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ABSTRAK 

Oleh : Tiondon Mayzal 

 

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui kepatuhan 

perusahaan yang terdaftar di JII (Jakarta Islamic Index) dalam  

menjalankan perusahaan atau tata kelolah perusahaan yang baik atau 

disebut GCG  (Good Corporate Governance) terhadap  peraturan 

perundang-undangan.  Jakarta Islamic Index 30 (JII 30) merupakan 

indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal 

Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 

30 saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Review saham syari’ah yang menjadi konstituen JII dilakukan 

sebanyak dua kali dalam setahun, oleh sebab itu penulis mengambil 

sampel 11 (sebelas).  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, 

dengan sumber data yaitu sekunder. Metode analisis data yaitu metode 

regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien 

Komisaris independent memperoleh nilai prob. sebesar 0,0971 (>0,05) 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel (X1) tidak berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (Y). Sedangkan, 

Koefisien Direksi memperoleh nilai prob. Sebesar 0,0023  (<0,05) 

maka dapat dinyatakan bahwa variabel Direksi (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan  (Y). 

   Hasil uji F memperoleh nilai prob. sebesar 0,015455 (< 

0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel Komisaris Independen 

dan Direksi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 periode 2016-

2019. Perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 sudah 

memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance atau tata kelolah 

perusahan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan 

(Anual Report) pada setiap perusahaan 

 

Kata Kunci : Komisaris Independent, Direksi, Kinerja Perusahaan, 

Jakarta Islamic Index 
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ABSTRACT 

By : Tiondon Mayzal 

This study aims to determine the compliance of companies 

listed in JII (Jakarta Islamic Index) in running a good company or 

corporate governance or called GCG (Good Corporate Governance) 

against the laws and regulations. Jakarta Islamic Index 30 30 (JII 30) 

is a sharia stock index which was first launched in the Indonesian 

capital market on July 3, 2000. The JII constituents only consist of the 

30 most liquid sharia stocks listed on the Indonesia Stock Exchange 

(IDX). The review of sharia shares which are JII constituents is 

carried out twice a year, therefore the authors take a sample of 11 

(eleven) companies where these companies have survived for the last 

4 years in the JII sharia stock index, namely from 2016 to 2019. 

Method in this study using quantitative descriptive data using the 

Annual Report. 

This study uses quantitative research methods, with secondary 

data sources. The data analysis method is the panel data regression 

method. The results showed that the independent commissioner 

coefficient obtained a prob value. of 0.0971 (> 0.05), it can be 

concluded that the variable (X1) has no positive and significant effect 

on the company's performance (Y). Meanwhile, the Board of 

Directors' Coefficient obtained a value of prob. As much as 0.0023 

(<0.05), it can be stated that the Directors variable (X2) has a positive 

and significant effect on company performance (Y). 

The results of the F test obtained a prob value. of 0.015455 (< 

0.05), it can be stated that the Independent Commissioners and 

Directors variables have no positive and significant effect on the 

performance of companies listed on the Jakarta Islamic Index 30 for 

the 2016-2019 period. Companies listed on the Jakarta Islamic Index 

30 have complied with the principles of good corporate governance. 

This can be seen from the annual report for each company 

 

Keywords: Independent Commissioners, Directors, Company 

Performance, Jakarta Islamic Index   
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MOTTO 

 

                            

                              

      

 

 

Artinya : “Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

membukakan jalan keluar baginya” (2)“dan Dia memberinya rezeki 

dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal 

kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 

Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah 

mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” (3) (QS. At- Talaq : 2-3)
1
 

 

 

“Menjadi hebat itu diciptakan, lakukan sesuatu!” 

-Tiondon Mayzal- 

  

                                                      
1 https://quran.kemenag.go.id/sura/65 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 

penelitian ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu 

menegenai pengertian judul tentang ”Implementasi Good 

Corporate Governance Pada Kinerja Perusahaan” (Studi Emperis 

Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index 30 

Periode 2016-2019). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

memahami judul skripsi ini perlu kiranya penulis menjelaskan 

istilah yang di gunakan dalam judul ini : 

1. Implementasi  

Implementasi kebijakan sebagai sebuah kegiatan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam 

suatu peraturan pemerintah maupun lembaga negara lainnya 

dalam rangka mencapai tujuantujuan yang diharapkan dari 

kebijakan tersebut.
1
 Implementasi merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan 

tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Intinya, 

implementasi dapat dilakukan bila sudah terdapat rencana 

atau konsep acara yang hendak dilakukan, maksudnya adalah 

penerapan atau pelaksanaan yang terkait kinerja perusahaan 

studi Emperis Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index 30 Periode 2016-2019. 

2. Good Corpoate Governance (GCG)  

Good Corpoate Governance (GCG) adalah sebuah aturan 

yang memberikan tata cara bagaimana peranan tiap organ 

perusaaan baik pemegang saham, dewan direksi, maupun 

dewan komisaris dengan hasil akhir yang dicapai adalah 

untuk mendulang nilai yang positif ditujukan kepada 

pemegang saham maupun pemangku kepetingan perusahaan 

                                                      
1 Puji Meilita Sugiana, Implementasi Kebijakan Penanggulangan 

Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Jakarta Selatan, (Jakarta: Program Studi administrasi Kebijakan Publik 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2012) hlm. 16 
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berdasarkan ketentuanketentuan yang sudah ada 

sebelumnya.
2
 

3. Kinerja 

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi dan visi skema strategis suatu organisasi.
3
 

4. Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan seorang 

atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya 

adalah melakukan peroduksi atau distribusi guna memenuhi 

kebutuhan ekonomi manusia.
4
 

Berdasarakan uraian diatas, maka penulis dapat 

disimpulkan bahwa maksud dari judul ”Implementasi Good 

Corporate Governance Pada Kinerja Perusahaan” yaitu 

menjelaskan tentang implementasi atau pelaksanaan kegiatan 

perusaahan yang mengedepankan Good Corporate 

Governance (tata kelolah yang baik) guna untuk mencapai 

tujuan dari perusahaan. Dalam hal ini, penulis mengambil 

sample penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index. Adapun daftar saham yang terdaftar di JII 

adalah 11 Perusahaan. 

 

B. Latar Belakang 

Pembahasan tentang Good Corporate Governance bisa 

dimulai dari tahun 1997, dimana terjadi krisis ekonomi  di Asia 

mengakibatkan kondisi perekonomian di beberapa negara 

menjadi terpuruk.
5
 Indonesia merupakan salah satu negara yang 

mengalami keterpurukan akibat krisis ekonomi ini. Penelitian 

yang dilakukan oleh McKinsey dan Co dan penelitian Indonesian 

                                                      
2 Leonardi Chandra Chan, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Corporate Governance Pada Pt Sumber Baru Wisata”. Program Studi Manajemen: 

Universitas Kristen Petra), AGORA Vol. 8. No. 1, (2019), 1. 5Ruslan Abdul Ghofur 

Noor, Konsep Distri 
3 Irham Fahmi, Manajemen Kinerja Teori Dan Aplikasi, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), h. 2. 
4 Muhammad Nuh, dan Drs. Suhajar Wiyoto. Accounting Principles, 

(Jakarta Pusat: Lentera Ilmu, 2011), 3. 
5 Anwar Kurnia, Moh. Suryana, Sejarah 3: SMPKelas IX, (tt.p: Yudhistira 

Ghalia Indonesia, 2019), 1. 
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Institute of Corporate Governance (IICG) menjelaskan terkait 

indikasi yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya krisis 

ekonomi tahun 1997 disebabkan buruknya corporate governance. 

Penelitian-penelitian tersebut menyatakan bahwa Indonesia 

adalah negara yang paling buruk dalam penerapan corporate 

governance, karena pada tahun tersebut terjadi krisis ekonomi 

global yang menyebabkan banyak perusahaan yang tidak mampu 

menghadapi krisis disebabkan kondisi keuangan tidak sehat. 

Dukungan terhadap penerapan GCG di Indonesia juga dilakukan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Indonesian Institute for 

Corporate Directorship (IICD) yang mengumpulkan data-data 

perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan GCG. 

Kedua institusi melakukan pemeringkatan perusahaan-

perusahaan berdasarkan penerapan GCG setiap tahun.  

Disetiap Negara tentunya ada sebuah perusahaan, yang, 

berlomba-lomba dalam menjalankan bisnisnya agar menjadi 

perusahaan yang lebih baik, dan lebih terdepan,dari perusahaan 

lainnya, seperti menghasilkan keuntungan di dalam perusahaan.  

Semakin hari semakin banyak perkembangan yang 

terjadi, dari hal itulah semakin besar perusahaan, maka akan 

semakin besar pula resiko yang dihadapi. Badan Perusahaan 

diharapkan tidak hanya mementingkan kepentingan manajemen 

dan pemilik modal (investor dan kreditor) akan tetapi juga 

mementingkan karyawan, konsumen serta masyarakat sekitar. 

Perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang 

transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan 

yang baik (good corporate governance), hal ini dilakukan untuk 

memberikan informasi mengenai aktivitas sosial perusahaan. 

Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap 

pihak-pihak di luar manajemen dan pemilik modal. Sebagai suatu 

instrumen ekonomi, perusahaan tidak terlepas dari berbagai 

pengaruh lingkungan, terutama lingkungan ekonomi maupun 

lingkungan politik.
6
 Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan 

kepekaan dari stakeholders perusahaan, maka konsep tanggung 

                                                      
6 Suryawijaya M A, dan F A Setiawan (1998), "Reaksi Pasar Modal 

Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri, Event Study pada Peristiwa 27 

Juli 1996" Kelola, No. 18/VII/1998, 137-153 
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jawab sosial akan muncul dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa 

depan.. Stakeholder yang dimaksud diantaranya yaitu :, karyawan 

(buruh), pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), dan lain sebagainya.
7
 

Munculnya corporate governance pada masa pemulihan 

krisis di Indonesia mengingatkan betapa pentingnya suatu 

pengelolaan yang baik.  

Untuk mengatasi masalah-masalah Good Corporate 

Governance  (GCG) di Indonesia, pada tahun 1999 pemerintah 

membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

(KNKCG). Karena terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1990-an 

di negara-negara Asia, muncul inisiatif untuk menguatkan 

kerangka GCG.  

Dalam upaya meningkatkan implementasi Good 

Corporate Governance  (GCG) diharapkan dapat  implementasi 

Good Corporate Governance  (GCG) di Indonesia dapat 

meningkatkan,  sehingga implementasi GCG di Indonesia dapat 

sejajar dengan implementasi  GCG dengan negara-negara di 

ASEAN. 

Agar implementasi Good Corporate Governance  (GCG) 

di Peseroaan dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka 

diperlukan kerangka kerja (framework) implementasi Good 

Corporate Governance  (GCG) yang mana, nantinya memberikan 

gambaran umum mengenai organ-organ Good Corporate 

Governance  (GCG), seperti di dalam pedoman-pedoman dan 

laporan-laporan yang relevan di dalam sebuah perusahaan. 

Berikut ini, penulis menyajikan gambaran struktur  GCG 

untuk mempermudah pembaca dalam memahami  kerangka kerja 

Implemetasi Good Corporate Governance  (GCG) di Perseroaan; 

 

 

 

 

                                                      
7 Khusnul Khotimah, Subakir, Pengaruh Pengungkapan Sustainibility 

Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 

2011-2015”,Majalah Ekonomi, Vol. XXIII No. 1 (Juli 2018), 82. 
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Didalam gambaran  di atas, struktur GCG terlihat bahwa 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan komisaris dan 

Direksi memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip 

GCG di suatu Perusahaan. Oleh sebab itu, ketiganya disebut 

sebagai Organ Utama Corporate governance dalam suatu 

perusahaan. Peningkatan penerapan GCG menjadi kebutuhan 

yang mendasar, sebab investasi akan mengikuti sektor yang 

mengadopsi standar tata kelola efisien. GCG pada dasarnya 

berkaitan dengan cara semua stakeholder untuk berusaha 

memastikan para manajer dan karyawan internal lainnya selalu 

mengambil langkah-langkah yang tepat atau mengadopsi 

mekanisme yang melindungi kepentingan stakeholder . 

Dalam penelitian ini, berkaitan erat dengan Pasar Modal 

Syariah. Pasar Modal Syariah merupakan suatu salah satu pasar 

modal yang tidak bertentangan dengan  prinsip-prinsip islam. 

Pasar modal syariah Indonesia menjadi bagian dari industri 
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keuangan syariah yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK), khususnya direktorat pasar modal syariah. 
10

 

Di Indonesia pasar modal syariah semakin kompetitif 

semenjak adanya indeks  saham  syari'ah yaitu Jakarta  Islamic  

Index(JII).  Saham ini   pertama  kali  diluncurkan pada  tanggal 3  

Juli  2000 . Indeks saham ini hanya terdiri dari 30 saham paling 

likuid dalam Pasar Modal Syariah yang konstisten selama dua 

periode seleksi, yaitu bulan Mei dan November dalam setiap 

tahunnya.  Kemudian  diluncurkan Indeks  Saham  Syariah  

Indonesia  (ISSI)  pada tanggal  12  Mei  2011. Bursa  Efek  

Indonesia(BEI) mengeluarkan  indeks  saham syariah  baru, yaitu  

Jakarta  Islamic  Index 70 (JII  70), pada17  Mei  2018.  Indeks 

saham  ini  sama  seperti  indeks  saham  syariah  sebelumnya  

yaitu  Jakarta  Islamic Index (JII) 30, hanya saja indeks ini terdiri 

dari 70 perusahaan dengan saham paling likuid setiap 

periodenya.
11

 

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) , Jakarta Islamic 

Index adalah satu indeks yang memuat saham-saham yang 

diterbitkan oleh emiten yang operasionalnya memenuhi prinsip 

Syariah. Untuk itu, seyogayanya perusahaan yang terdaftar di 

dalam JII menerapkan prinsip-prinsip Good Governance Bisnis 

Syariah (GGBS).
12

 

Jakarta Islamic Index (JII) merupakan indeks saham 

syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia 

pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 

saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI.
13

 Jakarta 

Islamic Index merupakan salah satu indeks saham syariah yang 

ada di Indonesia yang menghitung indeks harga rata-rata saham 

untuk jenis saham yang memenuhi kriteria atau prinsip Islam. 

Jakarta Islamic Index ini diluncurkan untuk merespon 

                                                      
10 Pasar Modal Syariah diakses idx.co.id/idx-syariah/ pada Minggu, 22 Mei 

2022 pada pukul 16.43 WIB. 
11 Otoritas Jasa Keuangan, 2019: 167. 
12 Ade Wirwan Syafei, “Analisis Pengaruh Penerapan good governace 

bisnis syariah terhadap kemanulabaan (studi perusahaan yang  terdaftar di JJI 2011” 

jurnal Al-azhar Indonesia Seri Pranata Sosial Vol. 2 no 2 September 2013 hlm 75) 
13 Indeks Saham Syariah”, (Online), tersedia di: www.idx.co.id. Diakses 

pada Kamis, 2 Juni 2022 pada pukul 18,33 WIB. 

http://www.idx.co.id/
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kebutuhuan masyarakat terhadap instrumen syariah yang semakin 

berkembang pesat. Tujuan peluncuran Jakarta Islamic adalah 

untuk meningkatkan kepercayaan investor ataupun mendukung 

para pemodal dalam menjalankan syariat Islam untuk berinvestasi 

di bursa efek Indonesia. Dengan adanya Jakarta Islamic Index 

ini, tentunya diharapkan dapat menjadi tolak ukur investor dalam 

memilih saham yang berbasis syariah serta untuk 

mengembangkan pasar modal syariah. Jakarta Islamic Index 

menjadi alternatif bagi para investor Indonesia yang umumnya 

merupakan masyarakat muslim yang ingin menanamkan dananya 

secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain 

itu, keuntungan yang didapat oleh investor dari hasil investasi 

berdasarkan prinsipnya bisa disebut dengan bagi hasil 

Hal ini karena perusahaan yang masuk dalam Jakarta 

Islamic Index terhindar dari sektor kegiatan usaha barang dan jasa 

yang haram, seperti perusahaan rokok dan miras yang tidak 

termasuk dalam daftar saham syariah.
14

 Terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait penelitian ini, diantaranya 

dilakukan oleh Muchtar, Nuruddin & Siregar, hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA) dan 

Return on Equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. 

Dalam bisnis saat ini, telah bekembang teori dan 

pedoman Good Corporate Governance (GCG), namun :  

1. Dalam al-Qur’an dan Hadits tercantum pedoman-pedoman 

dalam melaksanakan bisnis dengan baik dan benar.  

2. Berdasarkan kajian, asas GCG dan aspek-aspek lain dari 

GCG mempunyai landasan di dalam al-Qur’an dan Hadits.  

 

Kegiatan berbisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat 

mulia dan strategis. Berbisnis tidak sekedar diperbolehkan 

didalam Islam, namun justru diperintahkan langsung oleh Allah 

                                                      
14 Evan Hamzah Muchtar, Wahyu Hidayat, Titis Astreanih, "Good 

Corporate Governance, Profitabilitas, Kebijakan Deviden Dan Nilai Perusahaan Pada 

Konstituen Jakarta Islamic Index 70" J-EBIS Vol.6 No. 1, April 2021.hlm 71 
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Swt sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-

Jumah/62 ayat 10  

                          

                    

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah (rezeki) dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”  

 

Bisnis dalam pandangan ekonomi Islam merupakan pintu 

terbesar untuk mendapatkan rezeki, sebagaimana sabda 

Rasulullah Saw yang mengatakan:”hendaklah kamu berniaga, 

karena di dalamnya terdapat sembilan persepuluh pintu rezeki” 

(H.R.Ahmad). Bisnis syariah sebagai bentuk perwujudan dalam 

ajaran Islam yang rahmatan lil alamin dan bersifat universal. 

Dalam bisnis syariah, kepemilikan, pemanfaatannya serta 

pelaksanaannya dapat dilakukan oleh siapapun, tanpa sekat 

agama, kepercayaan, suku, ras,  maupun bahasa.
15

 

Berdasarkan kajian, asas GCG mempunyai landasan 

dalam al-Qur’an dan Hadits. Untuk meningkatkan suatu kinerja 

dalam perusahaan di pasar modal syariah, perlu adanya 

implementasi GCG serta implementasi prinsip-prinsip syariah. 

Kinerja perusahaan yang berhubungan dengan informasi 

akuntansi, menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam proses 

pengambilan keputusan bagi investor di pasar modal syariah. 

Salah satu sumber informasi tersebut adalah laporan keuangan. 

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk 

menunjukkan kinerja manajemen di suatu perusahaan. Hal ini 

sangat diperlukan investor dalam menilai dan memprediksi 

kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber 

daya yang ada. Laporan keuangan dinilai sangat penting sebagai 

                                                      
15Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, (Komite Nasional 

Kebijakan Governance, 2011), hal. 04 
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bentuk pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan 

sumber- sumber daya ekonomi. Untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index, perlu adanya implementasi GCG atau tata kelola 

perusahaan yang baik. Disisi lain, pada perusahaan yang terdaftar 

dalam Jakarta Islamic Index menggunakan prinsip syari'ah. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Implementasi Good Corporate Governance Pada 

Kinerja Perusahaan” (Studi Emperis Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2016-2019). Penelitian 

ini diharapkan untuk memberikan deskripsi terkait implementasi 

good corporate governance pada perusahaan yang terdaftar di 

dalam JII periode 2016-2019), berdasarkan pengungkapan yang 

disampaikan dalam laporan tahunan. Sebagai bagian dari 

perusahaan bisnis, emiten yang terdaftar di JII (2019) juga 

dirancang untuk menghasilkan laba.   

 

C. Batasan Masalah 

Fokus penelitian akan memberikan batasan dalam studi 

dan pengumpulan datanya, sehingga penelitian ini akan fokus 

dalam memahami masalah- masalah yang menjadi tujuan 

penelitian penulis. Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi 

ataupun data yang penulis uraikan sesuai dengan konteks 

permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan 

dengan masalah penelitian. Fokus penelitian dalam skripsi ini 

adalah menganalisa, apakah implementasi good corporate 

governance pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Iskamic 

Index sudah berjalan dengan baik atau belum? 

 

D. Rumusan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai implementasi 

good corporate governance pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index. Secara khusus, penulis akan mengulas 

secara jelas tentang permasalahan- permasalahan sebagai berikut 

:  
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1. Apakah Komisaris Independent dan Direksi secara Parsial 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar 

Jakarta Islamic Index?  

2. Apakah Komisaris Independent dan Direksi secara Simultan 

berpengaruh terhadapat kinerja perusahaan yang terdaftar 

Jakarta Islamic Index?  

3. Bagaimanakah penerapan Good Corporate Governance dalam 

perspektif ekonomi islam? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti 

memiliki tujuan sebgai berikut : 

1. Untuk mengetahui Komisaris Independent dan Direksi secara 

Parsial berpengaruh terhadapat kinerjaperusahaan yang 

terdaftar Jakarta Islamic Index. 

2. Untuk mengetahuiKomisaris Independent dan Direksi secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

terdaftar Jakarta Islamic Index. 

3. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan Good Corporate 

Governance dalamperspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut : 

 Bagi Akademik 1.

Hasil penlitian ini diharapakan dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian sejenis.  

 Ilmu Pengetahuan 2.

Secara Umum, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat 

menambah khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Good 

corporate Governance. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan ialah untuk melengkapi kajian mengenai Good 

corporate Governance pada perusahaan yang terdaftar JII 

tahun 2019 
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 Bagi Peneliti 3.

Selain dari ketiga manfaat yang diharapkan diatas, penelitian 

ini juga diharapkan memberi ilmu pengetahuan bagi peneliti 

terkait Good corporate Governance pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index  

 Bagi Pengambil Kebijakan 4.

Penelitian ini juga di harapakan mampu memberikan 

informasi yang berguna bagi perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan serta dapat dijadikan pilihan stategi 

dalam pengambilan kebijakan terkait  implementasikan 

GCG dalam perusahaan. 

 

G. Kajian Penilitian Terdahulu yang Relevan  

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah 

peneliti lakukan pada berbagi sumber, pembahasan dan kajian 

mengenai wacana terkait Good Corporate Governance 

sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun peneliti 

berkeyakinan bahwa Implementasi Good Corporate 

Governance pada perusahaan yang terdaftar di JJI tahun 2019 

belum pernah diangkat dalam skripsi lain. Guna untuk 

mendukung penelitian ini, maka peneliti telah melakukan 

penelusuran keberbagai literatur yang ada, diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian yaang dilakukan Anindhita Ira Sabrina pada 

tahun 2009, dengan judul “Pengaruh Corporate 

Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja 

Perusahaan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan dan 

struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Sampel 

yang digunakan yaitu 42 perusahaan manufaktur yang 

sudah menerapkan corporate governance dan terdaftar di 

BEI tahun 2002-2008. Alat analisis yang digunakan adalah 

model regresi dengan ROE sebagai ukuran kinerja 

operasional perusahaan, model regresi dengan tobin’s. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada 
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pengaruh yang signifikan antara perusahaan governance 

dengan Tobin Q (kinerja pasar) dan ada pengaruh yang 

signifikan hubungan positif antara corporate governance 

dengan Return On Equity(ROE) (kinerja operasional). 

2. Penelitian Like Monisa Wati pada tahun 2012 dengan judul 

”Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja keuangan Perusahaan di Bursa Efek Indonesia”. 

Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive 

sampling dan periode penelitian selama 2008-2010 

sehingga diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 

dari www.idx.co.id dan The Indonesian Institute for 

Corporate Governance (IICG). Metode analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi sederhana. Untuk 

pengujian hipotesis menggunakan uji t statistik. Hasil 

penelitian ini menyimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance (CGPI) yang mempengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan (ROE dan NPM). 

3. Penelitian Ade Wirman Syafei tahun 2013 dengan judul 

“Analisis Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis 

Syariah (GGBS) Terhadap Kemampulabaan” (Studi 

Perusaahan Yang Terdaftar Di JJI 2011). Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis 

dan pembahasan tentang Penerapan Good Governance 

Bisnis Syariah (GGBS) dan kemampulabaan perusahaan 

yang terdaftardi JJI tahun 2011, penerapan GGBS masih 

relatif berfariasi dengan jarak yang relatif besar yaitu 

42,7%. 

4. Penelitian Ika Permatasari dan Retno Novitasary tahun 

2014 dengan judul “Pengaruh Implementasi Good 

Corporate Governance terhadap Permodalan dan Kinerja 

Perbankan di Indonesia: Manajemen Risiko Sebagai 

Variabel Intervening”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa GCG berpengaruh terhadap manajemen risiko, 

GCG dan manajemen risiko tidak berpengaruh terhadap 

permodalan bank, GCG tidak berpengaruh terhadap 
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kinerja, namun manajemen risiko berpengaruh terhadap 

kinerja. Dengan demikian manajemen risiko dapat menjadi 

variabel intervening antara GCG dengan kinerja bank. 

5. Penelitian Ayu Retno Wahyuni, Salim Basalamah dan M 

Mursalim tahun 2014 dengan Judul : ”Analisis 

Implementasi Good Corporate Governance(GCG) Pada 

Bank Sulselbar Syariah” Hasil Penelitian menunjukan 

bahwa  implementasi  penerapan Good  Corporate  

Governance pada  Bank  Sulselbar  Syariah Makassar  

telah  memadai  baik  dari  aspek  Transparansi  yang  

dibuktikan  dengan    pemberian penjelasan    mengenai    

manfaat    dai    penggunaaan    produk    yang    

ditawarkan    (seperti mudharabah   atau   mudharabah),   

aspek   Akuntabilitas   yang   dibuktikan   dengan   adanya 

kebijakan    untuk    pemberian    reward    dan    

punishment    untuk    karyawan. 

 

H. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan merupakan garis besar penyusunan 

untuk mempermudah dalam memahami secara keseluruhan isinya. 

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai beberapa 

hal pokok yang berhubungan dengan penulisan yang terdiri dari 

latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan bab yang berisi landasan teoritik yang 

digunakan sebagai dasar terhadap masalah terkait dengan 

penulisan ini, antara lain mengenai: agensi teori, stakeholder 

model, prinsip-prinsip GCG, pasar modal syariah, JII dan kinerja 

perusahaan  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai populasi dan 

penentuan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, 

definisi variabel dan pengukuran variabel penelitian, metode 

analisis data, dan pengujian hipotesis.  

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan 

pembahasan berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang 

terdiri dari analisis data, temuan yang diperoleh, dan hasil 

pengujian hipotesis serta pembahasannya. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab akhir yang membahas tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh, keterbatasan 

penelitian, serta saran bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

 

A. Teori yang Digunakan 

Kerangaka teoristis di susun dalam upaya yang diperoleh 

jawaban atau kepastian hukum yang benar sehingga dapat di jadikan 

landasan dalam membahas dan menganalisis permasalahan yang ada 

perusahaan yang terdaftar di JJI yang berkaitan dengan Good 

Corporate Governce. Syakhroza menyatakan teori corporate 

governance dapat diformulasikan dalam model-model corporate 

governance yang bersifat mainstream seperti finance model (agency 

theory), stewardship model (stewardship theory), stakeholders model 

(stakeholders theory) atau political model (political theory) serta 

myopic market model.
16

 

1. Stakeholders Model (Stakeholders Theory) 

Hubungan sehat antara perusahaan dan stakeholder 

adalah salah satu tanggung jawab yang harus selalu 

dijaga dengan baik oleh pebisnis. Mengatasi hal tersebut, 

ada sebuah konsep bisnis yang dinamakan Good 

Corporate Governance. Dalam hal ini, Stakeholders 

menurut Edward Freeman merupakan teori yang 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder berhak mendapat 

informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi 

mempengaruhi keberadaan stakeholder yang telah 

memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak 

langsung29. Informasi tersebut adalah berupa laporan 

tahunan perusahaan yang merupakan cerminan kinerja 

suatu perusahaan. melalui informasi tersebut para 

stakeholder akan mengukur dan membandingkan kinerja 

perusahaan agar dapat membuat keputusan dan strategi 

untuk kemajuan perusahaan. Lebih lanjut freeman 

mengatakan bahwa semakin banyak pemangku 

kepentingan yang dipuaskan oleh perusahaan, maka tidak 

                                                      
16 Syakhroza, Akhmad. Teori Corporate Governance Usahawan N0. 08 

Tahun XXXII, 2003. 
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menutup kemungkinan bahwa perusahaan akan memiliki 

peluang untuk besar dan sukses. Teori ini menjelaskan 

hubungan yang terjadi antara manajemen perusahaan 

dengan para stakeholder.
17

 

Tujuan perusahaan dalam hal ini adalah 

menciptakan nilai bagi seluruh stakeholders dengan 

menciptakan barang dan jasa. Dalam model ini corporate 

governance merupakan sistem yang dirancang untuk 

memungkinkan dilakukan check and balance mechanism 

untuk menjamin terpeliharanya keseimbangan internal 

dan eksternal organisasi. 

Hal pertama mengenai teori stakeholder adalah 

stakeholder merupakan sistem yang secara eksplisit 

berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan 

lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi 

antara keduanya yang kompleks dan dinamis. 

Stakeholder dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini 

dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang 

berbentuk responsibilitas dan akuntabilitas. Oleh karena 

itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap 

stakeholdernya
18

. 

Premis dasar dari teori stakeholder adalah bahwa 

semakin kuat hubungan korporasi, maka akan semakin 

baik bisnis korporasi. Sebaliknya, semakin buruk 

hubungan korporasi maka akan semakin sulit. Hubungan 

yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah 

berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. 

Teori stakeholder adalah sebuah konsep manajemen 

strategis, tujuannya adalah untuk membantu korporasi 

memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok 

eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif
19

. 

                                                      
17 Iwan Sukoco, “Fungsi Public Relations Dalam Menjalankan Akivitas 

Corporate Social Responsibility,” Jurnal Dinamika Manajemen 4, no. 2 (2013): 192. 
18Marzully Nur dan Denies Priantinah, “Analisis Faktor-Fakor yang 

Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility” Jurnal Nominal, Vol 

I, No I, 2012, hlm.24 
19Totok Mardikanto, CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan), Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.68 
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2. Agensi Teori (Agency Theory) 

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan 

hubungan yang terjadi antara pihak manajemen 

perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan 

selaku pihak principal. Pihak principal adalah pihak yang 

memberikan perintah kepada pihak lain yaitu agen untuk 

melakukan semua kegiatan atas nama principal. Pemilik 

perusahaan yaitu principal selalu ingin mengetahui semua 

informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk 

dalam aktivitas manajemen dalam hal pengoprasian dana 

yang di investasikan dalam perusahaan.  

Melalui laporan pertanggung jawaban yang di buat 

manajemen selaku agen, principal mendapatkan 

informasi yang di butuhkan dan sekaligus sebagai alat 

penilaian atas kinerja yang di lakukan agen dalam 

periode tertentu. Namun dalam praktiknya adalah 

kecenderungan pihak agen yaitu manajemen melakuakan 

tindakan curang agar laporan pertanggungjawaban yang 

sajikan baik dan akan memberikan keuntungan pada 

pihak principal, sehingga kinerja yang dilakukan agen 

terlihat baik. Maka untuk meminimalisir kejadian 

tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang 

independen, yaitu seorang auditor. Dengan bantuan dari 

auditor maka laporan keuangan yang di sajikan oleh agen 

lebih dapat di percaya (reliable). 

Teori Agensi ini timbul karena adanya 

perkembangan ilmu manajemen modern yang menggeser 

teori klasik, yaituadanya aturan yang memisahkan 

pemilik perusahaan (principal) dengan para pengelola 

perusahaan (agent). Menurut Jensen dan Meckling (1976) 

potensi konflik kepentingan bisa terjadi di antara pihak-

pihak yang berhubungan seperti antara pemegang saham 

dengan manajer perusahaan (agency costs of equity) atau 

antara pemegang saham dengan kreditur (agency costs of 

debt). 

Teori agensi ini tentunya dapat membantu seorang 

komisaris untuk memahami masalah yang terjadi antara 
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agen dan principal. Sesuai dengan fungsinya, komisaris 

bertugas untuk  mengawasi dan mengevaluasi kinerja 

Direksi, mengkaji sistem manajemen, Memantau 

efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan 

melaporkannya kepada RUPS, menginformasikan 

kepemilikan sahamnya pada perusahaan untuk 

dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan dan 

mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam 

RUPS serta memantau pelaksanaan penugasan auditor 

eksternal. 

 

B. Pengertian Good Corporate Governance 

Pengertian GCG adalah satu set hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan 

pemangku kepentingan lainnya
23

.  GCG pada dasarnya 

berkaitan dengan cara semua pemangku kepentingan 

(stakeholder) berusaha untuk memastikan bahwa para manajer 

dan karyawan internal lainnya selalu mengambil langkah-

langkah yang tepat atau mengadopsi mekanisme yang 

melindungi kepentingan. Selain itu, GCG juga menetapkan 

bagaimana berbagai pemegang saham dan pemangku 

kepentingan, manajemen, dan dewan direksi berinteraksi 

dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan
24

. Tujuan 

utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem 

pengendaliaan dan keseimbangan (check and balances) untuk 

mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan 

tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG, 2004) menyatakan bahwa ”corporate governance 

merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada 

perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang 

bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada 

                                                      
23Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014 
24Al-Haddad, Alzurqan, & AlSufy, 2011 



 19 

peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa corporate governance merupakan seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan berbagai pihak dalam 

suatu perusahaan sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka untuk mencapai tujuan kepentingan pemegang saham 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan semua pihak”.
25

 

Konsep GCG pada perusahan yang terdaftar di JJI 

tidak terlepas dari praktik bisnis syariah. Komite Nasional 

Kebijakan Governance-KNKG (2011) menjelaskan bahwa 

dalam mendorong praktik bisnis Syariah yang kuat dan sehat 

secara finansial dan senantiasa mengacu kepada prinsip-

prinsip Syariah, maka lembaga bisnis Syariah diharapkan 

untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG berupa 

Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kebebasan dan 

Kewajaran dan juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan 

Syariah. 

Jadi Good Corporate Governance dapat diartikan 

sebagai serangkaian sistem yang mengatur segala aktivitas 

perusahaan untuk tata kelola perusahaan yang baik dan untuk 

mengendalikan perusahaan dan mencegah resiko yang ada 

untuk meningkatkan minat para investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan 

meningkatkan tujuan utama perusahaan. 

 

C. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

Dari keempat kesatuan Shifat nabi dan rasul dapat 

diturunkan asas GGBS yang masih sejalan dengan asas GCG 

yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta 

kewajaran dan kesetaraan (fairness).   

 

 

                                                      
25 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Indonesia, Jakarta,Tahun 2006 . 
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a. Transparansi (Transparency)   

Berdasarkan prinsip syariah terkait tentang 

transpraransi yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah/2: 

282, yakni sebagai berikut:  

                      

                       

                           

                            

                      

                   

                       

                     

                      

                       

                  

                     

                       

         

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 

ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah 
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seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. 

Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana 

Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan 

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang 

akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya 

atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu 

mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, 

maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari 

saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka 

yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu 

enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan 

janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun 

besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu´amalahmu itu), kecuali jika mu´amalah itu 

perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan 

(yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu 

kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.  

Tranparansi (transparency) mengandung unsur 

pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang 

memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 

Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah 

menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis 

syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak 

hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, 
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tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 

yang sesuai dengan ketentuan syariah.
29

 

b. Akuntabilitaas (Accountability) 

Perusahaan harus mampu untuk bertanggungjawab 

atas kinerjanya secara transparan dan wajar. (transparency) 

Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah 

sebagaimana tercermin dalam surat  al-Isra/17: 84 

                     

    

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat 

menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya 

Dalam kandungan ayat tersebut menjelaskan 

bahwa Allah SWT mengetahui segalanya, dan cukuplah 

kamu pada waktu itu mengevaluasi dirimu sendiri, dalam 

perusahaan harus mampu tanggunngjawab dalam masing-

masing pekerjaan yang diembannya. 

c. Responbilitas (Responsibility)  

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap 

masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. Pelaku bisnis 

syariah harus mematuhi peraturan perundang-udangan dan 

ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana 

firman-Nya dalam surat an-Nisa/4: 59.  

                                                      
29 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Bisnis Syariah, 2011, hlm 16 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah 

dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya 

Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang 

diturunkan dari sabda Rasulullah Saw, al-kharaj bidhdhaman 

yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang 

akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang 

berbanding lurus dengan pulangan (return).  Dengan  

pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat 

terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan 

mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (good 

corporate citizen).
30

 

 

d. Independensi (Independency) 

Dalam hubungan dengan asas independensi 

(indepeQndency), bisnis syariah harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh 

saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak 

manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau 

sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada 

kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam surat 

Fushshilat/41: 30,  

                                                      
30Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Pedoman Umum Good 

Corporate Governance Bisnis Syariah, 2011, hlm 17 
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang 

mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 

kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu 

takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah 

mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 

kepadamu" 

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)  

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung 

unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt 

berfirman dalam surat al-Maidah/5: 8,  

                   

                      

                       

Artinya; Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan 

Setiap keputusan bisnis, baik dalan skala individu 

maupun lembaga, hendaklan dilakukan sesuai kewajaran 

dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan 

tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada 

dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil 
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yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap 

entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam 

melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan semua pemangku 

kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
31

 

 

D. Tujuan Good Corporate Governance 

Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan 

sistem pengendaliaan dan keseimbangan (check  and 

balances) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya 

perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan 

perusahaan
32

. Agar perusahaan sektor keuangan memiliki 

kinerja keuangan yang sehat, berkesinambungan, dan dapat 

melindungi kepentingan pelanggan maka perlu dikembangkan 

dengan baik penerapan GCG-nya (Otoritas Jasa Keuangan, 

2014). Penerapan GCG yang baik didasarkan pada asas 

kewajaran, transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan 

kemandirian atau independensi
33

 

E. Manfaat Good Corporate Governance 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang 

menerapkan GCG yaitu : 

a. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong 

pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih 

efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut 

membantu terciptanya pertumbuhan atauperkembangan 

ekonomi nasional. 

b. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian 

nasional, dalam halini menarik modal investor dengan 

biaya yang lebih rendah melaluiperbaikan kepercayaan 

investor dan kreditur domestik maupuninternasional. 

                                                      
 
32Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, 2013 
33Kaihatu, 2006; Gingerich & Hadiputranto, 2008). 
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c. Membantu pengelolaan perusahaan dalam 

memastikan/menjamin bahwaperusahaan telah taat pada 

ketentuan, hukum, dan peraturan. 

d. Membangun manajemen dan Corporate Board dalam 

pemantauanpenggunaan asset perusahaan. 

e. Mengurangi korupsi 

 

F. Indikator Good Corporate Governance 

Berdasarkan  keputusan Kementrian BUMN (Badan 

Usaha Milik Negara) Nomor : SK-16 /S.MBU/2012 tentang 

Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate 

Governance) pada BUMN, ada beberapa indikator GCG yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 2.1.10 

Implementasi Good Corporate Governance 

No INDIKATOR 

1 
Komitment terhadap penerapan tata kelolah perusahaan 

yang baik secara berkelanjutan 

 
a. Perusahaan memiliki pedoman tata kelolah yang baik 

(GCG Code) dan pedoman perilaku 

 

b. Perusahaan melaksanakan pedoman tata kelolah 

perusahaan yang baik dan pedoman prilaku secara 

konsisten 

 

c. Perusahaan melaksanakan progaam sesuai 

pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang 

berlaku 

2 Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal 

 
a. RUPS/ Pemilik modal melakukan pengangkatan dan 

pemberhentian Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

 
b. RUPS/ Pemilik modal melakukan pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi 

 

c. Pemegang saham/pemilik modal melaksanakan tata 

kelolah perusahaan yang baik sesuai dengan 

wewenang dan tangung jawabnya 
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3. Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas 

 
a. Dewan Komisaris melaksanakan progam 

pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan 

 

b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan 

terhadap direksi atas implementasi rencana dan 

kebijakan perusahaan 

4. Direksi  

 
a. Dewan Komisaris melaksanakan progam 

pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan 

 b. Direksi menyusun perencanaam perusahaan 

 
c. Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja 

perusahaan 

 

d. Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan 

keuangan terhadap implementasi rencana dan 

kebijakan perusahaan 

 

e. Direksi menyelenggarakan rapat direksi dan 

menghadiri rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

5. Pengungkapan Informasi dan Transparasi 

 
a. Perusahaan menyediakan informasi perusahaan 

kepada Stakeholders 

 

b. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam 

raporan tahunan dan laporan keuangan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan 

 
c. Perusahaan memperoleh penghargaan atau award 

dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya 

 

G. Pasar Modal Syari'ah  

Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) menjadi 

pemicu kehadiran beragam produk investasi di pasar modal 

Indonesia. Termasuk juga efek syariah yang menjadi tonggak 

sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Pasar 

modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar 

modal sebagaimana diatur dalam UUPM yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip 
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syariah di pasar modal sendiri diatur dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan 

Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

Pasar modal syariah memiliki 2 (dua) peran besar 

dalam perekonomian suatu negara. Pertama, sebagai sumber 

pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya 

melalui penerbitan efek syariah. Kedua, sebagai sarana 

investasi (efek syariah) bagi investor. Perkembangan pasar 

modal syariah di Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Fase 

pertama adalah kelahiran pasar modal syariah Indonesia pada 

tahun 1997 dengan diterbitkannya reksa dana syariah oleh 

Danareksa Investment Management (DIM). Dilanjutkan fase 

kedua adalah kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia 

dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) pada tahun 2011. 

H. JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) 

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham 

syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal 

Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya 

terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di 

BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi 

konstituen JII dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, 

Mei dan November, mengikuti jadwal review DES oleh 

OJK.
34

  

BEI menentukan dan melakukan seleksi saham 

syariah yang menjadi konstituen JII. Adapun kriteria likuditas 

yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang 

menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut: 

a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) telah tercatat selama 6 

bulan terakhir 

b. Dipilih 60 saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi 

pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir 

                                                      
34 https://www.idx.co.id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/ di akses 22 Mei 

2022 pukul 14.56 
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c. Dari 60 saham tersebut, kemudian dipilih 30 saham 

berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian di pasar 

regular tertinggi 

d. 30 saham yang tersisa merupakan saham terpilih. 

 

I. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciary untuk 

bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan 

menghindari semua bentuk benturan kepentingan 

pribadi.Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan 

wewenang, serta hak dan kewajiban Dewan Komisaris serta 

hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur 

dalam Anggaran Dasar perusahaan serta ketentuan-ketentuan 

lain berdasarkan best practices tata kelola bisnis.  

1. Dewan Komisaris memiliki tugas: 

a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan serta memberikan nasihat kepada Direksi. 

b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan 

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). 

c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi. 

d. Mengkaji sistem manajemen. 

e. Memantau efektivitas penerapan Good Corporate 

Governance dan melaporkannya kepada RUPS. 

f. Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada 

perusahaan untuk dicantumkan dalam laporan tahunan 

perusahaan. 

g. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam 

RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan auditor 

eksternal. 

h. Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota 

Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan 

pengalaman.  

 

2. Dewan Komisaris memiliki kewajiban: 
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a. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS 

mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi 

serta menandatangani rencana tersebut. 

b. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan 

perusahaan, termasuk pengawasan atas pelaksanaan 

RKAP, usulan perubahan dan perbaikan Anggaran 

Dasar Perusahaan, serta melakukan penilaian kinerja 

Direksi. 

c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan dan 

segera melaporkan kepada RUPS disertai dengan 

saran langkah perbaikan dalam hal perusahaan 

menunjukan gejala kemunduran. 

d. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan 

tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta 

menandatangani laporan tahunan. 

e. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka 

Dewan Komisaris wajib menunjuk salah seorang 

Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang 

lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RUPS. 

f. Memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi 

segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

g. Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris. 

h. Melaporkan kepada perusahaan mengenai 

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya dalam 

perusahaan lain. 

i. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang 

telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau 

kepada RUPS. 

 

J. Komisaris Independent 

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa 

Efek Jakarta (BEI) melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. 

Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus 

mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional 

sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham 

yang minoritas (bukan controlling shareholders). Dalam 

peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Komisaris 
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Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan 

Komisaris. Beberapa kriteria lainnya tentang Komisaris 

Independen adalah sebagai berikut
35

:  

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi 

dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang 

saham pengendali (controlling shareholders) Perusahaan 

Tercatat yang bersangkutan;  

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan 

direktur dan/atau komisaris lainnya Perusahaan Tercatat 

yang bersangkutan; 

3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan 

rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan 

Perusahaan Tercatat yang bersangkutan
36

;  

4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal;  

5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh 

pemegang saham minoritas yang bukan merupakan 

pemegang saham pengendali (bukan controlling 

shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS).
37

. 

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-komite yang pada 

umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi 

untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, 

dan Komite Audit.  

                                                      
35 FGCI, “Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan 

Corporate Governance ( Tata Kelola Perusahaan )” Citra Graha, Jakarta hlm 8 
36 Ebid hlm 9 
37Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000; p. 6 
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Berdasarkan praktek yang umum berlaku di dunia 

internasional disarankan bahwa anggota komite-komite 

tersebut diisi oleh anggota Komisaris Independen. Walaupun 

komite-komite tersebut belum merupakan hal yang umum 

terdapat di berbagai bagian dunia, namun kecendurangan akan 

menyebar sejalan dengan perkembangan perusahaan, serta 

masalah yang lebih kompleks dan yang lebih luas. Dewan 

Komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat 

seorang komisaris dan menetapkan suatu kebijakan tentang 

pergantian ketua komite-komite tersebut. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa setiap komisaris mendapat 

kesempatan untuk ikut serta sesuai dengan caranya dan 

masing-masing untuk memperoleh pandangan-pandangan 

baru
38

.  

Dalam Corporate 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 kompensasi 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. 

c. Komite Audit (Audit Committee) Memberikan suatu 

pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan 

dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta 

auditor independen
39

 

 

                                                      
38Forum for Corporate Governance in Indonesia: 2000; hlm 10 
39Egon Zehnder International, 2000: p. 21 
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K. Direksi 

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan 

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan perseroan. Sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. 

Tugas Direksi: 

a. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan perusahaan. 

b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan 

c. Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing. 

Kewajiban Direksi: 

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan 

kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuannya. 

b. Menyusun rencana pengembangan perusahaan, rencana 

kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana 

lainya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan 

kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada 

Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan. 

c. Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana 

strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan 

yang hendak dicapai  dan dimintakan persetujuan Dewan 

Komisaris. 

d. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan 

administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang 

berlaku bagi suatu perusahaan. 

e. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip 

pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, 

pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. 

f. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, 

risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, serta dokumen 

keuangan perusahaan. 

g. Membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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h. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan 

tentang keadaan dan jalannya perusahaan kepada RUPS 

dalam bentuk laporan tahunan. 

i. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan 

lainnya setiap kali diminta oleh pemegang saham. 

j. Membuat susunan organisasi perusahaan lengkap 

dengan perincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

manajemen pada setiap tingkatan. 

k. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) 

yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan 

maupun non keuangan, untuk mengobservasi pencapaian 

visi, misi dan tujuan perusahaan. 

l. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan 

RJPP dan RKAP, mencakup pencapaian target keuangan 

dan non keuangan serta menindaklanjuti penyimpangan 

terhadap target. 

m. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen 

risiko perusahaan. 

n. Membangun teknologi informasi perusahaan. 

o. Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan 

Pengawasan Intern, Komite Audit dan Auditor Eksternal, 

serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris. 

p. Melaporkan informasi yang relevan kepada Dewan 

Komisaris, misalnya rencana, program pengembangan 

SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penilaian 

tingkat kesehatan perusahaan, dan laporan kinerja 

teknologi informasi. 

q. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung 

jawab menyiapkan dan menyelenggarakan RUPS. 

r. Memastikan perusahaan melakukan tanggung jawab 

sosial serta memperhatikan 

kepentingan stakeholders sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

s. Melaporkan kepada perusahaan mengenai 

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya dalam 

perusahaan lain.  
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t. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang 

ditetapkan oleh RUPS. 

 

L. Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan 

menggunakan rasio keuangan. Investor melakukan 

penanaman modal salah satunya dengan melihat rasio 

profitabilitas. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) karena 

dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian 

keuntungan yang dapat diperoleh investor atas investasinya. 

Selain itu dengan ROA, investor dapat melihat bagaimana 

perusahaan mengoptimalkan penggunaan asetnya untuk dapat 

memaksimalkan laba yang juga menjadi tujuan GCG untuk 

menggunakan aset dengan efisien dan optimal .  

ROA merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan keseluruhan 

total aset yang dimiliki . ROA mengukur seberapa efektif 

perusahaan dapat mengubah pendapatan dari pengembalian 

investasinya menjadi asset. Semakin tinggi ROA perusahaan, 

semakin baik. Beberapa perusahaan menekankan net margin 

yang tinggi untuk meningkatkan ROA mereka. 

 

M. Pengukuran Kinerja Perusahaan 

Dalam sebuah perusahaan, manejer biasanya 

menggunakan metode dalam menghitung atau menganalisis 

kinerja keuangannya. Ada beberapa rasio untuk mengukuran 

kinerja keuangan yaitu sebagai berikut : 

a. Rasio aktivitas adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar efektivitas perusahaan dalam 

menggunakan sumber-sumber dananya.  

https://www.phapros.co.id/cfind/source/files/tata-kelola/board%20manual-2%20nov%202020.pdf
https://www.phapros.co.id/cfind/source/files/tata-kelola/board%20manual-2%20nov%202020.pdf
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b. Rasio leverage adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaanyang dimaksudkan untuk mengukur sampai 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. 

c. Rasio likuiditas adalah ukuran penilaian kinerja 

perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan membayar utangnya 

d. Rasio profitabilitas adalah ukuran penilaian 

kinerjaperusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari 

sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang 

diambil manajemen perusahaan. 

  

N. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian 

Penulis 

Dalam  penelitiaan ini, penulis mengambil judul 

“Implementasi Good Corporate Governance Pada Kinerja 

Perusahaan”(Studi emperis pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index periode 2016-2019).Penulis mengkaji 

peranan atau fungsi Dewan Komisaris dan Direksi dalam tata 

keola perusahaan yang baik atau disebut sebagai GCG. Dalam 

buku pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Corporate 

Governance) PT Bursa Efek Indonesia tahun 2011, organ 

utama dalam kerangka GCG yakni RUPS, Dewan Komisaris 

dan Direksi sangat memiliki peran penting dalam penerapan 

prinsip-prinsip GCG di perseroan.  Oleh sebab itu, tugas dan 

tanggung jawab setiap organ harus dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya agar tujuan perusaahan/perseroan dalam 

terwujud. 

O. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan 

yakni Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris dan Direksi. Organ perseroan ini berpengaruh 

dalam menentukan arah dan mengendalikan suatu 

perusahaan.
40

 Oleh sebab itu, kunci sukses dan 

kesinambungan dari implementasi GCG di BEI adalah 

                                                      
40Pedoman Tata Kelola Perusahan (Code Of Corporate Governance), PT 

Bursa Efek Indonesia, 2011, hal. 10. 
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berfungsinya organ-organ Perseroan yaitu RUPS, Dewan 

Komisaris dan Direksi secara efektif. Selanjutnya organ-organ 

ini yang merupakan organ utama GCG akan sangat terbantu 

bilamana terdapat organ-organ pendukung GCG yang juga 

berfungsi secara efektif. Dalam penelitian ini, variabel yang 

digunakan adalah Indikator Good Corporate Governance,  

Komisaris Independen dan Direksi.  

 

Tabel 2.2 

Good Corporate Governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                     : Secara Simultan 

                     : Secara Parsial 

 Kinerja Perusahan 

ROA 
Direksi(X2) 

Komisaris 

Independent(X1) 
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P. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dapat dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melaui pengumpulan data. 

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang 

empirik
41

 

1. Komisaris Independent Berpengaruh Terhadap 

Kinerja Perusahaan 

Dewan komisaris sebagai independent variabel 

organ yang bertugas melakukan pengawasan secara 

umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar 

serta memberi nasihat kepada. Dewan Komisaris yang 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan akan 

banyak mengetahui informasi keuangan perusahaan, 

termasuk bagaimana penerpan GCG pada perusahaan.  

Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis sebagai 

berikut : 

H0 : Dewan Komisaris tidak bepengaruh signifikan dan 

positif terhadap Kinerja Perusahaan 

H1 : Dewan Komisaris bepengaruh signifikan dan positif 

terhadap Kinerja Perusahaan 

 

2. Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan 

Penelitian yang dilakukan oleh Panky Pradana 

Sukandar dan Rahardja hasil dari penelitian ini bahwa 

ukuran dewan direksi berpengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan arah 

positif. Perusahaan dengan jumlah anggota dewan direksi 

yang lebih besar akan memiliki kinerja keuangan yang 

lebih tinggi.
42

 Penelitian yang dilakukan oleh Jonathan 

                                                      
41Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: 

Alfabeta, Cetakan Ke-19, 2013), h. 64 
42Panky Pradana Sukandar dan Rahardja, pengaruh ukuran dewan direksi 

dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan 
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Bestwan Sihotang berdasarkan hasil penelitian bahwa 

dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja keuangan perusahaan.
43

 Berdasarkan dari 

penelitian terdahulu diatas maka diajukan hipotesis dari 

pengaruh dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. 

H0  : Dewan Direksi tidak Berpengaruh Positif 

Signifikan Terhadap Kinerja Perusahaan 

H2 : Dewan Direksi Berpengaruh Positif Signifikan 

Terhadap Kinerja Perusahaan 

3. Komisaris Independent dan Dewan Direksi 

Berpengaruh Terhadap Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia 

No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-

undang Perseroan Terbatas), organ Perusahaan terdiri 

dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan 

Komisaris, dan Direksi. Pengelolaan Perseroan dilakukan 

oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan 

pengawasan yang memadai terhadap kinerja pengelolaan 

perusahaan. Namun demikian, keduanya mempunyai 

tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha 

Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan 

Komisaris dan Direksi memiliki kesamaan persepsi 

terhadap visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan. 

Implementasi tata kelola perusahaan berdasarkan struktur 

dan mekanisme yang telah ditetapkan diwujudkan dengan 

pemberlakuan infrastruktur GCG yang berlaku. 

Dari uraian diatas dapat diturunkan hipotesis 

sebagai berikut : 

 H0  : Dewan Komisaris dan Direksi tidak Berpengaruh 

Positif Signifikan TerhadapKinerja Perusahaan 

                                                                                                                  
perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor consumer good yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2012), Diponegoro Journal Of Accounting Vol 3, No 3, 

(2014). h. 6 
43 Jonathan Bestwan Sitohang, Pengaruh komisaris independen, komite 

audit, dewan direksi, komite tata kelola terintegrasi terhadap kinerja ekuangan 

perusahaan konglomerasi (studiempiris pada perusahaan perbankan konglomerasi 

periode tahun 2013_2016), skripsi (2017), h. 55 



 40 

 H3 : Dewan Komisaris dan Direksi Berpengaruh 

Positif Signifikan Terhadap Kinerja Perusahaan 
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