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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Penelitian Relevan 

1. Penelitian yang dilalukan oleh Arry Eksandy (2018) yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada 

Perbankan Syari’ah Indonesia”  hasil penelitian berdasarkan uji t dengan 

melihat nilai signifikansi, variabel komisaris independen, dewan pengawas 

syariah, dan komite audit memiliki nilai yang tidak sigifikan dan tidak 

mempengaruhi kinerja keuangan perbankan syariah. sedangkan variabel 

dewan direksi berpengaruh positif  terhadap kinerja keuangan perbankan 

syariah. dari hasil uji f, terbukti bahwa nilai signikansi f lebih besar dari nilai 

signifikansi sebelumnya. Artinya seluruh variabel indenpenden secara 

bersama-sama (Simultan) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap 

kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil uji koefisien determinasi, 

menunjukan variabel insependen (dewan direksi, komisaris indenpeden, 

dewan pengawas syariah dan komite audit) dalam menjelaskan variabel 

dependen kinerja keuangan (ROA) sedangkan sisanya sebesar  dijelaskan 

variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian ini. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirawati Halini (2012) yang berjudul 

“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan 

Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2009 – 

2011” Hasil penelitian ini berdasarkan uji t dan uji F menunjukkan bahwa 

uji t secara parsial, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan 
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komite audit berpengaruh terhadap CAR, tidak ada variabel independen 

yang berpengaruh terhadap NPL dan NPM, kepemilikan institusional dan 

dewan komisaris berpengaruh terhadap ROA, dewan komisaris dan 

komisaris independen berpengaruh terhadap LDR. Yang paling berpengaruh 

terhadap CAR adalah kepemilikan manajerial, yang paling berpengaruh 

terhadap ROA adalah kepemilikan institusional, dan yang paling 

berpengaruh terhadap LDR adalah komisaris independen. Sedangkan 

berdasarkan uji F secara simultan good corporate governance hanya 

berpengaruh terhadap CAR, ROA, dan LDR. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sawitra Sekaredi (2011) yang berjudul 

“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dewan 

komisaris independen berpengaruh negatif signifikan, dewan komisaris 

berpengaruh positif positif tidak signifikan, dewan direksi berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja 

operasional berpengaruh negatif signifikan, dan komite audit berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional 

perusahaan berpengaruh negatif signifikan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Wigagdo (2014) yang berjudul “Good 

Coperate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (studi Empiris pada 

perusahaan Non-Financial yang terdaftar di bursa Efek Indonesia. Dengan 

idikator Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajeral, Komite Audit dan 
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kinerja keuangan yag di ukur dengan Earning Per Share (EPS). Dengan 

metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda disimpulkan 

bahwa variable independen komite audit, indenpendensi dewan komisaris, 

dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap inerja perusahaan. 

Dari penelitian ini hanya ukurandewan komisaris yang berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

5. Penelitian yang di lakukan oleh Darmawati 2004 meneliti hubungan antara 

Coporate Governance dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini 

menggunakaan hasil survey IICG dan majalah SWA tentang implementasi 

GCG di dalam prusahaantahun 2001 DAN 2002 YANITU cgpu ( Coporate 

Governance Perception Index) sebagai proxy variable Coporate 

Governance. Sedangkan kierja perusahaan diproksi oleh kinerja keuangan ( 

Return on Equity/ ROE ) dan nilai perusahaan (Tobns’Ǫ). Hasil penelitian 

menunjukan bahawa variabel Corporate Governance secara statistic 

signifikan mempengaruhi ROE namun tidak Tobin ‘Ǫ. 

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut:Perbedaan dan Pesamaan PenelitianTerdahulu 

Perbedaan  Persamaan 

- Data dan penelitian tidak 

sama dengan penelitian 

sebelumnya perbedaan 

terletak pada tahun dan 

sampel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan 

- Adapun persamaan dari 

penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah 

meneliti beberapa variabel 

yang mempengaruhi kinerja 

keuangan. 
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sampel pada Bank Bri 

Syariah tahun 2014-2018. 

- Indikator kinerja 

perusahaannya ada yang 

mengunakan LDR, Earning 

Per Share (EPS) dan CAR. 

 

B. Kajian Teori 

1. Teori Good Corporate Governance (GCG) 

Berikut ini adalah teori good corporate governance yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli: 

a. Teori Good Corporate Governance Menurut Sutedi 

Menurut Sutedi good corporate governance merupakan “suatu proses 

dan struktur  yang digunakan oleh organ perusahaan (pemengang 

saham/pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akutanbilitas perusahaan guna tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholders lainya, berlandasan peraturan 

perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.1  

Indikator dari corporate governance ialah pengawasan dari komisaris 

independen kepemilikan institusional, dewan direksi".2 Adapun penjelasan 

setiap indikator adalah: 

1) Komisaris Independen 

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah yang dimaksud 

 
1  Adrian Sutedi, Good Corporate Goovernance  (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 1 
2 Ibid, h.2 
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komisaris Independen adalah anggota Dewan komisaris yang tidak 

memiliki:3 

a) Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau 

hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota 

Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau 

b) Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham 

dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

Ukuran dewan komisaris diukur dengan: 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝐾𝐼 = ∑ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 

2) Dewan Direksi 

Menurut Bukhori mengemukakan bahwa “dewan direksi 

bertanggung jawab penuh atas segala bentuk operasional dan 

kepengurusan perusahaan dalam rangka melaksanakan kepentingan-

kepentingan dalam pencapaian tujuan perusahaan”.4   

Adapun Ukuran dewan direksi diukur dengan : 

𝑈𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑘𝑠𝑖 = ∑ 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑘𝑠𝑖 

3) Kepemilikan Institusional 

Menurut Widarjo megemukakan bahwa “kepemilikan insitusional 

merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu 

perusahaan. Kepemilikna instutusional dapat berupa saham yang dimiliki 

oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan assuransi, bank perusahaan 

investasi, dan kepemilikan isntitusi lain”.5  

 
3 PBI Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi 

Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Pasal I ayat (9). 
4 Iqbal Bukhori, Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan 

Terhadap Kinerja Keuangan, (Skripsi, Universitas diponogoro, Semarang, 2012) h.32 
5 Wahyu Widarjo, “Pengaruh Ownership Retention, Investasi dari Proceeds dan Reputasi 

Auditor terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial dan Institusional sebagai 

Variabel Pemoderasi” (Tesis. Universitas Sebelas Maret) h. 25 
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Menurut Aprianingsih dalam Parredede mengemukakan bahwa 

“kepemilikan institusional diukur dengan jumlah seluruh saham yang 

dimiliki oleh lembaga institisional terhadap jumlah saham yang beredar 

dalam suatu perusahaan”.6 

𝐾𝐼 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Menurut Sutedi kesadaran pentingnya pengelolaan perusahaan yang baik 

itu sangat diharapkan terdapat di dalam setiap perusahaan. Kesadaran ini 

perlu agar informasi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dipercaya. 

Adapun beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporat 

governance, yaitu sebagai berikut:7 

1) Transparansi  

Perusahaan harus memiliki informasi yang memadai, akurat, dan 

tepat waktu kepada stakeholders. Perusahaan harus meningkakan 

kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pelaporan keuangan, ini semua 

untuk mengurangi kegiatan curang seperti manipulasi laporan (creative 

accounting) atau menajemen laba (earnings management), pengakuan 

pajak yang salah, dan penerapan dari prinsip-prinsp pelaporan yang 

cacat. 

2) Dapat dipertanggungjawabkan (Accountability) 

Setiaphal yang dilakukan perusahaan dalm rangka kegitan perusahaan ini 

harus dilaporkan atau harus diketahui oleh stakeholders,  itu semua adalah 

bentuk pertanggungjawaban dari perusahaan kepada stakeholders. Apalagi, 

 
6 Astri  Aprianingsih, “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur 

Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan” (Skripsi. Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2016) h.66. 
7 Adrian Sutedi,  Op. Cit., h. 11. 
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bila dalam perusahaan tersebut terjadi kesalahan seperti integritas yang 

rendah, etika bisnis yang buruk, dan aturan kekuatan dari pada atura hokum. 

3) Kejujuran (Fairness) 

Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan 

system dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya. 

Sehingga, perusahaan ditekankan harus memiliki kejujuran terhadap 

stakeholders. 

4) Akutanbilitas (Accountability) 

Ketika perusahaan dapat berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan, 

dalam jangka panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan 

pegawai dan komunitasnya agar berhasil. Mereka harustanggap terhadap 

lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan 

menjadi warga corporate yang baik. Dengan demikian, akanmenghasilkan 

keuntungan yang lama bagi stakeholders. 

 

b. Teori Good Corporate Governance Menurut Agoes 

Menurut Sukrisno Agoes tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG)  

adalah “sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemangku 

kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerinta,kariyawan serta pemengang 

kepentingan  internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan 

kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan”.8  

 

 

 

 
8 Sukrisno Agoes, Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akutan oleh Akutan Publik  ( 

Jakarta:Jilid I Salemba Empat, 2011) h. 101 
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Orang tambahan untuk melengkapi penerapan GCG yaitu:9  

1) Komisaris dan Direktut Independen 

Menurut Sukrisno Agoes Terdapat dua pengertian independen yang 

terkait dengan konsep komisaris dan direktur independen tersebut.  

a) Komisaris dan Direktur Independen adalah seseorang yang 

ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang 

saham minoritas). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

perseroan, anggota Direksi dan Komisaris diangkat dan 

diberhentikan oleh RUPS, sedangkan keputusan yang diambil 

dalam RUPS didasarkan atas perbandingan jumlah suara para 

pemegang saham. Hak suara dalam RUPS tidak didasarkan atas 

satu orang satu suara, tetapi didasarkan penetepan dan 

pemberhentian anggota komisaris dan direksi akan anggota 

komisaris dan direksi tersebut tentunya akan selalu berpihak 

kepada pemengang saham minoritas atau para pemangku 

kepentingan lainnya. 

b)  Komisaris dan Direktur Independen adalah pihak yang 

ditunjukan tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan 

semata-mata ditunjukan berdasarkan latar belakang pengetahuan, 

pengalama, dan keahlian professional yang dimilikinya ntuk 

sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. 

 
9 Ibid, h. 109-111 
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Komisaris dan direktur independen diangkat semata-mata karena 

pertimbangan ‘profesionalisme’ demi kepentingan perusahaan. 

2) Komite Audit 

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam 

pelaksanaan prinsip good corporate governance. Komite dibentuk oleh 

dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang 

dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan 

pengelolah perusahaan serta melaksanakan fungsi tugas penting berkaitan 

dengan system pelaporan keuangan perusahaan. Anggota komite audit 

diharuskan mempunyai keahlian yang memadai, karena komite ini 

memiliki kewenang dalam mengakses fasilitas data perusahaan , selain 

itu komite audit dituntut harus memiliki sikap yang independen. Hal ini 

perlu didasari dikarenakan komite audit merupakan pihak yang 

menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga 

sekaligus menjembatanu antara fungsi pengawasan dewan komisaris 

dengan auditor. Keberadaan komite audit dalam suatu perseroan terbats 

utuk membantu pemberdayaan (empowerment) dewan komisaris. Oleh 

karena itu,pertangungjawaban komite kepada dewan komisaris  

3) Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)  

Tugas, tanggung jawab, dan kedudukan pejabat sekretaris 

perusahaan (corporate secretary) sebagai bagian dari pelaksanaaan GCG 

berbeda sekali dengan tugas, kedudukan dan tanggungjawab seorang 

sekretaris eksekutif yang selama ini sudah sangat dikenal. Sekretaris 
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eksekutif biasanya direktur sebagai staf khusus untuk keperluan para 

eksekutif puncak suatu perusahaan, seperti direksi, komisaris, atau 

eksekutif puncak lainnya. 

Menurut agoes manfaat penerapan Good Corporate Governance, antara 

lain:10 

1) Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing. 

2) Mendapatkan biaya modal (cost of capital) yang lebih mura. 

3) Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatankan 

kinerja ekonomi perusahaan. 

4) Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku 

kepentingan terhadap perusahaan. 

5) Melindungi direksi dan komisaris dari tuntunan hukum.  

c. Teori Good Corporate Governance Menurut Daniri 

Menurut Ahmad Daniri mendefinisikan bahwa good corporate 

governance adalah “suatu pola hubungan sistem, dan proses yang digunakan 

oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan 

nilai tambah kepada pemengang saham secra berkeseimbangan dalam jangka 

panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya 

berlandaskan peraturan perundang dan norma yang berlaku”.11  

  

 

 

 

 

 
10 Sukrisno Agoes dan Ardana I Cenik, Etika Bisnis dan Profersi, ( Jakarta: Salemba 

Empat, 2011) h. 108 
11 Mas Ahmad Daniri, Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam 

Konteks Indonesia (Jakarta:Ray Indonesia, 2005), h. 9 
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Prinsip gcg menurut ahmad damiri:12 

1) Transparency (Keterbukaan) 

Transparasi dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik 

dalm proses pengambilan keputusan maupun dalam pengungkapan 

informasi material dan relevan mengenai perusahaan.dalam 

menwujudkan transparasi itu sendiri, perusahaan harus meyediakan 

informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan tersebut.  

2) Accountability (Akutanbilitas) 

Accountability adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban organ perusahaa sehingga pengelola perusahaan 

terlaksana secara efektif. Maksudnya adalah setiap langka yang diambil 

menajemen dalam mengelola perusahaan,  

3) Respondibility (Pertangungjawaban) 

Pertangungjawaban perusahaaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolah perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta 

peraturan perundangan yang berlaku. peraturan yang berlaku di sini 

termaksud yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, 

perlindungan lingkungan hidup, kesehatan atau keselamatan kerja, 

standar penggajian, dan persaingan yang sehat.  

4) Indepedency (Independensi) 

 
12 Ibid. h. 9-11 



19 
 

 
 

Indepedensi merupakan prinsip penting dalam penerapan good 

corporate governance di Indonesia. Indeoendensi atau kemandirian 

adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional 

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. Independensi sangat 

penting dalam proses pengambilan keputusan. 

5) Fairness (Kewajaran) 

Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefenisikan 

sebagai perlakuan yang adil da setara didalam memenuhi hak-hak 

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundangan yang berlaku. Fairness juga mencakup adanya kejelasan 

hak-hak pemodal. Sistem hukum dan penegakan peraturan untuk 

melindungi hak-hak investor khususnya pemengang saham minoritas dari 

berbagai bentuk kecurangan.  

d. Teori Good Corporate Governance Menurut Widjaja Tunggal 

Menurut Amin Widjaja Tunggal, Pengertian Good Corporate 

Governanace adalah “sistem yang mengatur, mengelola serta mengawasi 

proses pengendalian Usaha untuk menaikan nilai saham sekaligus sebagai 

perhatian stakeholder, kariyawan dan masyarakat sekitar”.13 

 

Dengan menaksanakan Corporate Governance Menurut Amin Widjaja 

Tunggal  ada beberapa manfaat yang akan diperoleh , antara lain:14  

 
13 https://www.pahlevi.net/p engertian-good-corporate-governance/, ( 03 Februari 2019)  
14 Amin Widjaja Tunggal, Audit Kecurangan dan Akutansi forenstik, (Jakarta: 

Harvarindo,2012), h.39 

https://www.pahlevi.net/p%20engertian-good-corporate-governance/
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1) Meninimalkan agency cost, selama ini pemengang saham harus 

menanggung biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang 

kepada menajemen. Biaya-biaya ini biasa berupa kerugian karena 

menajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk 

kepentingan pribadi maupun biaya pengawasan yang harus 

dikeluarkan perusahaan mencegah terjadinya hal tersebut. 

2) Meminimalkan cost of capital , perusahaan yang baik dan sehat akan 

menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur kondisi ini 

sangat berperan dalam meninimalkan biaya modal yang arus 

ditanggung bila perusahaan akan mengajukan pinjaman, selain itu 

dapat memperkuat kinerja keuangan akan membuat produk 

perusahaan menjadi lebih kompettitif. 

3) Meningkatkan nilai saham perusahaan, suatu perusahaan yang 

dikelolahsecara baik dan dalam kondisi sehat akan menarik minat 

investor untuk menanamkan modalnya. 

4) Mengangkat nilai perusahaan,citra perusahaan merupakan faktor 

paling penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan 

keberadaan perusahaan tersebut dimata masyarakat dan khusunya 

para investor. Citra suatu perusahaaan kadang kala akan menelan 

biaya yang sangat besar dibandingkan dengan keuntungan 

perusahaan itu sendiri, guna memperbaiki citra tersebut. 
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Menurut Amin Widjaya Tunggal, Tujuan Good Corporate Governance 

sebagai berikut: 

1) Tercapainya sasaraan yang telah ditetapkan. 

2) Aktiva perusahaan tetap terjaga dengan baik. 

3) Perusahaan tetap menjalankan bisnis dengan praktek yang sehat. 

4) Kegiatan perusahaan dapat dijadikan dengan trasparan. 

e. Teori Good Corporate Governance Menurut Zarkasy 

Menurut Moh Wahyudin Zarkasyi mendefenisikan good Corporate 

Governance adalah “Strukutur yang meliputi stakeholder, pemengang saham , 

komisaris dan menajer dalam menyusun Tujuan Perusahaan dan saran untuk 

mencapai tujuan tersebut dan untuk mengawasi kinerja”.15  

Menurut Moh Wahyudin Zarkasy  mengemukakan lima prinsip GCG 

yaitu:16 

1) Transparansi (Transparency)   

Untuk menjaga objektivitas 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 diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, 

tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh 

pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. 

 

 

 

 
15 Moh. Wahyudin Zarkasy, Good Corporate Governance, (Bandung: Alfabeta, 2008), 

h.35 
16 Ibid, h.38 
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2) Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan 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 lainnya. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

3) Respontabilitas (Responbility) 

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 Good Corporate Citizen CSR (Corporate 

Social Responsibility) dan kepatuhan (compliance) terhadap peraturan 

perundang- undangan. 

4) Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus 

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5) Kesetaraan  dan Kewajaran (Fairness) 

Dalam melaksanaakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku  kepentingan  

lainnya  dan  semua  orang  yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip 

kesetaraan dan kewajaran. 
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2. Kinerja Keuangan (Retrun On Asset (ROA) ) 

Salah satu keberhasilan mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan 

yaitu dengan mengukur tingkat pengembalia atas asset atau retrun on asset 

(ROA). 

Adapun Teori Retrun On Asset yang dikemukakan oleh beberapa ahli: 

a. Teori Retruun On Asset Menurut Brigman & Houston 

Menurut Brigman & Houston, Pengertian Return On asset Adalah “rasio 

laba bersih terhdapan total aktiva yang mengukur pengembalian atas total 

aktiva setela bunga dan pajak”. 17 

Menurut Brigman & Houston  Indikator (alat ukur) yang digunakan 

dalam Return On Asset (ROA) melibatkan unsure laba bersih dan total Asset 

dimana laba bersih dibagi dengan total asset atau total aktiva dikalikan 100%. 

Return On Asset dapat dirumuskan sebagai berikut:18 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑋100% 

Semakin besar Nilai ROA, Menunjukan kinerja perusahaan yang 

semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, nilai 

ini mencermikan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (atau 

pendanaan) yang diberikan pada perusahaan. Adapun maanfaat pengukuran 

rasio Return On Asset diantaranya yaitu: 19 

1) Untuk mengukur prestasi manajemen terhadap keadaan keuangan 

perusahaan. 

 
17 Eugene Brigham dan Joel Houston, Dasar-dasar Manajemen Keuangan:Assetials of 

Financial Manajemen,(Jakarta:Salemba empat, 2010) h.107 
18 Ibid, h. 148 
19 http://www.kajianpustaka.com/2017/08return-on-asset.htmlm=1, (20 mei 2019) 

http://www.kajianpustaka.com/2017/08return-on-asset.htmlm=1
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2) Sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset 

yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba. 

3) Sebagai alat ukur mengevaluasi atas penerapan kebijakan manajemen. 

b. Teori Return On Asset Menurut Syamsuddin 

Menurut Syamsuddin  Return On Asset adalah  “suatu rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba, sehingga apabila nilai suatu 

ROA semakin tinggi makan dapt dikatakan semakin bagus kinerja 

perusahaan”. 20 

Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaa dalam 

mengelola setiap nilai asset yang mereka miliki untuk menghasilakn laba 

bersi setelah pajak. Asset merupakan keseluruhan harta perusahaan, yang 

diperoleh dari modal sendiri maupun modal asing yang telah diubah 

perusahaan menjadi aktiva, untuk kelangsungan hidup perusahaan. ROA yang 

telah diketahui, digunakan perusahaan untuk menilai efesiensi aktivanya 

dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Indikator yang 

digunakan untuk mengukur ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:21 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

Kinerja keuagan bank merupakan bagian dari kinerja bank secara keseluruhan. 

Kinerja bank ecara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank 

dalam operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, 

penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.22 

 

 
20 Salsabila Sarafina dan Muhamm ad Saifi, “Pengaruh Good Corporate Governance 

terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan” Jurnal Admistrasi Bisnis (JAB) , Vol. 50 No. 

3 September 2017, h. 111.   
21  Ibid h. 112 
22 Jumingan, Analisi Laporan Keuangan, (Jakarta:PT. Bumi Aksara. 2011) h. 239 
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c. Teori Return On Asset Menurut Munawir 

Menurut Munawir “Return On Asset adalah salah satu bentuk dari ratio 

profitabilitas yang ditujukan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan 

seluruh dana yang digunakan untuk operasional perusahaan untuk 

menghasilkan laba”.23  

Menurut Munawir, besarnya Return On Asset dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu: 24 

1) Turnover dari operating asset atau tingkat perputaran aktiva yang 

digunakan untuk operasi. Tingkat perputaran kas dan perputaran 

persediaan yang termasukke dalam aktiva lancar akan selalu 

mempengaruhi jumlah penjualan yang dihasilkan, pada saat 

perputaran mengalami peningkatan maka akan memberikan 

peningkatan terhadap profitabilitas. 

2) Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan 

dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini 

mengukur tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan 

dihubungkan dengan penjualannya. 

 

Return On Asset dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Menurut Munawir ROA Memiliki beberapa Manfaat yang antar lain 

sebagai berikut:25  

1) Jika perusahaan telah menjalankan praktik akutansi dengan baik 

maka dengan Analisis ROA dapat diukur efesiensi penggunaan 

 
23 http://pahlevi.net/pengertian-roa/ ( 23 mei 2019) 
24Slamet Munawir, Analisa Laporan Keuangan  ( Yogyakarta: Liberty, 2010 ) h.219 
25 Slamet Munawir, Analisa Laporan Keuangan ( Yogyakarta: Liberty, 2002 ) h.85 

http://pahlevi.net/pengertian-roa/
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modal yang menyeluru dan sensitive terhadap setiap hal 

mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan. 

2) Dapat diperbandingkan dengan rasio industry sehingga dapat 

diketahui posisi perusahaan industry. Hal ini merupakan salah satu 

langkah dalam perecanaan strategi. 

3) Selain berguna untuk kepentingan control, analisis ROA juga 

berguna untuk kepentingan kepercayaan. 

Menurut Munawir Keguanaan dari analisis Return On Asset 

dikemukakan sebagai berikut:26 

1) Sebagai salah satu kegunaanya yang principal ialah sifatnya yang 

menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek 

akutansi yang baik maka menajemen dengan menggunakan teknik 

analisa Retrun On Asset dapat mengukur efesiensi penggunaan 

modal kerja, efesiensi produksidan efesiensi bagian penjualan. 

2) Apabila perusahaan dapat mempunyai data industry sehingga dapat 

diperoleh  rasio industry, maka dengan analisa Return On Asset 

dapat dibandingkan efesiensi penggunaan modal pada 

perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat 

diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama atau di atas 

rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana 

kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. 

 
26 https://www.dosenpendidikan.co.id/return-on-assets-roa-pengertian-fungsi-unsur-

keunggulan-kelemahan/ ( 02 mei 2019) 

https://www.dosenpendidikan.co.id/return-on-assets-roa-pengertian-fungsi-unsur-keunggulan-kelemahan/
https://www.dosenpendidikan.co.id/return-on-assets-roa-pengertian-fungsi-unsur-keunggulan-kelemahan/
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3) Analisa Return On Asset juga dapat digunakan untuk mengukur 

efesiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu 

dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian 

yang berasangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada 

tingkat bagian adalah untuk dapat membandigkan efesiensii suatu 

bagian denganbagian yang lain di dalam perusahaan yang 

bersangkutan.  

4) Analisa Return On Asset juga dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilakan 

perusahaan dengan mengunakan produk yang dihasilakan 

perusahaan dengan menggunakan product cost system yang baik, 

modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan 

Demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing 

produk. Dengan demikian menajemen akan dapat menegetahui 

produk aman mempunyai profit potential. 

5) Return On Asset berguna untuk keperluan control, juga berguna 

untuk keperluan perencanaa. Misalnya Return On Assset dapat 

digunakan sebagai dasaru untuk pengembalian keputusan kalau 

perusahaan akan mengadakan ekspansi.27  

 

 

 
27 http://www.kajianpustaka.com/2017/08/return-on-assets-roa.html?m=1, ( 17 juni 2019) 

http://www.kajianpustaka.com/2017/08/return-on-assets-roa.html?m=1


28 
 

 
 

d. Teori Return On Asset Menurut Kieso, et.al 

Menurut Kieso, et.al Return On Asset  (ROA) adalah “perbandingan 

antara laba bersih dengan rata-rata total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Return On Asset (ROA) yang positif menunjukan bahwa dari total aktiva 

yang digunakan untuk beroperasi mampu memberikan laba kepada 

perusahaan. Sebaliknya apabila return on asset yang negatife menunjukan 

bahwa dari total aktiva yang digunakan. Perusahaan mengalami kerugian. 

 

Secara matematis Return On Asset dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 𝑥 100% 

Laba bersih adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan 

terhadap semua beban dan kerugian, jumlah ini merupakan kenaikan bersih28 

terhadap modal.  Berdasarkan rumus tersebut maka komponen pembentuk 

Return On Asset menurut Kieso, Weygant, Warfield  yang diterjemahkan 

oleh Emil Salim adalah sebagai berikut:29 

1) Pendapatan, adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam 

aktiva entitas atau pelunasan ke wajibannya selama satu periode yang 

ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa atau 

aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama 

perusahaan. 

2) Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah 

entitas atau penambahan kewajibannya selama satu periode, yang 

ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa atau 

aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama 

perusahaan. 

 
28 Donal E Kieso, Weygandt Jerry J, dan Warfield Terry D, “Akutansi Intermediete” 

Terjemahan Emil Salim, (Jakarta : Erlangga Jilid 1 Edisi Kesepulu, 2002), h. 57 
29  Ibid, h. 780 
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3) Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan 

dari transaksi sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari 

pendapatan atau investasi oleh pemilik. 

4) Kerugian adalah penurunan ekuitas atau aktiva bersih perusahaan dari 

transaksi sampingan atau insidentil kecuali yang berasal dari beban atau 

distribusi kepada pemilik. 

e. Teori Return On Asset Menurut Mardiyanto  

Menurut Mardiyanto Return On Asset adalah “rasio yang dgunakan 

unntuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang 

berasal dari investasi”.30 

Indikator dalam mengukur Return On Asset adalah Sebagai Berikut:31 

1) Net profit after atau laba setelah pajak merupakan laba yang telah 

dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam 

suatu periode tertentu termaksud pajak. 

2) Total Asset adalah sumber daya dikuasai oleh perusahaan yang 

berasal dari transaksi yang telah telah terjadi. Asset bisa berupa asset 

lancer maupun asset tidak lancar. 

Rumus Untuk menghitung Retrun On Asset yaitu: 

𝑅𝑂𝐴
𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

 

 

 
30 Hardono Mardiyato, Intisari Manajemen Keuangan, (Jakarta: Grasindo,2009), h.72 
31 Ibid, h.73 



30 
 

 
 

C. Grand Teory (Grand Teori) 

1. Variabel X Teori Good Corporate Governance Menegambil Teori dari Sutedi 

good corporate governance merupakan suatu proses dan struktur  yang 

digunakan oleh organ perusahaan (pemengang saham/pemilik modal, 

komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akutanbilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan 

stakeholders lainya, berlandasan peraturan perundang-undangan dan nilai-

nilai etika. Dengan  indikator sebagai berikut: 

a. Dewan Komisaris Independen 

b. Dewan direksi 

c. Kepemilikan Institusianal 

2. Variabel Y Teori Return On Asset Mengambil Teori dari Brigman & Houston 

Return On Asset Adalah rasio laba bersih terhadap total aktiva yang 

mengukur pengembalian atas total aktiva setela bunga dan pajak. Indikator 

yang digunkan dalam Return On Asset melibatkan unsur laba bersi dan total 

asset atau total aktiva. Return On Asset dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑙𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
𝑋100% 
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D. Hipotesis 

H1 : Good Corporate Governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

Keuangan(Return On Asset (ROA) ) Pada PT. BANK BRI Syariah tbk. 

E. Kerangka Pikir 

Good Corporate Govenance (GCG) merupakan tata kelola yang baik . 

Pentingnya hak pemegang untuk memperoleh informasi secara akurat , tepat 

waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan 

dan stakeholder. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah pengawasan 

dari komisaris independen, kepemilikan institusional, dewan direksi. 

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan 

dan untuk mengukur baik dan tidaknya kinerja perusahaan. Indikator yang 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah Return On Asset (ROA).  

Penelitian ini berjudul Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) 

Terhadap kinerja Keuangan (ROA) Pada PT. BRI Syariah tbk tahun 2014-2018. 

Kajian teori penelitian in adalah teori Good Corporate Governance (GCG) dan 

kinerja Keuangan (ROA). Metode penelitian kuantitatif. Poluasi dan sempel 

dalam penelitian ini adalah Laporan Keuagan PT. BRI Syariah tahun 2014-2018 

mengunakan Analisis Linear Sederhana dengan Aplikasi SPPS.    

 Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini mengenai dengan variabel 

independen (Good Corporate Governance) variabel dependen (Kinerja Keuangan 

(ROA) ) diatas maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti 

pada gambar berikut ini:   
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Gambar 2.1 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data diolah dilapangan, Tahun 2019 
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