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PENDAHULUAN 

Alasan utama untuk menerapkan tata kelola perusahaan 

(good corporate governance -GCG) adalah masalah agensi 

yang merupakan pemisahan antara kontrol dan kepemilikan 

(John & Senbet, 1998). Para pemegang saham ingin para 

manajer untuk mengambil tindakan yang tepat atas nama 

kepentingan para pemegang saham untuk memaksimalkan 

kekayaan mereka. Itulah yang pemegang saham bayar 

kepada manajemen sehingga mereka selalu bertindak demi 

kepentingan pemegang saham. Bahkan para pemegang 

saham tidak ragu untuk memberikan kompensasi jika 

perusahaan meningkatkan laba. Semakin baik kinerja 

perusahaan, semakin besar kompensasi yang akan diterima 

oleh eksekutif. 

 

Perbincangan  berkaitan dengan GCG akan tidak lepas 

dengan teori keagenan (Agency Theory). Masalahnya timbul 

terkait pemisahan kepemilikan dan kontrol di perusahaan. 

Pemilik sebagai prinsipal membuat kontrak kepada manajer 
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sebagai agen untuk bertindak atas nama pemiliknya. 

Kemudian, masalahnya adalah agen tidak selalu dapat 

dijamin untuk bertindak demi kepentingan terbaik kepala 

sekolah. Untuk menjaga agen melakukan kepentingan terbaik 

dari prinsipal, pemegang saham perlu mengeluarkan biaya 

agensi. Ada tiga komponen biaya agensi: biaya pemantauan 

(monitoring cost) oleh prinsipal untuk membatasi tindakan 

tidak baik oleh agen, biaya ikatan (bonding cost) untuk 

menjamin agen tidak akan melakukan tindakan yang 

merugikan prinsipal, dan biaya sisa (residual cost) karena 

beberapa perbedaan antara keputusan yang dibuat oleh agen 

dengan keputusan terbaik yang akan memaksimalkan yang 

lebih kaya dari prinsipal (Jensen & Meckling, 1976).  

 Selanjutnya, teori keagenan juga berpendapat bahwa 

akan sangat dibutuhkan aktivitas pemantauan yang memadai 

serta insentif yang sesuai bagi agen untuk mencapai nilai 

maksimal perusahaan (Madison, Holt, Kellermanns, & Ranft, 

2015). Namun, faktanya,hal ini akan sulit dilakukan. Ada 

perbedaan preferensi pada aktivitas perusahaan antara 
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pelaku dan agen. Hal ini berkaitan dengan perbedaan sikap 

risiko antara pelaku dan agen dalam mengambil keputusan 

dalam bisnis (Tan, 2014)  

 Dengan demikian, apabila perusahaan menerapkan 

GCG yang kurang baik, manajer dapat mengambil keputusan 

dalam mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan 

pribadinya. Sementara, apakah perusahaan menerapkan 

GCG  yang baik, keputusan tersebut akan dipantau dan 

dikendalikan oleh dewan komisaris. Kemudian, keputusan 

dan strategi yang diambil akan sesuai dengan tujuan yang 

dibuat oleh pemegang saham. Dalam teori agensi, 

mekanisme GCG akan meliputi pemantauan (monitoring), 

pemberian insentif (Incentive), dan struktur kepemilikan 

(ownership structure) di perusahaan (Coles, McWilliams, & 

Sen, 2001). 

KEGIATAN PENGAWASAN DALAM GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE 

Selanjutnya akan disajikan beberapa kajian terdahulu 

berkaitan dengan tema sentral yang terkait dengan kegiatan 
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pengawasan dalam tata kelola perusahaan yaitu berkaitan 

dengan dewan komisaris independent, rapat dewan 

komisaris, insentif buat eksekutif, dan struktur kepemilikan  

Pengaruh dewan komisaris independen (Independent 

Board) terhadap kinerja perusahaan 

 Disebutkan di Al-Najjar (2014) bahwa dewan 

komisaris independen akan memiliki peran pengawasan yang 

baik di perusahaan akan memberi dampak positif bagi kinerja 

perusahaan. Selain itu, dewan komisaris independen akan 

membawa koneksi dan keahlian mereka untuk membuat 

perusahaan memiliki capaian kerja yang lebih baik. Hal ini 

sejalan dengan  beberapa penelitian yang menemukan 

hubungan positif antara independensi dewan komisaris dan 

kinerja perusahaan(Duru, Iyengar, & Zampelli, 2015; 

Mashayekhi & Bazaz, 2008; Müller, 2014). Duru, Iyengar, dan 

Zampelli (2015) juga menemukan bahwa variabel 

independensi dewan komisaris memiliki peran moderat pada 

hubungan negatif antara dualitas dewan dan kinerja 

perusahaan yaitu dengan melemahkan hubungan sebagai 
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akibat dari proporsi dewan meningkat secara independen. 

Selain itu, diketahui dua penelitian mencatat bahwa 

independensi dewan dan jumlah variabel pertemuan dewan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan(Liang, Xu, & Jiraporn, 2013; Liu, Miletkov, Wei, & 

Yang, 2015; Zhu, Ye, Tucker, & Chan, 2016) 

 Meskipun demikian, ditemukan juga satu studi 

(Cavaco, Crifo, Rebérioux, & Roudaut, 2017) berpendapat 

bahwa dewan komisaris independen berkorelasi negatif 

dengan kinerja operasi. Dewan komisaris dianggap tidak 

memiliki pengetahuan yang lengkap mengenai bisnis yang 

dijalankan perusahaan bahkan menjadi beban perusahaan.   

Pengaruh rapat dewan komisaris terhadap kinerja 

perusahaan 

 Salah satu cara termudah untuk mengevaluasi kinerja 

dewankomisaris adalah dengan menghitung kehadiran 

mereka dalam rapat dewan. Jumlah pertemuan  yang dihadiri 

menunjukkan mereka lebih intens melakukan peran mereka 

untuk memantau perusahaan. Selain itu, dari penelitian 
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sebelumnya dicatat dari H. I. Chou, Chung, & Yin (2013) 

bahwa pertemuan dewan memiliki dampak positif terhadap 

kinerja perusahaan. Namun, disebutkan bahwa dewan harus 

rapat sendiri bukan oleh wakilnya. 

 Chou, Chung, dan Yin (2013) memeriksa variabel 

pertemuan dewan dengan menggunakan dua proxy. Proxy 

pertama adalah persentase rapat dewan yang dihadiri oleh 

seorang direktur dan yang kedua adalah persentase rapat 

dewan yang dihadiri oleh perwakilan yang diberi wewenang 

oleh seorang direktur  

Kinerja perusahaan dan kompensasi eksekutif 

 Saat ini masih terjadi perdebatan dalam studi 

hubungan antara kinerja perusahaan terhadap kompensasi 

eksekutif juga sebaliknya pengaruh kompensasi eksekutif 

terhadap kinerja perusahaan berkaitan dua pendapat 

dipenelitian terdahulu. 

Pengaruh kinerja perusahaan pada kompensasi eksekutif 
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 Disebutkan bahwa teori keagenan menunjukkan 

hubungan kinerja pada kompensasi eksekutif. Dalam hal ini 

kompensasi adalah penghargaan atas kinerja 

sebelumnya(Devers, Cannella, Reilly, & Yoder, 2007). Ada 

beberapa penelitian yang menemukan korelasi positif antara 

kinerja perusahaan dan kompensasi eksekutif. Penelitian di 

perusahaan Inggris, ditemukan bahwa kompensasi direktur 

dan pengembalian pemegang saham saat ini berkorelasi 

positif. Namun, makalah ini menemukan sedikit bukti adanya 

hubungan antara gaji direksi (gaji dan bonus) dan imbal hasil 

pemegang saham (Conyon, 1997) . Selain itu, dalam studi 

yang meneliti perusahaan Jepang, hasilnya menunjukkan 

bahwa kinerja berbasis akuntansi saat ini memiliki dampak 

positif terhadap kompensasi saat ini. Namun, kinerja berbasis 

pasar tidak dapat memiliki efek signifikan terhadap 

kompensasi (Basu, Hwang, Mitsudome, & Weintrop, 2007). 

Selain itu, di China sebuah penelitian menemukan korelasi 

positif antara kompensasi eksekutif dan kinerja perusahaan. 

Definisi kompensasi didefinisikan sebagai logaritmik natural 
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dari jumlah gaji, bonus, tunjangan, dan tunjangan lainnya 

(Conyon & He, 2011).  

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap kinerja 

 Perlu dicatat bahwa para ilmuwan meneliti pengaruh 

gaji terhadap kinerja yang mengkonseptualisasikan 

kompensasi sebagai alat motivasi. Kemudian, studi tersebut 

akan menggunakan kompensasi sebagai variable determinat 

dari kinerja (Devers et al., 2007). 

Kajian terdahulu terkait tata kelola perusahaan  

Mungkinkah dewan komisaris independen, rapat dewan 

komisaris, komite audit, dan komite risiko memperbaiki 

kualitas aset dan kinerja operasional. sebuah studi 

terhadap bank-bank yang terdaftar di Indonesia (Buchdadi 

& Chou, 2017) 

 Tujuan-Studi ini menguji dampak dewan komisaris 

independen, rapat dewan komisaris, komite audit, dan komite 

risiko praktik bank di Indonesia. Metodologi - Kualitas aset 

diukur dengan kredit bermasalah (non performing loan / NPL), 



9 
 

dan kinerja operasional diukur dengan rasio biaya operasional 

(BOPO). Sedangkan sebagai variabel independen, kami 

menggunakan beberapa variabel tata kelola perusahaan yang 

baik termasuk dewan independen (IB), rapat dewan tahunan 

(annual board meeting / BM), persentase rapat dewan direksi 

tahunan, rapat dewan eksekutif tahunan (BEM), persentase 

kehadiran rapat dewan komisaris tahunan, Komite Audit (AC), 

Rapat Komite Audit (ACM), persentase kehadiran rapat 

komite audit tahunan, Komite Risiko (RC), Rapat Komite 

Risiko (RCM), dan persentase rapat komite risiko tahunan 

kehadiran. Data tersebut tercatat di Pasar Modal Indonesia 

selama 2013-2015 dengan menggunakan data panel tidak 

seimbang dua tahap least square (2SLS) regresi. Temuan-

Temuan mengungkapkan bahwa dewan independen akan 

memperbaiki prinsip kehati-hatian bank tersebut. Sedangkan 

rapat dewan direksi akan meningkatkan kinerja operasional 

bank. Selain itu, jumlah komite audit akan membuat kinerja 

operasional lebih baik, sementara jumlah rapat akan 

memperbaiki kredit bermasalah. Kesimpulan-Mengenai hasil 

ini bank sentral dan juga pemangku kepentingan lainnya 
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dapat mempertahankan peran dewan direksi independen 

serta banyaknya rapat tahunan berkualitas tinggi. Selain itu, 

penelitian ini juga mengungkapkan peran komite audit dalam 

bisnis perbankan. Studi ini mendukung teori agensi bahwa 

aktivitas pemantauan akan membuat kinerja perusahaan 

semakin baik. 

Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Komite 

Risiko, Tingkat Kehadiran Rapat dan Dampaknya 

terhadap Kinerja: Kajian Bank Umum di 

Indonesia(T.-K. Chou & Buchdadi, 2017) 

 Studi ini menentukan pengaruh good corporate 

governance terhadap kinerja bank di Indonesia. Variabel yang 

digunakan adalah dewan independen (IB), rapat dewan 

tahunan (annual board meeting / BM), persentase rapat 

dewan direksi tahunan, rapat dewan eksekutif tahunan 

(BEM), persentase kehadiran rapat dewan eksekutif, komite 

audit (AC), rapat komite audit (ACM), persentase kehadiran 

rapat komite audit tahunan, komite risiko (RC), rapat komite 

risiko (RCM), dan persentase kehadiran rapat komite risiko 
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tahunan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah regresi data panel dua tahap least square (2SLS) 

menggunakan return on asset (ROA), net interest margin ratio 

(NIM), dan Tobin's Q sebagai proxy kinerja bank. Data yang 

digunakan adalah bank yang terdaftar di Pasar Modal 

Indonesia antara tahun 2013 dan 2015. Temuan tersebut 

mengungkapkan bahwa dewan independen memiliki dampak 

positif terhadap net interest margin di antara bank berskala 

besar. Namun, di antara bank skala kecil dewan direksi 

independen memiliki dampak positif terhadap nilai pasar, 

namun mereka akan memiliki kekurangan informasi yang 

dapat menghambat perolehan laba berdasarkan akuntansi 

bank. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga menjelaskan 

peran penting pertemuan kehadiran untuk akuntansi 

berdasarkan profitabilitas bank. Studi ini juga menemukan 

peran penting komite audit di industri perbankan. 
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PERAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN KOMPENSASI 

EKSEKUTIF PERUSAHAAN 

 Pada bagian ini akan disajikan kondisi rapat dewan 

komisaris dan kompensasi eksekutif perusahaan dalam 

rangka melaksanakan peran pengawasan dalam tata kelola 

perusahaan  

Tabel 1. Rerata rapat dewan komisaris dan kompensasi 

eksekutif perusahaan 

Item N Rerata St.Dev Maximum Minimum 

Kinerja Perusahaan 

Tobin’s Q 5

4

0 

1,93 2,67 24,43 0,06 

ROA 5

4

0 

0,04 0,12 0,80 -1,28 

 

Variabel Good Corporate Governance  

Kompensasi 

Eksekutif 

5

2

8 

Rp 

28.871 

Juta 

Rp 

4.752 

Juta 

Rp 

1.100.000 

Juta 

0 

Rapat Dewan 

Komisaris (BM) 

4

2

2 

6,19 5,22 32 1 
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Item N Rerata St.Dev Maximum Minimum 

Kehadiran Rapat 

Dewan Komisaris 

(BMA) 

4

2

2 

23,49 21,01 181 2 

Rapat Gabungan  

Dewan Komisaris 

(BEM) 

2

7

6 

5,46 3,63 28 1 

Kehadiran Rapat 

Gabungan Dewan 

Komisaris 

(BEMA) 

2

7

6 

45,78 45,05 478 7 

Sumber: Data diolah 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 135 

perusahaan selama 2013 – 2016. Beberapa catatan 

mengenai data maksimum dalam penelitian ini. PT. Astra 

Internasional yang bergerak dibidang otomotif memberikan 

kompensasi terbesar di tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1,1 

Trilyun. Perusahaan perusahaan di industri metal seperti 

Alumindo Light Metal  Industry, Tbk., Indal Alumunium 
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Industry, Tbk., dan Krakatau Steel, Tbk. melaksanakan rapat 

komisaris yang cukup intens yaitu diatas 30 kali. Sementara 

beberapa perusahaan mencatat hanya 1  kali pertemuan 

dewan komisaris seperti PT Mandom Indonesia, Tbk.; PT 

Centex, Tbk.; PT Indopoly Swakarsa Industry, Tbk.; PT Darya 

Varia Laboratoria, Tbk.; PT Delta Djakarta, Tbk.; PT Supreme 

Cable Manufacturing and Commerce, Tbk.; dan  PT Keramika 

Indonesia Assosiasi, Tbk. Sementara itu rapat gabungan 

dewan komisaris paling banyak dilakukan oleh PT Mandom 

Indonesia pada tahun 2014, sedangkan paling sedikit oleh PT 

Darya Varia Laboratoria, Tbk 

Selain itu kinerja perusahaan yang terbaik adalah PT Akasha 

Wira International Tbk (ADES) pada tahun 2014 berdasarkan 

Tobins’s Q dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 

2013 berdasarkan ROA. Sebaliknya PT Centex, Tbk dan PT 

Karwell Indonesia, Tbk merupakan perusahaan berkinerja 

buruk berdasarkan Tobin’s Q dan ROA. 

Rapat dewan komisaris meningkatkan kinerja perusahaan  

Hasil karya ilmiah ini berkontribusi dalam menemukan peran 

penting pertemuan dewan komisaris terhadap kinerja 
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perusahaan. Jumlah rapat dewan komisaris (BM) secara 

signifikan akan meningkatkan kinerja perusahaan 

berdasarkan nilai pasar. Sedangkan tingkat kehadiran rapat 

dewan komisaris (BMA) secara signifikan meningkatkan 

kinerja perusahaan berdasarkan rasio akuntansi. Sebaliknya 

rapat gabungan dewan komisaris dan dewan eksekutif (BEM) 

maupun tingkat kehadiran rapat gabungan dewan komisaris 

dan dewan eksekutif (BEMA) tidak memberikan efek yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dengan demikian 

argumen H. I. Chou, Chung, & Yin (2013) dan Chou & 

Buchdadi (2017) yang menyatakan pertemuan dewan dan 

tingkat kehadirannya memiliki dampak positif terhadap kinerja 

perusahaan adalah benar. Lebih luas lagi, penelitian ini 

menjadi konfirmasi pentingnya fungsi kontrol dalam teori 

keagenan.  

Kompensasi eksekutif meningkatkan kinerja perusahaan 

Karya  ini mengungkapkan hubungan yang signifikan dan 

konsisten pada pengaruh positif kompensasi terhadap kinerja 

perusahaan. Kompensasi akan meningkatkan kinerja 

perusahaan yang diukur dengan nilai pasar maupun nilai 
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akuntansi perusahaan. Sementara, hanya kinerja perusahaan 

berdasarkan nilai akuntansi yang kompensasi perusahaan. 

Dengan demikian, penelitian ini mendukung penelitian 

sebelumnya yaitu Basu, Hwang, Mitsudome, & Weintrop 

(2007) yang menyatakan kompensasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Begitu juga, penelitian dalam 

negeri disektor perbankan Chou & Buchdadi (2018) yang 

menemukan pengaruh positif antara kinerja dan kompensasi 

dan sebaliknya pengaruh kompensasi terhadap kinerja. 

Dengan demikian teori keagenan dan Stewardship theory 

masih valid dalam hubungan kompensasi dan kinerja 

perusahaan.  
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