementasi GCG terhadap kinerja 

keuangan perusahaan pada 10 perusahaan BUMN. Penelitian oleh Hidayah (2008) 

dan Sayidah (2007) yang melakukan penelitian dengan obyek perusahaan yang 

masuk 10 besar Corporate Governance Perception Index (CGPI) menunjukan 

tidak terdapat hubungan signifikan antara implementasi GCG terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Frans Pangabahan Pasaribu dan 

Willy Sri Yuliandhari, 2014 hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa secara 

simultan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI), Kepemilikan 

Institusional (KI), dan Komite Audit (KA) berpengaruh signifikan terhadap 

Profitabilitas, serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuni Tri Lestari, dkk 

2015, komposisi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, komite 
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audit berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan penelitian oleh Ardhi 

Abdillah, dkk, 2015 Pengaruh signifikan antara komposisi dewan komisaris 

independen dan disclosure terhadap Kinerja Keuangan. 

   : Komposisi Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), 

Disclosure (X3) dan Kepemilikan Institutional (X4) secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

   : Komposisi Dewan Komisaris Independen (X1), Komite Audit (X2), 

Disclosure (X3) dan Kepemilikan Institutional (X4)secara bersama-

sama berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan (Y) 

 

 

 

 

  

 


