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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Penelitian terdahulu 

Wati (2012) meneliti pengaruh praktek Good Corporate Governance 

terhadap kinerja Keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia, dengan 

menggunakan metode regresi CGPI diperoleh hasil bahwa praktek Good Corporate 

Governance (CGPI) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur dengan ROE dan NPM pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang 

masuk dalam daftar pemeringkatan oleh The Indonesia Institute for Corporate 

Governance (IICG). 

 Dani dan Siregar (2011) meneliti pengaruh penerapan Good Corporate 

Governance terhadap Return On Asset, Net Profit Margin, dan Earning Per Share 

pada perusahaan yang terdaftar di Corporate Governance Perception Index, dengan 

menggunakan metode analisis statistik diperoleh hasil penelitian menunujukkan 

bahwa penerapan GCG memiliki pengaruh yang bervariatif terhadap profitabilitas 

perusahaan tergantung dari ukuran yang digunakan dalam menilai profitabilitas 

perusahaan, dengan kata lain perbedaan sudut pandang yang digunakan untuk 

menilai profitabilitas perusahaan akan memberikan hasil yang berbeda antara satu 

rasio dengan rasio lainnya. 

Tisna dan Agustami (2016) meneliti pengaruh Good Corporate Governance 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan (pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2010-2014), dalam 

penelitiannya menggunakan metode deskriptif menghasilkan bahwa pengaruh 

Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap kinerja perusahaan 



8 
 

 
 

Secara parsial sama hasilnya, yaitu keduanya memiliki pengaruh, sehingga 

ketika predikat Good Corporate Governance yang didapat semakin baik maka kinerja 

keuangan pun semakin baik, dan sebaliknya jika predikat Good Corporate Governance 

yang didapat semakin buruk maka kinerja keuanganpun semain buruk, dan semakin 

besar ukuran perusahaan maka kinerja keuanganpun akan semakin baik, dan 

sebaliknya ketika ukuran perusahaan kecil maka kinerja keuangan pun akan semakin 

buruk. Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan secara simultan atau 

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Nofiani dan Nurmayanti (2012) meneliti pengaruh penerapan Corporate 

Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, metode yang digunakan regresi 

liner yang memperoleh hasil bahwa Corporate Governance berpengaruh positif 

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

Bukhori dan Raharja (2012) meneliti pengaruh Good Corporate Governance 

dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI 2010) menggunakan metode regresi linier berganda yang 

memperoleh hasil penelitian bahwa Good Corporate Governance (dewan direksi dan 

dewan komisaris) dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Setianingsih et al. (2014) meneliti pengaruh Good Corporate Governance dan 

pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap kinerja perusahaan dan nilai 

perusahaan (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 
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2010 – 2012), metode yang digunakan yaitu metode asumsi klasik yang memperoleh 

hasil bahwa secara parsial dapat diketahui bahwa Good Corporate Governance (GCG) 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI periode 2010-2012. 

Nurcahyani et al. (2013) meneliti Pengaruh penerapan Good Corporate 

Governance dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan ( studi pada 

perusahaan peserta cgpi yang terdaftar di bei tahun 2009-2011), metode yang 

digunakan yaitu metode analisis kuantitatif yang memperoleh hasil bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA). 

Indarti et al. (2013) meneliti tentang Pengaruh Corporate Gorvernance 

Preception Index (CGPI), Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Kinerja Keuangan, metode yang digunakan yaitu metode dokumentasi yang diperoleh 

hasil bahwa Corporate Gorvernance Preception Index (CGPI), Struktur Kepemilikan, 

dan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, 

Dari beberapa penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Wati (2012), Nofiani dan Nurmayanti (2012), 

Tisna dan Agustami (2016), Setianingsih et al. (2014), Nurcahyani et al. (2013) Dani 

dan Siregar (2011) dan Indarti et al. (2013). Sedangkan dalam penelitian Bukhori dan 

Raharja (2012) menunjukan bahwa Good CorporateGovernance ( Dewan Direksi dan 
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Dewan Komisaris ) dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terdahap kinerja 

keungan perusahaan.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian juga tergantung dari variabel dan 

indikator GCG yang digunakan.  Keterkaitan penelitian yang terdahulu dengan yang 

akan dilakukan yaitu peneliti sama-sama mengalisis pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) dan Ukuran Perusahaan. Namun, Variabel dan objek yang akan 

digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, 

Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan, 

sedangkan objek yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan 

dan Minuman yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Good Corporate Governance 

Terzaghi (2012) Corporate Governance muncul karena terjadi pemisahan 

antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan 

istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik 

modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa 

dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak 

menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance 

diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer. 

Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam 
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sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dengan 

agent. 

Hamdani (2016: 30,31) perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang 

digunakn untuk memahami Corporate Governance. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak anntara manajer (agent) dengan investor 

(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan 

agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 

keagenan (Agency Cost). Mekanisme Good Corporate Governance berfungsi sebagai 

alat untuk mendisiplinkan pengelola agar menaati kontrak yang telah disepakati, 

sehingga dengan adanya mekanisme tata kelola yang baik yang dilandasi prinsip-

prinsip Corporate Governance  ini diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan 

dalam perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola 

perusahaan yang baik muncul sebagai pilihan sebab secara teoritis praktik good 

corporate governance dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan 

dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya 

corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor (Dani dan Siregar, 

2011). 

Menurut IICG (Indonesian institute of Corporate Governance) pengertian 

Good Corporate Governance adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam 
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menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham 

dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang 

lain (Dani dan Siregar, 2011). 

Penerapan Good Corporate Governance dipercaya dapat meningkatkan kinerja 

pasar perusahaan, jika publik menilai Corporate Governance suatu perusahaan dinilai 

baik, maka akan semakin tinggi minat dari investor untuk menanamkan modalnya di 

perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut memiliki nilai jual yang sangat laku 

untuk dijual, sebaliknya jika penilaian terhadap Corporate Governance buruk, tentu 

saja sebagai akibat dari kinerja dari manajemen dalam mengelola perusahaan atau nilai 

perusahaan, secara otomatis saham dari perusahaan tersebut akan turun harganya 

sehingga sangat susah bagi perusahaan tersebut untuk mendapatkan tambahan modal 

bagi kelangsungan usahanya (Nofiani dan Nurmayanti, 2012). 

Menurut Sutedi (2012: 41) dari 13 prinsip GCG yang dirumuskan Kominisi 

Nasional Kebijakan Corporate Governance, delapan diantaranya menyangkut Internal 

balance, seperti: pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris dan Komite 

pendukungnya, Direksi, sistem audit, Sekretaris Perusahaan, Keterbukaan, 

kerahasiaan, dan informasi orang dalam. Adapun 5 isu lainnya hanya disinggung secara 

singkat, yaitu pihak yang berkepentingan (Stakeholders), etika berusaha dan 

antikorupsi, donasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi 

kesehatan, keselamatan kerja dan pelestarian lingkungan, dan kesempatan kerja yang 

sama.  
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Prinsip- prinsip dasar GCG merupakan kerangka dalam perumusan praktik 

GCG itu sendiri. Penerapan GCG yang baik adalah ketika prinsip-prinsip dasar GCG 

dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Menurut FCGI dalam Dani dan Siregar 

(2011) terdapat lima prinsip utama yang penting dalam Corporate Governance yaitu : 

a.  Keadilan (Fairness) 

 

Keadilan merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang 

saham. Keadilan sebagai perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Dalam 

melaksanakan kegiatannya perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan. 

b. Transparansi (Transparency) 

 

Transparansi merupakan pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya. 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalakan bisnis perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami 

oleh pemangku kepentingan. 

c. Kemandirian (Independency) 

 

Adanya masing-masing organ perusahaan yang tidak saling mendominasi 

merupakan salah saru bentuk kemandirian dalam suatu perusahaan. Kemandirian 

diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin 

timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Keputusan yang dibuat dan diproses yang 

terjadi harus objektif dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak – pihak tertentu.  
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d. Akuntabilitas (Accountability) 

 

Akuntabilitas menekankan seberapa besar pentingnya pengawasan yang efektif 

berdasarkan pembegian kekuasaan antara komisaris, direksi dan pemegang saham. 

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

e. Pertanggungjawaban (Responsibility) 

 

Pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham dapat 

mewujudkan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis. Adanya 

tanggung jawab sosial, dapat menghindari penyalahgunaan wewenang, kekuasaan, 

menjadi professional dan menjunjung etika serta memelihara bisnis yang sehat. 

Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ditujukan untuk 

menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien.  

Struktur Corporate Governance merupakan organ yang penting dalam 

penerapan Good Corporate Governance (GCG).  Organ dan struktur GCG tersebut 

meliputi : 

a. Kepemilikan Institusional 

 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilkan saham yang dimiliki oleh 

institusi atau perusahaan pemerintah, keuangan, berbadan hukum, luar negeri serta 

institusi maupun perusahaan lainnya. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. 
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Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kuat kontrol eksternal 

terhadap perusahaan dan mengurangi agency cost, sehingga perusahaan akan 

menggunakan dividen yang rendah. Dengan adanya kontrol yang ketat, menyebabkan 

manajer menggunakan utang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya financial distress dan risiko kebangkrutan Crutcley, (1999) dalam (Wahyudi 

et al., 2006).  

b. Dewan Komisaris  

 

Hamdani (2016: 82) dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan dan memberikan nasihat  kepada 

Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG dengan baik. 

Untuk menjamin pelaksanaan Good Corporate Governance yang baik diperlukan 

anggota dewan komisaris yang berintregasi tinggi serta mampu bersikap professional, 

tidak memihak salah satu pemegang saham pengendali. Dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 33/PJOK.04/2014  BAB III Pasal 20 No. 1,2, dan 4 bahwa : 

1) Dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 

Komisaris 

2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan 

Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Dewan Komisaris Independen 

3) 1 (satu) diantara  anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama 

atau presiden komisaris 
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c. Dewan Komisaris Independen 

 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, (2004) dalam Ujiyantho dan 

Pramuka (2007)  Komisaris Independen merupakan anggota yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

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

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata 

demi kepentingan perusahaan. Adanya Komisaris Independen yang berasal dari luar 

perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh pasar (investor). Dalam Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/PJOK.04/2014  BAB III Pasal 20 No. 3 bahwa : 

dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 

jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen)  dari 

jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 

d. Dewan Direksi 

 

Hamdani (2016: 86) Dewan Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Dewan Dreksi 

bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan serta memastikan perusahaan 

telah sepenuhnya menjalankan sekuruh ketentuan dalam anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 

33/PJOK.04/2014  BAB II Pasal 2  bahwa : 

1) Direksi Emiten atau Perusahaan Pubik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang 

anggota Dewan Direksi. 
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2) 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat menjadi direktur utama atau 

presiden direktur. 

e. Komite Audit 

 

Komite Audit merupakan organ tambahan dalam pelaksanaan Good Corporate 

Governance . Karena menurut Hamdani (2016: 92) 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 eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar 

audit yang berlaku. 

4) Tindaklanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/PJOK.04/2015  BAB II Pasal 4 

bahwa : Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal 

dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. 

 Menurut Hamdani (2016) di Indonesia, struktur CG diatur dalam UU PT no 40 

tahun 2007. Secara umum, perusahaan – perusahaan di Indonesia struktur CG berbasis 

two board system. Perbedaan mendasar terletak pada kedudukan komisaris yang tidak 

langsung membawahi direksi. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU PT no 40 tahun 

2007 bahwa anggota dewan direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS (pasal 94 

ayat 1 dan pasal 105 ayat 1). Selain itu, kedudukan anggota dewan komisaris juga 
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diangkat da diberhentikan oleh RUPS (pasal 111 ayat 1). Dengan demikian, maka baik 

anggota direksi maupun anggota dewan komisaris bertanggung jawab pada RUPS. 

Struktur CG yang menempatkan dewan komisaris dan dewan direksi sejajar berdampak 

pada kurang efektifnya fungsi pengawasan karena dewan direksi beranggapan sebagai 

mitra kerja. Berikut adalah gambar struktur Coorporate Governance untuk perusahaan-

perusahaan di Indonesia dengan mengacu pada UU PT No 40 tahun 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur CG di Indonesia (Dual Board System) 
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2.  Ukuran Perusahaan 

 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan 

perusahaan . Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar penjualan yang 

diperoleh perusahaan. Penjualan (sales) merupakan kegiatan utama suatu perusahaan 

yang memiliki pengaruh strategis terhadap perusahaan dan berkaitan dengan kompetisi 

dalam industri. Agar dapat melakukan penjualan perusahaan membutuhkan aktiva 

perusahaan (Putra dan Chabachib, 2013). 

Perusahaan besar cenderung mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas. 

Dengan demikian, biasanya perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu 

menjaga stabilitas dan kondisi perusahaan. Untuk menjaga stabilitas dan kondisi ini, 

perusahaan tentu saja akan berusaha mempertahankan dan terus meningkatkan 

kinerjanya (Bukhori dan Raharja, 2012). 

3. Kinerja keuangan 

 

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat 

diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang 

mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Wati, 2012).  

 Kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu penentuan yang mengukur 

mengenai baik buruknya perusahaan dalam prestasi kerja dapat dilihat dari kondisi 

keuangannya pada periode tertentu. Kondisi keuangan dianalisis dengan alat-alat 

analisis keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dalam perusahaan dilakukan untuk 



20 
 

 
 

mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan perencanaan. Dengan 

meningkatnya kinerja keuangan perusahaan berarti perusahaan dapat mencapai tujuan 

dari didirikannya perusahaan tersebut.  

Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan ROA 

(Return On Assets). ROA juga sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang 

merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba 

sebelum bunga dan pajak atau EBIT. 

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika suatu perusahaan sudah menerapkan Good Corporate Governance dengan 

baik dan berkesinambungan akan mampu memberikan keuntungan kepada perusahaan 

dengan memanfaatkan aset yang telah dimiliki perusahaan, sehingga dengan 

diterapkannya Good Corporate Governance ini, perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan. 

Nurcahyani et al. (2013) dengan menggunakan metode analisis kuantitatif 

memperoleh hasil bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap 

Kinerja Keuangan  

(Y) 

Good Corporate 

Governace (GCG) 

(X1) 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 
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Return On Asset (ROA). Sedangkan menurut Setianingsih et al. (2014)  metode yang 

digunakan yaitu metode asumsi klasik yang memperoleh hasil bahwa secara parsial 

dapat diketahui bahwa Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2012. 

H1  : Good Corporate Governace (GCG) berpengaruh positif terhadap   kinerja 

keuangan 

Tisna. (2016) dalam penelitiannya menggunakan metode deskriptif 

menghasilkan bahwa pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2012-2014. Sedangkan menurut Indarti et al. (2013) menunjukkan bahwa 

Ukuran Perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan karena semakin 

besar ukuran perusahaan maka mengindikasikan perusahaan telah mencapai tahap 

kedewasaan yang menunjukkan bahwa perusahaan relative lebih stabil dan lebih 

mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil.  

H1  : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap   kinerja keuangan 

 


