
 

 

BAB II 
 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1 Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.1 Pengertian Good Corporate Governance (GCG) 

OECD menyatakan bahwasanya tata kelola dari perusahaan yang baik 

ialah merupakan struktur bagian yang hubungannya dengan pertanggungjawaban 

antara para pihak yang terkait, terdiri dari antara lain shareholders, para direktur, 

jajaran komisaris, serta manajer yang dibangun agar memotivasi untuk terjadinya 

peningkatan performa perusahaan yang lebih baik yang mana diperlukan demi 

menggapai tujuan utama perusahaan.  

Hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja ekonomi telah 

menjadi salah satu masalah paling kontroversial yang dihadapi oleh para pembuat 

kebijakan saat ini. Setiap negara telah melalui waktu mengembangkan berbagai 

mekanisme untuk mengatasi manajemen yang kerap muncul dari pemisahan 

kepemilikan dan kontrol. Dari yang di paparkan IICG, Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan proses dan sistem dan  dijadikan pedoman saat 

melakukan dan melakukan tugas pada sebuah perusahaan . 

Penerapaan mekanisme Good Corporate Governance (GCG) yang baik 

menekankan pada pentingnya hak para shareholders atau stakholders agar 

memperoleh berupa informasi dengan akurat, serta tepat waktu. Selain itu juga 

menekankan keharusan perusahaan agar dapat mengungkap informasi mengenai 

performa finansial perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh 

karena itu, baik perusahaan publik ataupun non publik mesti menganggap Good 

Corporate Governance (GCG) bukan sekedar sistem saja, tetapi sebagai tujuan 
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untuk usaha meningkatkan performa keuangan dan nilai perusahaan (Tjager, 

2003).  

Prinsip mendasar GCG yang dirilis IICG terbagi menajadi 5 asas yaitu 

(1) Transparansi dapat dikutip sebagai contoh dan informasi yang tepat waktu, 

lengkap, jelas, jelas, mudah dibandingkan dan mudah digunakan untuk peserta 

dan masyarakat; (2) Akuntabilitas yakni kesehatan pengukuran dan pengendalian 

tata kelola perusahaan dengan terlebih dahulu mendefinisikan fungsi dan 

tanggung jawab utama dalam perusahaan bahwa operasi perusahaan dilakukan 

secara efektif; (3) Responsibilitas merupakan kontrol perusahaan berdasarkan 

pada hukum dan peraturan internal dan eksternal serta tanggung jawab khusus 

kepada masyarakat dan masyarakat untuk meningkatkan kekuatan sebagai 

organisasi pembelajaran untuk menambah nilai bagi perusahaan; (4) Kemandirian 

adalah tentang memimpin perusahaan independen dengan tidak 

mengesampingkan kepentingannya sendiri dan tanpa konflik kepentingan; (5) 

Keadilan yakni mengembangkan rencana untuk memastikan realisasi hak dan 

kewajiban stakeholders. 
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2.1.2  Manfaat Good Corporate Governance (GCG) 

Good Corporate Governance (GCG) terjadi disebabkan suatu perusahaan 

memilki batasan antara kepemilikan dengan kontrol atas perusahaan, pembatasan 

tersebut mengakibatkan munculnya persoalan keagensian diantara pemegang 

saham dan manajer karena memiliki kepentingan tersendiri sehingga menjadi 

tidak selaras. Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka diciptakanlah tata 

kelola perusahaan atau memiliki fungsi untuk mengawas tindakan serta performa 

yang dilakukan manajer.  

Apabila dipelajari lebih lanjut Good Corporate Governance (GCG) ini 

membantu untuk fokus lebih dekat pada tingkat kinerja perusahaan, pendekatan 

yang diambil adalah untuk melihat proses tata kelola perusahaan sambil 

memastikan bahwa tata kelola bertanggung jawab kepada pemegang saham.. 

Good Corporate Governance (GCG) dapat memberikan panduan yang 

jelas dalam membantu manajer untuk memimpin dan mengembangkan strategi 

untuk mengukur manajemen tim manajer, nilai perusahaan dan mendorong 

manajer untuk menciptakan rasa sukses (dan kesuksesan) dan pada saat yang 

sama melihat nilai-nilai untuk selalu menghormati kebutuhan para peserta dalam 

proses kolaborasi. dan persyaratan pelanggan disertakan. 
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2.1.3 Kualitas Good Corporate Governance (GCG) 

Kualitas GCG yakni suatu penilaian yang diukur menggunakan 

pemeringkatan yang di kembangkan oleh IICG. Metode tersebut dikembangkan 

oleh IICG dan bertujuan khusus untuk menghasilkan suatu indeks yang disebut 

CGPI. CGPI ialah program penelitian dan pemeringkatan terhadap penerapan 

Good Corporate Governance pada beberapa perusahaan yang ada di Indonesia 

yang merupakan para peserta dalam CGPI, beberapanya yakni perusahaan publik 

(Emiten), perusahaan BUMN, perusahaan perbankan dan perusahaan swasta 

lainnya, program CGPI secara berkesinambungan dijalankan sejak tahun 2001 

(Taridi, 2009). 

Program CGPI perlu diikuti karena dapat membantu perusahaan menilai 

ulang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) yang sudah dilaksanakan 

dan membandingkannya dengan perusahan lain yang ada pada sektor yang sama. 

Hasil dari program tersebut akan memberikan manfaat berikut kepada perusahan 

(IICG) : 

1. Perusahaan dapat memperbaiki beberapa faktor internalnya yang belum 

sesuai serta belum menyokong praktik Good Corporate Governance (GCG) 

berdasarkan hasil temuan penilaian CGPI berlangsung. 

2. Munculnya inisiatif bersama di kalangan internal perusahaan dan 

stakeholders lainnya mengenai Good Corporate Governance (GCG) yang 

akan membawa perusahaan bertumbuh secara berkesinambungan. 

3. Penggambaran beberapa masalah yang ada di perusahaan terkait penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) agar dijadikan pedoman dalam 

menyusun peraturan yang diperlukan. 
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4. Corporate Governance Perception Index (CGPI) bisa dijadikan sebagai 

tolak ukur suatu pencapaian yang di inginkan perusahaan dalam bentuk 

kewajaran masyarakat terhadap penerapan asas-asas Good Corporate 

Governance (GCG). 

5. Terwujudnya tanggungjawab dan komitmen bersama serta terwujudnya 

upaya yang mendorong seluruh struktur organisasi perusahaan untuk 

menerapkan Good Corporate Governance (GCG). 

Proses dari survei pengelolaan dan penerapan pada Good Corporate 

Governance (GCG) dalam CGPI ialah tahapan atau urutan proses riset penilaian 

dapat dipaparkan sebagai berikut (Taridi, 2009): 

1. Self-assessment 

Ditahap ini, proses dimulai dari perushaan yang harus mengisi dokumen 

kuesioner Self-assessment yang menanyakan tentang mekanisme konsep 

GCG diperusahaannya.  

2. Pengumpulan Dokumen Perusahaan 

Pada tahap ini perusahaan harus melaporkan dan mengumpulkan dokumen 

serta bukti bahwa penerapan GCG diperusahaannya sudah mamadai. 

Konfirmasi dokumen sangat diperlukan teruntuk perusahaan yang telah 

mengirimkan dokumen yang berhubungan dengan proses mekanisme CGPI 

tahun sebelumnya . 

3. Penyusunan Makalah dan Presentasi 

Pada tahap ini perusahaan dikenankan untuk memberikan pernyataan yang 

berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang sudah menerapkan GCG yang 
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berhubungan kedalam manajemen stratejik dengan menggunakan makalah 

dan harus melihat sistematik pengumpulan serta penyusunan yang telah 

ditentukan. 

4. Pengawasan ke Perusahaan 

Di tahap ini, tim CGPI akan melakukan analisis mendalam perusahaan 

untuk menilai sifat penggunaan CGG dan perilaku belajar semua anggota 

perusahaan dalam hal sejalan dengan data yang diperoleh melalui tiga 

langkah sebelumnya (pemantauan mandiri, dokumen dan kertas. lain) hari 

kerja kemudian menganalisis empat faktor yaitu pemasaran, manufaktur, 

keuangan dan sumber daya manusia.. 

 

2.2   Kinerja Perusahaan Perbankan 

Menurut Helfert (1996) Kinerja Keuangan Perusahaan yakni tindakan dari 

keputusan individu yang dipergunakan secara berkala terhadap pihak manajemen. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja 

Perusahaan menurut model Venkatraman dan Ramnunjam dalam Suparno (2003) 

dapat dibedakan kedalam kinerja operasi dan kinerja keuangan. 

Menurut Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) operasi 

perusahaan dapat dihitung dengan menganalisis laporan keuangan, informasi 

keuangan dan posisi keuangan di masa lalu yang sering digunakan sebagai dasar 

untuk meningkatkan posisi keuangan masa depan dan faktor-faktor lain yang 

menarik perhatian untuk digunakan misalnya dividen, pendapatan, perubahan. 

biaya retensi dan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban 

itu jika perlu. 
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Kinerja perusahaan perbankan dapat diperhitungkan melalui beberapa 

indikator yang dijadikan dasar penilaian, biasanya ialah laporan keuangan 

perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan perusahaan perbankan yang sudah go 

public kinerja perusahaan perbankan biasanya dapat dinilai dari beberapa faktor 

seperti pengembalian aset, pengembalian modal, komposisi aktiva perusahaan 

(KAP) dan juga ukuran perusahaan. 

 

2.2.1 Hubungan antara return on asset (ROA) dan GCG 

Hasil kinerja yang dilakukan perusahaan ialah suatu yang menjadi fokus 

oleh investor. Ketika  performa perusahaan yang bagus maka akan memikat 

perhatian pelaku bisnis untuk berinvestasi kepada perusahaan tersebut. Oleh 

karena itu perusahaan pasti akan memperbaiki praktik GCG-nya agar mendapat 

kepercayaan lebih dari para stakeholders, dan  sebagai bukti nyata bahwa akan 

terpenuhnya kesejahteraan para pemegang saham. Melalu  perusahaan yang baik 

salah satunya bisa dinilai dari tingkat pengembalian aset-nya perusahaan tersebut. 

ROA digunakan untuk menilai apakah pemegang saham sudah mendapat 

timbal balik yang sesuai (reasonable return) dari aset yang dimilikinya, rasio ini 

ialah ukuran yang sesuai jika para pemegang saham ingin menilai seberapa baik 

perusahaan telah menggunakan dana miliknya. Oleh karenanya, ROA sering kali 

digunakan para manajemen kelas atas untuk menilai unit-unit bisnis di dalam 

suatu perusahaan multinasional (Henry Simamora, 2000:530) 

Ragothaman dan Gollakota (2009) Dalam penelitiannya ia menemukan 

bahwa efek yang dihasilkan ROA terhadap tata kelola perusahaan positif dan 

negatif, hasil penelitiannya menemukan bahwa ROA memiliki efek positif pada 
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indeks tat kelola perusahaan. Pemaparan tersebut dapat dilihat dari tingkat 

pengembalian aset cenderung mempunyai yang lebih baik sehingga mekanisme 

untuk menjalankan Good Corporate Governance (GCG) cenderung mudah 

(Markonah, 2016). Dari kesimpulan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa 

pelaksanaan baiknya penerpan GCG indeks dapat juga di lihat  dari pengembalian 

aset yang lancar serta baik.  

 

2.2.2 Hubungan antara return on equity (ROE) dan GCG 

ROE yakni singkatan dari Return on Equity yang artinya yakni 

pengembalian ekuitas dan dihitung sebagai Penghasilan Bersih / Total Ekuitas,ini 

merupakan pengembalian yang dilakukan dari distribusi saham di perusahaan. 

Oktapiyani (2009) menyebutkan pengaruh pengembalian modal terhadap 

mekanisme tata kelola perusahaa ditemukan bahwa pengembalian ekuitas 

memiliki hubungan negatif signifikan pada good corporate governance. Demikian 

pula, Pramono (2011), menemukan bahwa kinerja perusahaan berhubungan 

negatif dengan GCG indeks. Ketidakpedulian terhadap penerapan tata kelola 

perusahaan dapat mengurangi pencapaian kompetitif perusahaan yang mengarah 

pada dampak negatif pada kinerja. Jika laba perusahaan menurun, perusahaan 

akan memberikan lebih banyak informasi tentang eksposur CGG untuk 

menghadapi persaingan pasar dan membuat pasar layak untuk masa depan 

(Kusumawati, 2006). Dari pernyataan diatas dapat diambil keputusan yaitu ROE 

berpengaruh signifikan negatif terhadap mekanisme Good Corporate Governance 

(GCG). 
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2.2.3 Hubungan antara Composition on Assets (KAP) dan GCG 

Perusahaan dengan aset tetap dan aset besar lebih cenderung mendukung 

penggunaan GCG  yang lebih ketat, karena aset lancar lebih mudah di 

selewengkan daripada aset tetap. Ini karena aset berwujud lebih mudah 

dikendalikan dan sukar untuk manipulasi. Maka dari itu, hubungan antara 

composition on assets terhadap mekanisme GCG indeks akan negatif (Klapper 

dan Love, 2012; Himmelberg, dkk., 2009; Himmelberg dan Love ( 2001). Dari itu 

dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan signifikan yang negatif anatara 

Composition on Assets dengan Good Corporate Governance (GCG) indeks. 

 

2.2.4 Hubungan antara Ukuran Perusahaan (SIZE) dan GCG 

Terdapat perusahaan yang lebih maju mengembangkan hubungan yang 

kompleks dengan pemegang saham, hubungan yang kompleks ini dapat 

diidentifikasi dari peningkatan ukuran, variasi, dan minat peserta. Dengan 

kepedulian yang berkembang ini, perusahaan akan mencoba memberikan 

informasi yang relevan. 

Hormati (2009) menyatakan bahwa SIZE mempunyai pengaruh mengenai 

standar penerapan GCG indeks, semakin besar perusahaan akan loyal kepada 

investornya jika perusahaan beroperasi pada Good Corporate Governance (GCG). 

Markonah dkk (2009) mengatakan perusahaan besar akan semakin rumit 

permasalahan dan sistem yang dihadapi, sehingga cara yang sesuai untuk 

mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan menerapkan Good Corporate 
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Governance (GCG), sehingga terdapat pengaruh yang signifikan positif dalam 

ukuran perusahan terhadap GCG indeks. 

2.3  Penelitian Sebelumnya 

Markonah dkk (2016) mengatakan terdapat hubungan yang signifikan 

kinerja perusahaan terhadap penerapan GCG indeks yang di terapkan pada 

pebankan yang mengikuti survey oleh IICG. Semakin tinggi tata kelola 

perusahaan, Composition on Assets serta ukuran perusahaan menunjukan bahwa 

perusahaan memiliki kekuatan persaingan pasar melawan pasar pesaing. 

Aggarwal, Priyanka (2013) menemukan bahwa peringkat tata kelola 

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, 

Perusahaan yang mengikuti survei CGPI menunjukkan kesediaan untuk menjadi 

yang dipercaya dan terbuka. Upaya ini harus dirasakan secara positif oleh para 

pemangku kepentingan (Juniarti dan The Lia Natalia, 2012).  

Hasil survei McKinsey dan Co. (2002) menunjukkan bahwa investor arus 

utama cenderung menghindari perusahaan tanpa rencana GCG, pengawasan 

penerima manfaat GCG lebih banyak fokus pada financial permormance pada 

perusahaan.. Investor percaya bahwa perusahaan yang menjalankan praktik GCG 

yang baik telah berupaya untuk mengurangi risiko melakukan kesalahan, sehingga 

dapat meningkatkan performa perusahaan, dengan gilirannya meningkatkan nilai 

perusahaan. Oleh karena itu, tujuan Good Corporate Governance (GCG) tidak 

hanya menerapkan praktik GCG tetapi berpangaruh baik terhadap kinerja 

perusahaan.  

Darmawati et al. (2004) menemukan dari penelitian nya, KInerja 

perusahaan mempengaruhi secara signifikan terhadap GCG indeks tersebut, ini 
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mungkin disebabkan oleh tanggapan pasar terhadap penerapan GCG dari kurun 

waktu yang sering, sampel yang diambil adalah lima puluh lima perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2001 dan 2002, dihitung di area GCG 

yang dilakukan oleh IICG. 

Riset yang dilakukan oleh (Pranata,2004)  yang juga menemukan hasil 

bahwa ROA secara positif mempengaruhi Good Corporate Governance (GCG), 

namun, hasil yang berbeda, diungkapkan oleh Kaaro (2002) dalam Suranta and 

Institution (2004), menyatakan bahwa ROA secara negatif mempengaruhi Good 

Corporate Governance (GCG). (Klaper et al, 2002) memperlihatkan hubungan 

positif antara firm performance yang diukur menggunakn pengembailan aset dan 

GCG. Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa penerapan GCG di tingkat 

perusahaan lebih berarti bagi negara-negara berkembang daripada negara-negara 

maju. Hasilnya menjamin bahwa GCG yang baik akan dipromosikan di negara-

negara lain di mana undang-undang tersebut tidak terlalu ketat. Penelitian yang  

dilakukan oleh Markonah et al (2015) memperlihatkan  tujuan dari penelitian 

mereka yakni untuk mengukur kinerja sektor perbankan terhadap Good Corporate 

Governance (GCG), variabel penentu dalam penelitian tersebut yakni 

pengembalian aset, ROE, Composition on Assets dan firm perfromance. Variabel 

dependen yakni GCG. Hasilnya menunjukkan bahwa ROE dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks GCG tersebut. 

Sedangkan ROA dan Composition on assets Perusahan berpengaruh secara 

signifikan dan positif terhadap GCG. Berdasarkan pada penelitian – penelitian 

terdahulu diatas penulis ingin melakukan penelitian yang berbeda dengan 
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judulAnalisis Pengaruh Kinerja Perusahaan Perbankan Terhadap Pengungkapan 

Pelaksanaan GCG indeks. 

 

2.4  Model Penelitian 

 Berikut adalah model penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini: 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Model Penelitian Pengaruh Kinerja Perusahaan Perbankan Terhadap 

Pengungkapan Pelaksanaan GCG index di Indonesia. Data diolah 2019. 

 

2.5 Hipotesis 

Bergantung pada uraian di atas, hipotesis dapat ditafsirkan sebagai respons 

sementara terhadap masalah pencarian, hingga data dikumpulkan dan dapat 

dibuktikan akurat. Dalam hal identifikasi masalah, bentuk dan ketidakterbatasan 

masalah di atas, penulis mengambil konsep dalam penelitian ini sebagai berikut.: 

1. H1 : Terdapat pengaruh yang positif antara ROA terhadap GCG index 

2. H2: ROE berpengaruh signifikan negatif terhadap penerapan GCG indeks 

3. H3 : Composition on Assets berpengaruh signifikan positif pada indeks GCG 

indeks 

4. H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap GCG indeks.  

Return on Assets (ROA) 

Return on Equity (ROE) 

Good Corporate Governance 
Index Composition on Assets 

(KAP) 

Ukuran Perusahaan (SIZE) 
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