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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis penerapan Good 

Corporate Governance pada perusahaan telah dilakukan dan menunjukkan 

bahwa sebagian besar perusahaan belum menerapkan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah 

ada. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Labesi (2013) 

tentang Analisis Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT. Bank 

Sulut Kantor Pusat Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan prinsip prinsipnya di PT. 

Bank Sulut Kantor Pusat Manado sudah terwujud sangat baik. Hal ini 

disimpulkan berdasarkan ke-lima prinsip Good Corporate Governance 

yang sudah terlaksana dengan baik. 

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Sari dkk (2014) tentang 

Penerapan Good Corporate Governance di PT. Telkom Malang. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Telkom Malang telah 

melaksanakan GCG dalam tata kelola perusahaannya namun belum 

maksimal. Hal ini terlihat dari hanya tiga prinsip yakni transparasi, 

akuntabilitas, dan responsibilitas yang telah dijalankan sepenuhnya 

sedangkan prinsip independensi dan kewajaran belum diterapkan
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sepenuhnya oleh PT. Telkom Malang. Alex (2014) tentang Analisis 

Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Surya Bangun Jaya 

Abadi. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Surya Bangun Jaya 

Abadi, proses penerapan prinsip Good Corporate Governance yang belum 

diterapkan yaitu prinsip transparasi. PT. Surya Bangun Jaya Abadi tidak 

ada keterbukaan kemudian prinsip akuntabilitas belum diterapkan karena 

struktur perusahaan tidak ada dewan komisaris dan dewan direksi, serta 

tidak adanya RUPS dan prinsip responsibility belum sepenuhnya 

diterapkan karena perusahaan belum memberikan asuransi jamsostek 

kepada karyawan. 

Onggo (2016) tentang Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance Pada PT. Buana Megah Sentosa Perkasa Surabaya, 

Jawa Timur. Hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT. Buana Megah 

Sentosa Perkasa mulai dari prinsip transparasinya belum menerapkan 

sesuai dengan prinsip yang ada dalam Good Corporate Governance. Lalu 

untuk prinsip akuntabilitas, PT. Buana Megah Sentosa Perkasa masih 

belum accountable sehingga menimbulkan informasi dalam perusahaan 

ada yang tidak valid. Sedangkan untuk ketiga prinsip lainnya PT. Buana 

Megah Sentosa Perkasa sudah dijalankan sepenuhnya. 

B. Kajian Teori 

1. Latar Belakang Good Corporate Governance   

Konsep  Corporate  Governance dapat  dikatakan  sebagai  

kelanjutan  dari teori agensi yang berkaitan dengan fenomena 

terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan  pengelolaan  khususnya 
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pada perusahaan besar yang modern. Pengertian principal dari agency 

theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh 

wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain Ariyoto (2000). 

Asumsi yang digunakan dalam teori agensi adalah sebagai berikut: 

1) Pengambilan dasar keputusan seluruh individu bisa mengambil 

keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri. Karena itu agen 

yang mendapat kewenangan dari principal akan memanfaatkan 

kesempatan tersebut untuk dirinya sendiri. 

2) Individu mempunyai jalan pikiran yang rasional sehingga mampu 

membangun ekspektasi yang tidak bias. 

Asumsi yang dibangun oleh teori agensi, dapat dilihat adanya 

indikasi untuk  menuduh  salah  satu  pihak  dalam  mengambil  

kesempatan  memperoleh keuntungan  demi  kepentingan  sendiri  

dalam  hubungan  kerjasama.  Teori  agensi dapat dikatakan sebagai 

teori yang mendekati pemecahan masalah  pengelolaan perusahaan 

modern. Namun disisi lain sebagai teori, teori agensi  tidak terlepas 

dari berbagai kelemahan asumtif karena adanya unsur-unsur 

penyederhanaan atau generalisasi misalnya, peranan Board of 

Directors, efektivitas mekanisme governance (berupa market for 

corporate control, pinjaman, penggunaan deviden, kompensasi bagi 

pengelola, dan subordinatnya), power dalam perusahaan, serta hakekat 

dari kesepakatan yang dibuat. 

 Perkembangan pemikiran beberapa ahli, digunakan konsep Good 

Corporate  Governance dalam perusahaan. Diharapkan dengan 
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adanya konsep ini perusahaan mampu memberikan umpan balik yang 

positif bagi semua pihak yang berkepentingan. Terdapat beberapa 

alasan mengenai pentingnya Corporate Governance. Dahlan (2003) 

antara lain adalah: 

a. Krisis moneter yang melanda Asia     

b. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas    

c. Munculnya pasar global    

2. Definisi Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance menurut definisi yang diberikan Bank 

Dunia (World Bank) dalam Tangkilisan (2003) adalah: 

“Kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi 

yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja 

secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang, yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat 

sekitar secara keseluruhan.” 

Selanjutnya menurut Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (2001) dalam Andayani (2001) mendefinisikan Good 

Corporate Governance sebagai berikut: 

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antar pemegang 

saham,  pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

pemegang kepentingan intern dan ekstern  lainnya sehubungan dengan 

hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan Corporate 
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Governance ialah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi  pihak 

pemegang kepentingan.” 

Menurut Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD) dalam  Sukrisno (2004), Good Corporate Governance adalah: 

“The structure through which shareholders, directors, managers set of 

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

and monitoring performance.” 

Guna menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi dalam 

Corporate Governance, terutama untuk melepaskan pandangan yang 

sempit tentang bagaimana para pemilik modal dan manajer 

berhubungan satu sama lain. Definisi yang lebih luas dikatakan oleh 

Sullivan  (2000)  adalah  sebagai  berikut: 

“Corporate governance dari seperangkat kelembagaan (hukum, 

peraturan, kontak, dan norma-norma) yang membuat perusahaan yang 

mengatur dirinya sendiri (selfgoverning firms) sebagai elemen pusat 

dari sebuah ekonomi pasar yang kompetitif.”  

Kunci dari definisi ini adalah sektor publik dan sektor swasta harus 

bekerja sama untuk mengembangkan seperangkat peraturan yang 

mengikat keduanya dan menciptakan kondisi sebagaimana perusahaan 

harus mengatur dirinya sendiri. 

Melihat dari beberapa definisi diatas, dengan demikian Good 

Corporate Governance adalah suatu sistem yang digunakan untuk 

mengukur perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan 
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memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholders 

lainnya dengan tujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara 

pemegang saham dan stakeholders lainnya, sehingga perusahaan dapat 

dikelola dengan baik dan tercipta akuntabilitas publik. 

3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance  

Menciptakan  praktik  Corporate  Governance  yang  baik 

diperlukan adanya lima prinsip dasar yaitu transparansi (transparancy), 

akuntabilitas (accountability), keadilan (fairness), tanggung jawab 

(responsibility), Independensi (Independensi). Dengan transparansi 

maka perusahaan akan menyediakan informasi yang akurat dan tepat 

waktu kepada seluruh stakeholders. Akuntabilitas mencerminkan 

aplikasi sistem internal check dan balance yang mencakup praktik-

praktik audit yang sehat.  

Akuntabilitas dapat tercapai apabila tercipta pengawasan efektif 

yang mendasarkan pada keseimbangan  kekuasaan  antara pemegang 

saham, komisaris independen, dan direksi. Fairness atau prinsip 

keadilan  mencakup tentang perlunya kejelasan hak-hak pemodal, 

sistem hukum dan penegakan  peraturan.  Prinsip  keadilan ini sangat 

penting terutama dalam upaya melindungi seluruh pemegang saham 

termasuk pemegang saham minoritas dari kecurangan atau praktik 

insider yang merugikan atau keputusan-keputusan perusahaan yang 

merugikan kepentingan kepentingan pemegang saham minoritas. 
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Responsibilitas atau prinsip tanggung jawab mencakup hal-hal yang 

terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian 

dari masyarakat, antara lain pengembangan masyarakat lingkungan 

(community development). Indenpendsi, dalam prinsip ini perusahaan 

harus di kelola dengan secara indenpenden. Prinsip ini di bentuk agar 

dalam masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan 

tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Menurut Dahlan (2003) 

terdapat lima prinsip utama yang sering didengungkan guna mencapai 

Good Corporate Governance yang efektif yaitu: 

1) Prinsip Transparansi (Keterbukaan) 

 Transparansi merupakan syarat utama dalam rangka perolehan dan 

penggunaan informasi yang diperlukan agar bisa dilakukan 

koordinasi yang efesien. Tranparansi ini berkaitan dengan 

keterbukaan informasi mengenai kinerja perusahaan secara  tepat 

waktu dan akurat. Transparansi ini ditunjukkan dengan 

pengungkapan informasi financial dan non financial.    

2) Prinsip Akuntabilitas (Pertanggung Jawaban)    

 Prinsip ini merupakan kunci untuk memberikan insentif dan 

disiplin yang memadai bagi manajemen. Prinsip akuntabilitas ini 

digunakan untuk menciptakan sistem  kontrol yang efektif 

berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi, dan 

komisaris. 
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3) Prinsip Responsibilitas (Tanggung Jawab) 

 Prinsip ini berbicara mengenai bagaimana perusahaan bertanggung 

jawab kepada stakeholders atau lingkungannya. 

4) Prinsip Independensi (Kemandirian) 

Independensi (Kemandirian), yaitu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan 

prinsip-prinsip korporasi yang sehat 

5) Prinsip Fairness (Kewajaran dan Kesetaraan) 

 Fairness (Kewajaran), yaitu keadaan dimana perusahaan 

senantiasa memperhatiakn kepentingan pemegang sahamdan 

pemangku kepentungan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan 

kesetaraan.    

4. Implementasi Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate 

Governance 

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas Good Corporate 

Governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran 

perusahaan. Asas Good Corporate Governance yaitu transparansi, 

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan 

kewajaran diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha 

perusahaan dengan  memperhatikan pemangku kepentingan. Menurut 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) 
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terdapat pedoman umum pelaksanaan Good Corporate Governance 

secara efektif yaitu: 

1) Prinsip Transparansi (Transparancy)  

  Obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan  informasi yang material dan relevan dengan cara 

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

Perusahaan harus mengambil inisiatif  untuk  mengungkapkan  

tidak  hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-

undangan, tetapi hal ini juga  penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan 

lainnya. Pedoman pokok pelaksanaan secara efektif berisikan 

tentang :  

a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, 

memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah 

diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.    

b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, 

kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, 

pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota  

direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota 

keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang 

memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, 

sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan 
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pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian 

penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. 

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak 

mengurangi kewajiban untuk  memenuhi  ketentuan  

kerahasiaan  perusahaan  sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. 

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional 

dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. 

2) Prinsip Akuntabilitas (Accountability) 

  Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan 

kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus 

dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan  

perusahaan  dengan  tetap  memperhitungkan  kepentingan 

pemegang  saham  dan  pemangku  kepentingan lain. Akuntabilitas 

merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. Pedoman pokok pelaksanaan secara efektif 

berisikan tentang : 

a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung 

jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan 

secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan 

strategi perusahaan.    
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b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan 

semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, 

tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.    

c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian 

internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.    

d. Perusahaan  harus  memiliki  ukuran  kinerja  untuk  semua  

jajaran  perusahaan yang  konsisten dengan nilai-nilai 

perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta  

memiliki sistem  penghargaan dan sanksi (reward  and 

punishment system).    

e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap 

organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada 

etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah 

disepakati.    

3) Prinsip Responsibilitas (Responsibility) 

  Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung  jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 

jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai Good Corporate. 

Pedoman pokok pelaksanaan secara efektif berisikan tentang : 

a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan,  anggaran  dasar  dan peraturan perusahaan (bylaws).    
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b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan 

antara lain peduli  terhadap masyarakat dan kelestarian 

lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat 

perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. 

4) Prinsip Independensi (Independency) 

  Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan secara efektif  

berisikan tentang :     

a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak  manapun, tidak terpengaruh oleh 

kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari 

segala pengaruh atau tekanan,  sehingga pengambilan 

keputusan dapat dilakukan secara obyektif.    

b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi 

dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 

perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau 

melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain 

sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.  

5) Prinsip Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness) 

  Ketika melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan 
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pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan 

kewajaran. Pedoman pokok pelaksanaan secara efektif berisikan 

tentang : 

a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat bagi kepentingan perusahaan  serta membuka akses 

terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam 

lingkup kedudukan masing-masing.    

b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar 

kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan 

kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.    

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam 

penerimaan karyawan,  berkarir dan melaksanakan tugasnya 

secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, 

dan kondisi fisik.    

5. Manfaaat Good Corporate Governance 

Melihat dari  sudut  pandang  makro,  pelaksanaan  Good  

Corporate  Governance membawa  dampak  yang  sangat  baik  

terhadap  masyarakat  secara  keseluruhan. Banyak hal positif yang 

bisa dicapai dengan dilaksanakannya Corporate Governance, secara 

mikro, manfaat GCG bagi perusahaan adalah efesiensi dan 

produktivitas (Indrayani dan Norkholis 2001).  Hal ini sangat 

dibutuhkan oleh kompetisi global karena produktivitas dan efesiensi 

usaha adalah jawaban dalam menghadapi kompetisi global. 
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Menurut FCGI (2006) dengan melaksanakan Corporate Governance, 

ada beberapa manfaat yang harus dipetik antara lain adalah:    

1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efesiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders. 

2) Mempermudah  diperolehnya  dana  pembiayaan  yang  lebih  

murah  dan  tidak rugi (karena faktor kepercayaan) yang pada 

akhirnya akan  meningkatkan corporate value. 

3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan  

modalnya  di Indonesia. 

4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan shareholder’s value dan 

deviden. Khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan bagi 

APBN terutama dari hasil privatisasi.  

6. Tahap-Tahap Penerapan Good Corporate Governance 

Umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam 

menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut menurut Chinn 

(2000), Shaw (2003) dan Kaihatu (2006). 

1) Tahap Persiapan    

a. Awareness Building 

 Awareness building merupakan langkah awal untuk 

membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan 

komitmen bersama dalam  penerapannya. Upaya ini dapat 
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dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen 

dari  luar  perusahaan.  Bentuk  kegiatan  dapat  dilakukan  

melalui  seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.   

b. GCG Assessment 

 GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur  atau  

lebih  tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam 

penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan 

titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi 

langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur 

dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG 

secara efektif.   

c. GCG Manual Building 

 GCG manual building, adalah langkah berikut setelah GCG 

assessment dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat 

kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas 

penerapannya, penyusunan manual atau pedoman 

implementasi GCG dapat disusun. Manual ini dapat dibedakan 

antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual 

untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai 

aspek seperti:   

1. Kebijakan GCG perusahaan    

2. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan    

3. Pedoman perilaku    

4. Audit commitee charter    
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5. Kebijakan disclosure dan transparansi    

6. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko    

7. Roadmap implementasi    

2) Tahap Implementasi 

  Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah 

selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini 

terdiri atas 3 langkah utama yakni:  

a. Sosialisasi  

 Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada 

seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan 

implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan 

GCG. 

b. Implementasi 

 Implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan 

pedoman GCG yang ada, berdasarkan roadmap yang telah 

disusun. Implementasi harus bersifat top down approach yang 

melibatkan dewan komisaris dan  direksi perusahaan. 

c. Internalisasi 

 Internalisasi yaitu tahap jangka panjang dalam 

implementasi.  Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk 

memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis 

perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.    
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3) Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur 

dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas 

penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen 

melakukan audit implementasi dan penilaian atas praktik GCG 

yang ada. Evaluasi dalam bentuk assessment,  audit atau penilaian  

juga dapat dilakukan secara mandatory misalnya seperti yang 

diterapkan di  lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu 

perusahaan memetakan kembali  kondisi dan situasi serta capaian 

perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat 

mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan 

rekomendasi yang diberikan. 

C. Kerangka Pemikiran 

GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha. Menganut pada Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD), Corporate Governance meliputi 

hubungan dalam manajemen antara lain direksi, pemegang saham, dan 

stakeholder lainnya. Dan juga bahwa Governance merupakan proses yang 

dipengaruhi oleh top management dalam menyampaikan pengarahan, dan 

pengawasan terhadap pihak manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 
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Menganut pada teori stakeholder, dimana menyatakan bahwa 

perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan 

sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh stakeholder-nya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, 

analis, dan pihak lain). Dan peran GCG disini adalah sebagai struktur, 

sistem, dan proses yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai 

tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang. 

Dalam kerangka tujuan pengembangan perusahaan ke depan, maka 

berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja berdasarkan paradigma baru 

perlu ditetapkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip 

dasar GCG yaitu transparancy, accountability, responsibility, 

independency, dan fairness Sanim (2011: 37-38) Berdasarkan uraian yang 

telah dikemukakan sebelumnya dan kajian pustaka, maka variabel yang 

terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui suatu kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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