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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Reviu Penelitian Terdahulu 

Supriandi (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip 

Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan organisasi Nirlaba”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui penerapan 3 prinsip good governance yaitu akuntabilitas, transpansi, dan partisipasi, 

lalu membuktikan hubungan dari 3 prinsip tersebut terhadap kinerja keuangan pada organisasi 

nirlaba di Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Teknik perolehan data yaitu dengan menggunakan 

kuesioner yang dibagikan pada 40 responden pada 20 organisasi nirlaba. Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan SEM (Structural Equation Model) 

pada software PLS (Partial Least Square) yaitu pendekatan alternatif yang bergeser dari 

pendekatan berbasis covarian menjadi berbasis varian. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan organisasi nirlaba, sedangkan transparansi dan partisipasi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Dewi (2014) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip good 

corporate governance Terhadap Kinerja Keuangan LPD Kabupaten Gianyar, Bali”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Teknik penentuan sampel adalah dengan 

menggunakan proportionate stratified random sampling. Peneliti menggunakan data primer 

berupa kuesioner dan sekunder berupa laporan keuangan tahun 2013 dari masing-masing LPD Kab 

Gianyar, Bali. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian 
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tersebut menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan LPD Kab Gianyar Bali.  

Rahmatika and Agus (2015) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-

prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus yang dilakukan di PT Angkasa Pura II. Data mengenai penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance pada perusahaan diperoleh dari respon 55 responden pada kuesioner yang 

dibagikan. Teknik analisis data adalah menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil 

penelitian, prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Dibuktikan dengan nilai transparansi 2,477> ttabel = 2,010, akuntabilitas 2,954> ttabel = 

2,010, responsibilitas 3,079> ttabel = 2,010, independensi 2,369> ttabel = 2,010, kewajaran 2,413> ttabel 

= 2,010.  

Suci (2013) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate 

Governance Terhadap Kinerja Perusahaan”. Objek penelitian adalah PT Kereta Api Divisi 

Regional III Sumatera Selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif. Tujuannya 

membuktikan pengaruh penerapan prinsip good corporate governance terhadap kinerja 

perusahaan.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuisioner yang dibagikan 

kepada 143 pelanggan dan karyawan PT Kereta Api Divisi Regional III Sumatera Selatan. Teknik 

analisis data menggunakan regresi linier berganda dan hasilnya menyatakan bahwa transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, dan fairness secara parsial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, 

sedangkan independensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini di 

buktikan dengan transparansi dengan sig 0,013 < 0,05 akuntabilitas dengan sig 0,022 < 0,05 dan 
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responsibility sig 0,000 < 0,05 mempunyai pemahaman yang sama, sedangkan terhadap 

independensi dengan sig 0,535 > 0,05 dan Kewajaran 0,048 < 0,05. 

Nurhayati (2014) dengan judul “Pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate 

governance terhadap profitabilitas perusahaan”. Objek penelitian PT Gemilang Gunung Karang. 

Dengan tujuan membuktikan pengeruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Metode penentuan sampel dengan menggunakan purposive sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data meggunakan 

regresi linear dengan software SPSS. Hasil penelitian manyatakan bahwa prinsip good corporate 

governance berpengaruh terhadap profitabilitas, dibuktikan dengan dengan menerapkan prinsip 

good corporate governance, profitabilitas perusahaan periode 2012-2014 mengalami fluktuasi 

dengan rata-rata peningkatan 0,009. 

Prasetyo (2013) dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Pada PT Bank 

International IndonesiaTbk”. Penelitian ini merupakan penelitian syudi kasus yang dilaksanakan 

di kantor Bank International Indonesia (BII) cabang Surabaya. Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling. Sample yang 

dituju adalah pimpinan-pimpinan BII Surabaya yang berjumlah 12 orang. Metode analisis data 

adalah deskripsi dengan memperhatikan persentase dengan skala 0-20% (sangat lemah), 21-40% 

(lemah), 42-60% (cukup), 61-80% (baik), 81-100% (sangat baik). Hasil penelitian menyatakan 

bahwa Bank International Indonesia cabang Surabaya sudah menerapkan prinsip good corporate 

governance dengan baik, dibuktikan dengan skor transparansi 93,33%, akuntabilitas 95%, 

responsibilitas 94,81%, independensi 93,33%, dan fairness 94,07%. 

Setelah mengetahui paparan reviu penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan 

dilakukan memiliki perbedaan yaitu: 
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1. Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian studi empiris. 

2. Objek penelitian tidak hanya satu perusahaan, namun ada beberapa perusahaan yang akan 

menjadi objek penelitian ini. 

3. Dalam pengumpulan data penerapan prinsip-prinsip good corporate governance peneliti 

tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode pengamatan dengan 

menggunakan instrumen berupa indikator-indikator penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance lalu mencocokkan indikator-indikator tersebut apakah sudah 

disajikan dengan baik di laporan tahunan perusahaan atau belum. 

Hasil dari penelitian terdahulu secara ringkas dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

 

Tabel 1 : Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Objek Alat Analisis Hasil 

Supriandi (2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

organisasi 

Nirlaba 

20 organisasi 

nirlaba di 

Jakarta 

pendekatan 

SEM 

(Structural 

Equation 

Model) pada 

software PLS 

(Partial Least 

Square) 

Akuntabilitas 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan organisasi 

nirlaba, sedangkan 

transparansi dan partisipasi 

tidak berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

perusahaan. 

Dewi (2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Prinsip-Prinsip 

GCG Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

 

LPD 

Kabupaten 

Gianyar 

Regresi linier 

sederhana 

Prinsip-prinsip GCG 

berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan 

Rahmatika and 

Agus (2015) 

Pengaruh 

Penerapan 

Prinsip-prinsip 

Good 

PT Angkasa 

Pura II 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Prinsip-prinsip good 

corporate governance 

berpengaruh terhadap 
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Corporate 

Governance 

Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

 

kinerja keuangan 

perusahaan 

Suci (2013) 

Pengaruh 

Penerapan 

Prinsip Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Kinerja 

Perusahaan 

PT Kereta Api 

Divisi 

Regional III 

Sumatera 

Selatan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, dan fairness 

secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan, 

sedangkan independensi secara 

parsial tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

 

Nurhayati (2014) 

Pengaruh 

penerapan 

prinsip-prinsip 

good corporate 

governance 

terhadap 

profitabilitas 

perusahaan 

 

PT Gemilang 

Gunung 

Karang 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Bahwa prinsip GCG 

berpengaruh terhadap 

profitabilitas  

Prasetyo (2013) 

Implementasi 

Good Corporate 

Governance Pada 

Perusahaan 

PT Bank 

International 

IndonesiaTbk 

Menghitung 

persentase 

PT Bank International 

IndonesiaTbk menerapkan 

prinsip GCG dengan baik 

 

B. Landasan Teori 

1. Agency Theory 

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep Corporate 

Governance. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa 

manjemen perusahaan (agents) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya 
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sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen 

dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai 

pemikiran mengenai Corporate Governance berkembang dengan bertumpu pada teori agen 

dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang 

berlaku (Wolfensohn 1999).  

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan 

pemilik (principal). Seorang manajer (agent) akan lebih mengetahui mengenai keadaan 

perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (principal). Manajer (agent) berkewajiban untuk 

memberikan informasi kepada pemilik (principal). Akan tetapi informasi yang disampaikan 

terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. Konflik kepentingan antar 

manajer (agent) dengan pemilik (principal) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (agency 

cost).  

Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang 

dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit 

yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai 

kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk “bonding expenditures‟ yang diberikan kepada 

manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham. Selain agency cost, konflik yang terjadi antara manajer 

(agent) dengan pemilik (principal) juga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan tindakan manajemen laba.  

Dan teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam 

suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti terdapat seorang manajer dan seorang pemilik. 
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Dan dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab lebih banyak terhadap perusahaan 

tersebut. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan 

dilaporkan kepada pemilik. Dengan adanya tanggung jawab yang besar tersebut, manajer pasti 

akan menginginkan adanya imbalan yang besar. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua 

kepentingan yang berbeda. Yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan 

tersebut dan kepentingan bagaimana dengan memegang tanggung jawab yang besar, maka akan 

mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri. 

Menurut Eisenhardt (1989) bahwa teori agency menggunakan tiga asumsi sifat manusia 

yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai 

manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Wibisono 

2004). Yaitu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam 

mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Tujuan utama dengan adanya teori agency 

tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak 

dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir cost sebagai dampak adanya 

informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori agen juga 

berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin 

kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan 

tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan. 

2. Good Corporate Governance 

a. Definisi 
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Menurut Effendi (2009) dalam bukunya The Power of Good Corporate Governance, 

pengertian good corporate governance adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan 

yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya 

melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam 

jangka panjang. 

b. Tujuan dan Manfaat 

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) ada beberapa 

manfaat dari penerapan good corporate governance, antara lain: 

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang 

lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih 

meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih 

meningkatkan corparate value. 

3) Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai 

akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

4) Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan 

kepada publik lebih luas dalam jangka panjang. 

5) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. 

Menurut Sutojo and Aldridge (2005) tujuan corporate governance adalah sebagai berikut 

: 

1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 

2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholder non pemegang saham. 

3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 
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4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau board of directors dan 

manajemen perusahaan. 

5) Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen senior perusahaan. 

c. Prinsip-prinsip 

Berdasarkan prinsip dasar pedoman Good Corporate Governance yang diterbitkan oleh 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2012) prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut: 

1) Transparansi (Transparancy) 

Tunggal and Tunggal (2002) mendefinisikan transparansi sebagai pengungkapan 

informasi kerja perusahaan, baik ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam 

proses, decision making, control, fairness, quality, standardization, eficiency, time and cost). 

2) Akuntabilitas (Accountability) 

Tunggal and Tunggal (2002) mendefinisikan akuntabilitas sebagai penciptaan sistem 

pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of 

commissioners, board of directors shareholders, dan auditor (pertanggung jawaban 

wewenang, traceable, reasonable) 

3) Responsibilitas (Responsibility) 

Menurut Tunggal and Tunggal (2002) pertanggung jawaban perusahaan artinya 

perusahaan sebagai bagian dari masyarakat, bertanggung jawab kepada stakeholders dan 

lingkungan dimana perusahaan berada. 

4) Independensi (Independency) 

Menurut Tunggal and Tunggal (2002) kemandirian adalah sebagai keadaan dimana 

perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan 

mekanisme koperasi 
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5) Kesetaraan (Fairness) 

Menurut Rahmatika and Agus (2015) fairness adalah kesetaraan perlakuan dari 

perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi 

yang seharusnya. 

3. Lembaga Keuangan Bank 

a. Definisi 

Dalam UU No 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pasal 1.b menyatakan 

bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan- kegiatannya di bidang 

keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. 

Menurut Kuncoro (2002) dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, 

definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana 

dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan 

jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 

b. Kegiatan 

Menurut Kasmir (2008), kegiatan bank adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank 

sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarkat 

menyimpan uang biasanya untuk keamanan uangnya. Tujuan lainnya adalah untuk 

memperoleh bunga dari hasil simpanannya, dan memudahkan melakukan transaksi 

pembayaran. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan 

giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan deposito (time 

deposit). 
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2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan kredit atau 

pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai 

jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir semua 

bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja, atau kredit perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan 

surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga 

yang berasal dari luar kota (inkaso), letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, 

bank notes, travelers cheque, dan jasa lainnya. 

4. Kinerja Keuangan 

a. Definisi 

Simanjuntak 2005 dalam (Dittawati 2011) Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas 

pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. 

Sedangkan menurut sucipto (2003) pengertian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-

ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

Berdasarkan definisi dan kegiatan lembaga keuangan bank di atas dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkannya ke masyarakat yang lain dalam bentuk pinjaman, dengan kata lain asset 

lancar pada bank sangat berpengaruh dalam kegiatan usaha pada perusahaan perbankan. Oleh 

karena itu untuk pengukuran kinerja keuangan pada perusahaan perbankan ini, peneliti 

menggunakan perhitungan ROA. 

b. ROA 
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Menurut Horne (2015), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan 

laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang 

diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba 

bersih dibagi dengan total aktiva. 

c. Perhitungan ROA 

Menurut Brigham and Houston (2006), pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung 

dengan cara membandingkan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dengan 

total aktiva. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik 

pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. “Nilai ini mencerminkan 

pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau pendanaan) yang diberikan pada 

perusahaan” (Wild 2005) 

d. Kelebihan dan Kelemahan ROA 

Menurut Wardhana (2013) Kelebihan dan kelemahan ROA adalah sebagai berikut: 

1) Kelebihan ROA: 

a) ROA mudah dihitung dan dipahami. 

b) Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh 

keadaan keuangan perusahaan. 

c) Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal. 

d) Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki 

perusahaan untuk memperoleh laba. 

e) Mendorong tercapainya tujuan perusahaan. 

f) Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen. 

2) Kelemahan ROA: 
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a) Kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan 

ternyata terlalu tinggi. 

b) Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka 

panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih 

menguntungkan tetapi berakibat negatif dalam jangka panjangnya. 

5. Hubungan Antara Good Corporate Governance Dengan Kinerja Keuangan 

Hastuti (2005) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain terkonsentrasi atau tidak terkonsentrasinya kepemilikan, manipulasi laba, serta 

pengungkapan laporan keuangan. Suatu perusahaan dengan manajemen yang menerapkan 

sistem pengelolaan yang baik akan memberikan perlindungan dan jaminan hak kepada para 

stakeholdersnya. Oleh karena itu, manajemen berkewajiban memberikan informasi akurat 

tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya.  

Penerapan good corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan 

meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan 

dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya corporate governance 

dapat meningkatkan kepercayaan investor. Corporate Governance yang buruk menurunkan 

tingkat kepercayaan investor, lemahnya praktik Good Governance merupakan salah satu 

faktor yang memperpanjang krisis ekonomi di negara kita (Sedarmayanti, 2007:60). 

Xiaonian, et.al. 2000 (dalam Wijaya, 2006) menyatakan bahwa pemegang saham saat 

ini sangat aktif dalam meninjau kinerja perusahaan karena mereka menganggap bahwa good 

corporate governance yang lebih baik akan memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi bagi 

mereka. Penerapan good corporate governance yang baik berfokus pada proses manajemen 
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risiko dan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kinerja dan daya saing serta 

kreativitas nilai perusahaan yang pada nantinya akan mencapai tujuan yang diinginkan 

Sedangkan pengukuran kinerja perusahaan terdiri dari beberapa macam cara, salah 

satunya adalah menggunakan perhitungan Ratio On Assets (ROA). Semakin besar hasil 

perhitungan ROA maka semakin baik kinerja perusahaan berdasarkan pengelolaan aset guna 

menghasilkan laba, namun sebaliknya jika perhitungan ROA rendah maka kinerja perusahaan 

tidak terlalu baik (Wati 2012). 

Hubungan antara penerapan good corporate governance dengan kinerja keuangan 

perusahaan juga berhasil dibuktikan oleh beberapa penelitian seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmatika and Agus (2015) dan Krismaya Dewi (2014) yang menyatakan 

bahwa penerapan perinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan yang ROA sebagai salah satu cara pengukurannya. 

C. Hipotesis 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) dengan menggunakan analisis 

regresi linier berhasil membuktikan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri 

dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan berpengaruh positif 

terhadap kinerja keuangan pada LPD Kabupaten Gianyar. 

Berdasarkan  penelitian dari Nurhayati (2014) dengan menggunakan regresi linier berganda, 

berhasil membuktikan bahwa prinsip-prinsip good corporate governance yang terdiri dari 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan yaitu bepengaruh pada profit PT Gemilang Gunung Karang, maka hipotesis pada 

penelitian ini adalah: 

H1: Diduga transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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H2: Diduga akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H3: Diduga responsibilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H4: Diduga independensi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H5: Diduga kesetaraan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
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D. Kerangka Konseptual

Variabel Independen (X)  Variabel Dependen (Y) 

Gambar 1: Kerangka konseptual 

Variabel independen pada penelitian ini adalah prinsip-prinsip dasar good corporate 

governance yaitu transparansi sebagai X1, akuntabilitas sebagai X2, responsibiliras sebagai X3, 

independensi sebagai X4, dan kesetaraan sebagai X5. Sedangkan variabel dependen pada penelitian 

ini adalah kinerja keuangan yang diproyeksikan dengan ROA (ratio on asset) sebagai Y. 
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