
                                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

II . TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Pengertian Good Corporate Governance  

 

Secara umum corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang 

menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang 

menentukan arah kinerja perusahaan. Kata governance berasal dari bahasa Prancis 

gubernance yang berarti pengendalian. Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam 

konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi corporate 

governance. Dalam bahasa Indonesia corporate governance diterjemahkan sebagai 

tata kelola atau tata pemerintahan perusahaan (Sutojo dan Aldridge, 2008) 

Istilah corporate governance itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh 

Cadbury Committee di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan 

mereka yang dikenal sebagai Cadbury Report, laporan ini dipandang sebagai titik 

balik (turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di 

seluruh dunia. 
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Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance (Indra Surya dan Ivan 

Yustiavandana, 2006) sebagai : 

Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan 

kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan 

eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan 

dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, 

dan sebagainya. 

  

Organization for Economic Cooperation and Development (OCED) 

mendefinisikan Corporate Governance (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 

2006) sebagai : 

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang 

saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. 

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk 

mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang 

baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk 

mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang 

saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong 

perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. 

 

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-

MBU/2002, Corporate Governance (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 

2006) adalah : 

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan 

etika. 

 

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya 

dan Ivan Yustiavandana (2006) yang menyatakan bahwa corporate governance 
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terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalaui kultur 

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

organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan 

efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

kepentingan stakeholder. 

 

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa good corporate governance 

merupakan : 

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan 

komisaris, direksi, pemegang saham dan para stakeholder lainnya.  

2. Suatu sistem pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian 

perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang yaitu, pengelolaan 

yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan.  

3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, 

berikut pengukuran kinerjanya. 

 

2.2 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

 

 

Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi 

profesional non-pemerintah yang bertujuan mensosialisasikan praktik good corporate 

governance menjabarkan prinsip – prinsip di atas sebagai berikut : 
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1. Fairnes ( kewajaran) 

Secara sederhana kewajaran (fairnes) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang 

adil dan setara di dalam memenuhi hak – hak stakeholder yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Fairnes juga 

mencakup adanya kejelasan hak – hak pemodal, sistem hukum dan penegakan 

peraturan untuk melindungi hak – hak investor khususnya pemegang saham 

minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. 

2. Disclosure and transparency (transparansi) 

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses 

pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan 

relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, 

perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. 

3. Accountability (akuntabilitas) 

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban 

organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.  

4. Responsibilities (responsibilitas) 

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 citizen. 
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5. Independency ( independensi ) 

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip 

korporasi yang sehat. 

 

2.3 Manfaat Penerapan Good Corporate Governance 

 

  Esensi corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui 

supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen 

terhadap shareholders dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka 

aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003) Untuk meningkatkan 

akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. 

GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif 

sehingga tercipta mekanisme checks and balances di perusahaan. Berbagai analisis 

menunjukkan bahwa ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis financial dan 

krisis berkepanjangan di negara-negara Asia dengan lemahnya corporate governance. 

Di samping hal-hal tersebut di atas GCG juga dapat : 

a. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang 

saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-

biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat 

penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk 

mencegah terjadinya hal tersebut.  
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b. Mengurangi biaya modal (cost of capital), yaitu sebagai dampak dari  pengelolaan 

perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber 

daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya 

tingkat resiko perusahaan. 

c. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang. 

d. Menciptakan dukungan para stakeholder (para pihak yang berkepentingan) dalam 

lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan 

kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat 

jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan 

operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan . 

   

Manfaat GCG ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka panjang dapat 

menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar 

pemenang era persaingan global. 

 

2.4. Faktor Penerapan Good Corporate Governance 

 

  Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Di sini, ada 

dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal  dan internal. 

1. Faktor Eksternal 

 Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar 

perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Diantaranya : 
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a.    Terdapatnya sistem hukum yang  baik sehingga mampu menjamin berlakunya 

supremasi hukum yang konsisten dan efektif. 

b.     Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik atau lembaga pemerintahan 

yang diharapkan dapat pula melaksanakan good governance dan clean 

government menuju good government governance yang sebenarnya. 

c.    Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practises) yang dapat 

menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata lain, 

semacam benchmark (acuan). 

d.    Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di 

masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif 

berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG 

secara sukarela. 

 

  Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan 

implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang 

berkembang di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan 

masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor 

perusahaan dalam implementasi GCG . 
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2. Faktor Internal  

  Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek 

GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara 

lain: 

a.    Terdapatnya budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam 

mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. 

b.    Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada 

penerapan nilai-nilai GCG. 

c.    Manajemen pengendalian resiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-

kaidah standar GCG. 

d.    Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk 

menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi. 

e.    Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap 

gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat 

memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamikan 

perusahaan dari waktu ke waktu . 

 

  Diluar dua faktor di atas, aspek lain yang paling strategis dalam mendukung 

penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada kualitas, skill, kredibilitas, dan 

integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan. Yang pasti, jika 

berbagai prinsip dan aspek penting GCG dilanggar suatu perusahaan, maka sudah 

dapat dipastikan perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan lama dalam 

persaingan bisnis global dewasa ini, meski perusahaan itu memiliki lingkungan 
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kondusif bagi pertumbuhan bisnisnya, seperti yang dialami oleh raksasa bisnis Enron 

Inc. Di AS beberapa waktu lalu. Dalam kasus Enron ini, sistem kontrol berlapis-lapis 

ternyata tak bisa mencegah sekelompok pimpinan yang memuaskan ketamakannya 

untuk kepentingan sendiri. Eksekutif Enron Inc. yang seharusnya berkewajiban moral 

memberikan data keuangan yang jujur sebagaimana keharusan perusahaan publik, 

ternyata tidak melakukan tugas itu. 

  Begitu pula, independent auditor yang semestinya tidak hanya memastikan 

bahwa laporan keuangan sebuah perusahaan sesuai aturan dan standar akuntansi, 

tetapi juga memberi investor maupun kreditor gambaran yang fair serta akurat 

tentang apa yang sebenarnya terjadi, ternyata gagal menjalankan perannya . 

 

2.5 Peranan Dewan Komisaris 

 

  Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, 

terutama dalam pelaksanaan good corporate governance. Menurut Egon Zehnder , 

Dewan Komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk 

menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan 

Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk 

memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen 

yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan 

sedangkan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka 

Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. 
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2.6 Peranan Komite Audit 

 

  Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna 

dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus 

mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-

komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan 

pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian Dewan 

Komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik 

(governance) oleh manajemen. Komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite 

Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktik yang umum berlaku di dunia 

internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh anggota  

 Dalam gorporate governance terdapat tiga komite yang memiliki peranan 

penting, yaitu : 

a. Komite Kompensasi / Remunerasi ( Compensation / Remuneration Committee)  

Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut 

remunerasi / kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan-kebijakan 

kompensasinya lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan 

kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO. 

b. Komite Nominasi (Nomination / Governance Committee) 

Mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat 

yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya. 
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c. Komite Audit (Audit Committee) 

Memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan 

penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen. 

 

  Salah satu dari komite-komite yang telah disebutkan di atas yaitu Komite 

Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi 

tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai 

contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan 

penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. The 

Institute of Internal Auditors (IIA) merekomendasikan bahwa setiap perusahaan 

publik harus memiliki Komite Audit yang diatur sebagai komite tetap. IIA juga 

menganjurkan dibentuknya Komite Audit di dalam organisasi lainnya, termasuk 

lembaga-lembaga non-profit dan pemerintahan. 

   

  Pada umumnya, Komite Audit mempunyai tanggung jawab ; 

1. Laporan keuangan (Financial reporting) 

2. Tanggung jawab komite audit di bidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran 

yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen 

perusahaan jangka panjang.  

3. Tata kelola perusahaan (Corporate governance) 

4. Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola perusahaan adalah untuk 

memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan 
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peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan  secara efektif  

terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan 

perusahaan. 

5. Pengawasan perusahaan (Corporate control) 

6. Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk di 

dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian 

intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal 

(Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006). 

 

 Komite Audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak 

terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan,  dan 

yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. 

Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara 

integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi 

yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil 

dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. 

 

 Jumlah anggota Komite Audit disesuaikan besar kecilnya dengan organisasi dan 

tanggunga jawab. Namun biasanya tiga sampai lima anggota merupakan jumlah yang 

cukup ideal. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat 

kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang 

menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. 
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Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang corporate governance adalah sebagai 

berikut : 

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap 

undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan 

terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan; 

2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta 

yang menyangkut masalah corporate governance dalam hal di mana perusahaan 

menjaadi salah satu pihak yang terkait di dalamnya;  

3. Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, 

perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan; 

 

2.7  Peranan Dewan Direksi  

 

 Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara 

kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat 

melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan 

wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap 

merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi 

termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter 

pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi 

dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut : 

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan 

keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. 
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2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta 

kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 

3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat 

menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan kesinambungan usaha 

perusahaan. 

4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku . 

 

 Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup empat tugas utama yaitu 

kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, tanggung jawab sosial. 

 

1. Kepengurusan 

a. Direksi harus menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta program jangka  panjang 

dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh Dewan 

Komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar; 

b. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

secara efektif dan efisien; 

c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku 

kepentingan; 

d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung 

pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan 

tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi; 
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e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter) sehingga 

pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai 

salah satu alat penilaian kinerja. 

 

2. Manajemen Risiko 

a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan 

yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan; 

b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau 

jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dan adanya 

keseimbangan antara hasil dan beban risiko; 

c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan 

perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko. 

 

3. Pengendalian Internal  

a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal 

perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan 

serta memenuhi peraturan perundang-undangan. 

b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan 

daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, 

perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta  

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, harus 

memiliki satuan kerja pengawasan internal; 
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c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu Direksi dalam 

memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha. 

d. Satuan kerja atau pemegang saham fungsi pengawasan internal bertanggung 

jawab kepada Direktur Utama atau Direktur yang membawahi tugas pengawasan 

internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional 

dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. 

 

4. Tanggung Jawab Sosial 

 

a. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha perusahaan, Direksi harus 

dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan; 

b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan . 

 

2.8. Pengertian Laporan Keuangan 

 

 Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan 

keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang 

telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu (past performance) serta 

berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Definisi laporan keuangan 

menurut standar akuntansi keuangan (2002), laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 
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neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi keuangan 

segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.  

 Definisi laporan keuangan menurut peraturan Bapepam Nomor : VIII.G.7 

tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dijelaskan bahwa laporan keuangan 

terdiri dari : Neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang menunjukkan aktiva, 

kewajiban dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu; Laporan Rugi 

Laba yang merupakan ringkasan aktivitas usaha perusahaan untuk periode tertentu 

yang melaporkan hasil usaha bersih atau kerugian yang timbul dari kegiatan usaha 

dan aktivitas lainnya; Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menunjukkan 

perubahan ekuitas perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan 

aktiva bersih atau kekayaan selama periode pelaporan; Laporan Arus Kas yang 

menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas perusahaan selama 

periode tertentu dengan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan 

pendanaan; Catatan Atas Laporan Keuangan, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan 

pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya . 

 

 

 

 



24 

 

2.9 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suaru perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

 Sementara itu tujuan laporan keuangan sebagaimana tertuang dalam surat edarn 

ketua Bapepam Nomor : SE-02/PM/2002 Tanggal : 27 Desember 2002 , adalah untuk 

memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas dan arus 

kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban 

(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna . 

 Laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan 

apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), atau pertanggungjawaban 

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin 

menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat 

demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi, keputsan ini mungkin 

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam 

perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen 

(IAI,1999). 
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2.10 Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan 

 

 Pemakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, 

karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kresditor usaha lainnya, pelanggan, 

pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyarakat. Beberapa kebutuhan ini 

meliputi (IAI, 1999) : 

1. Investor 

 Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan dengan risiko 

yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka 

membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, 

menahan atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada 

informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar deviden.  

2. Karyawan 

 Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada 

informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik 

dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesempatan kerja. 

3. Pemberi Pinjaman 

 Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan 

mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat 

jatuh tempo. 
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4. Pemasok dan Kreditor usaha lainnya. 

 Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan 

dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan pada 

tengggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai 

pelanggan utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

5. Pelanggan. 

 Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup 

perusahaan, terutama apabila mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang 

dengan, atau tergantung dengan perusahaan. 

6. Pemerintah. 

 Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya 

berkepentingan dengan alokasi sumber daya karena itu berkepentingan dengan 

aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas 

perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

 

2.11 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

 

 Objektivitas laporan keuangan berfokus pada pemberian informasi yang 

bermanfaat bagi para penggunanya dalam membuat keputusan ekonomi. Karakteristik 

kualitatif memberikan satu dasar pemilihan antara berbagai alternatif pelaporan dan 

akuntansi, seperti alternatif metode penjelasan. Karakteristik kualitatif juga 
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membantu menjawab pertanyaan tentang karakteritistik informasi akuntansi apa yang 

membuat informasi bermanfaat dalam pengambilan keputusan. 

 Suatu laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna apabila 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, 

andal dan dapat diperbandingkan. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan 

keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan 

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan 

untuk menyediakan informasi non keuangan . 

 

2.12  Pengungkapan 

 

 Pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang relevan dan bermanfaat 

untuk keputusan investasi, kredit, dan semacamnya. Informasi keuangan yang dapat 

dilayani oleh pelaporan keuangan (financial reporting) hanya merupakan sebagian 

jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor. FASB mengidentifikasi 

lingkup (scope) informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

investasi dan kredit sebagai berikut (Suwardjono, 2005)  

1. Statement keuangan (financial statement) 

2. Catatan atas statement keuangan (notes to financial statement) 

3. Informasi pelengkap (Supplementary information) 

4. Sarana pelaporan keuangan lain (other means of financial reporting) 

5. Informasi lain (other information) 
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 Komponen 1 dan 2 merupakan satu kesatuan yang disebut basic financial 

statement yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton 

(1970) dalam Suwardjono (2005) disebut kerangka atau struktur akuntansi pokok 

(basic accounting structure). Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang 

dapat disediakan manajemen yaitu komponen 1 sampai dengan 4. Walaupun dapat 

disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan 

(mandatory) oleh penyusun standar akuntansi atau oleh badan pengawas (seperti 

SEC) melalui peraturan-peraturannya. Penyusun standar (FASB / IAI ) dapat 

mewajibkan pengungkapan untuk komponen 1 sampai 3 dan untuk komponen 3 

tingkat wajibnya hanya sampai pada batas sangat merekomendasi (strongly 

recommend). Jadi secara praktis, pengungkapan wajib melalui standar akuntansi 

hanya diberlakukan untuk komponen 1,2, dan dalam kondisi tertentu komponen 3 

(Suwardjono, 2005). 

 Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengidentifikasi tiga tingkat 

pengungkapan yaitu mamadai (adequate disclosure), wajar atau etis (fair or ethical 

disclosure), dan penuh (full disclosure). Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap 

apa yang harus diungkapkan. 

  Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement 

keuangan secara keseluruhan tidak  menyesatkan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan yang terarah. Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua 

pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak 

ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak 

yang kurang diuntungkan posisinya. Dengan kata lain, tidak ada preferensi dalam 
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pengungkapan informasi. Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua 

informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan. 

 Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar  akuntansi atau 

peraturan badan pengawas. Pengungkapan dalam lingkup 1 sampai 3 adalah 

pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela (Suwardjono,2005). 

 

2.13.  Tujuan Pengungkapan 

 

 Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang 

dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani 

berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Suwardjono, 2005), 

diantaranya : 

1. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bawa tidak semua pemakai cukup 

canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan 

informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin 

mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu 

pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan 

badan pengawasan yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan 

terhadap pasar modal seperti SEC atau BAPEPAM. 
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2. Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas 

dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan 

untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan 

keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar 

akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. 

3. Tujuan Kebutuhan Khusus, tujuan ini merupakakn gabungan dari tujuan 

perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada 

publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju 

sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada 

badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut 

pengungkapan secara rinci. 

 

2.14 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

 

2.14.1 Hubungan Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi : 

Pengujian Secara Simultan (Khomsiyah, 2003) 

 

 Tujuan utama penelitian ini adalah menguji hubungan antara penerapan 

Corporate Governance dengan tingkat pengungkapan informasi. Selain itu penelitian 

ini juga menguji struktur kepemilikan masyarakat, keberadaan dewan komisaris 

independen, keberadaan dewan komite audit, ukuran perusahaan, dan regulasi. 

Penelitian ini menggunakan 53 perusahaan sebagai sampel, sesuai dengan perusahaan 
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yang bersedia disurvey oleh IICG pada tahun 2001 dan 2002, dengan mengelarkan 2 

perusahaan yang mempunyai masalah setelah hasil survey dipublikasikan. 

 Terdapat prediksi yang menunjukkan bahwa hubungan antara penerapan 

corporate governance dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan 

tahunan perusahaan. Semakin tinggi indeks implementasi corporate governance, 

semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan 

tahunan. Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, 

yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip good corporate governance yang 

akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang 

diberikan oleh perusahaan. 

 Terdapat keterkaitan antara faktor regulasi dengan pengungkapan informasi 

perusahaan. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip responsibilitas mengenai 

tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada stakeholders dan 

lingkungan dimana perusahaan itu berada. Maka dapat diasumsikan bahwa 

perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi cenderung untuk mengungkapkan 

informasinya dengan lebih baik demi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. 

 Sebagian bbesar penelitian memberikan bukti yang cukup kuat mengenai 

adanya pengaruh struktur kepemilikan terhadap pengungkapan informasi (misalnya 

Susanto, 1992). Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam penerapan 

corporate governance, karena seharusnya perusahaan dengan struktur kepemilikan 

masyarakat yang tinggi memiliki tekanan yang lebih tinggi untuk memberikan 

pengungkapan yang lebih baik. Lebih lanjut, Susanto (1992) menjelaskan bahwa 
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perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih besar akan memberikan 

pengungkapan yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya. 

  Keberadaaan komisaris independen dan komite audit mendukung prinsip 

responsibilitas dalam penerapan corporate governance, yang mengharuskan 

perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud 

pertanggungjawaban kepada stakeholders yaitu melindungi para stakeholders dari 

informasi yang menyesatkan, fraud dan insider information yang hanya 

menguntungkan beberapa pihak. 

 Asumsi dasar yang menghubungkan faktor ukuran perusahaan dan 

pengungkapan informasi adalah pengungkapan memerlukan cost yang tinggi, 

sehingga perusahaan besar seharusnya lebih mampu menyediakan pengungkapan 

yanng lebih baik (Suwardjono, 2005). Alasan lainnya adalah perusahaan besar 

memiliki hubungan eksternal yang lebih luas dan berkepentingan dengan banyak 

pihak, baik itu pemerintah, investor asing, bank internasional dan sebagainya. Hal ini 

yang menekan perusahaan besar untuk meningkatkan kualitas transparansi dalam 

pemberian informasi. 

 

Hasil penelitian : 

1. Korelasi Sederhana  

 Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji hubungan penerapan 

corporate governance dengan pengungkapan informasi. Sesuai dengan hipotesis, 

implementasi corporate governance mempunyai hubungan dengan pengungkapan 

informasi. Ukuran perusahaan dan regulasi secara positif berhubungan dengan indeks 
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corporate governance dan pengungkapan informasi. Struktur kepemilikan, komposisi 

dewan komisaris, dan keberadaan komite audit mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan indeks corporate  governance dan pengungkapan informasi. Namun penelitian 

ini tidak berhasil membuktikan adanya korelasi antara komposisi komisaris 

independen dan komite audit dengan indeks pengungkapan wajib. 

 

2. Pengujian Hausman 

 Berdasarkan pengujian spesifikasi Hausman, penelitian ini secara signifikan 

menunjukkan adanya hubungan antara indeks corporate governance (CGPI) dengan 

nilai t sebesar 3.291 (p=0.02). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya 

hubungan simultan. Metode yang dapat memberikan hasil terbaik, konsisten dan 

efisien, adalah motode two-stage least square (2SLS). 

 

3. Analisis regresi 

 Hasil pengujian terhadap persamaan 1 menunjukkan bahwa indeks 

pengungkapan mempunyai hubungan positif dengan indeks corporate governance. 

Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi yang diberikan 

perusahaan dalam laporan tahunan, semakin tinggi tingkat implementasi corporate 

governance perusahaan. 

 

 Regresi variabel-variabel eksogen menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh 

signifikan terhadap implementasi corporate governance, hal ini berarti bahwa 



34 

 

perusahaan-perusahaan yang berada pada tingkat regulasi yang tinggi, yaitu 

perbankan, menerapkan corporate governance dengan lebih baik. 

 Hasil estimasi persamaan 2 jugaa mendukung hipotesis, menunjukkan bahwa 

indeks corporate governance mempunyai hubungan positif dengan indeks 

pengungkapan. Hal ini berarti semakin tinggi pula tingkat implementasi corporate 

governance semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasi yang diberikan oleh 

perusahaan. Regresi variabel-variabel eksogen dalam persamaan 2 menunjukkan 

komposisi kepemilikan saham oleh masyarakat mempunyai hubungan positif dengan 

pengungkapan. 

 Variabel lainnya, yaitu komposisi komisaris independen, keberadaan komite 

audit, dan ukuran perusahaan tidak berhasil memberikan bukti yang menyatakan 

adanya hubungan dengan indeks pengungkapan. Penelitian ini tidak mendukung 

penelitian Sabeni (2002) dalam Khomsiyah (2003) yang menyatakan bahwa 

komposisi dewan komisaris independen mempunyai hubungan dengan luas 

pengungkapan. Namun penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian 

Ho dan Wong (2002) dalam Khomsiyah (2003), yang berhasil memberikan bukti 

bahwa keberadaan komite audit mempunyai hubungan dengan luas bukti bahwa 

keberadaan audit mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan. 

 

  Dari uraian di atas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut : 

H1 :  Implementasi corporate governance berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi dalam laporan tahunan. 
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H2 : Struktur kepemilikan masyarakat berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

informasi. 

H3 : Keberadaan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap 

pengungkapan informasi. 

   H4 : Komite audit berpengaruh positif  terhadap pengungkapan informasi 

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan informasi. 

H6  : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan infor masi. 

 

   Model Penelitian 
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