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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengungkapan informasi yang terbuka mengenai perusahaan 

sangatlah penting bagi perusahaan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud 

transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada stakeholders 

yang membutuhkan. Keterbukaan informasi dari perusahaan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan (Almilia dan 

Retrinasari, 2007). 

Pengungkapan corporate governance yang akurat, tepat waktu, dan 

transparan dapat menambah nilai bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan. Jika pengungkapannya yang dilakukan tidak memadai, para 

stakeholders tidak mempercayai bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan 

oleh manajemen dilakukan dengan cara yang bijaksana dan hati-hati untuk 

kepentingan stakeholders (Hikmah, dkk., 2011).  

Skandal korupsi dan penipuan akuntansi dalam laporan keuangan 

yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar di dunia seperti Enron 

Corp yang telah menjadi perhatian semua pihak. Dampak dari skandal 

akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi di Amerika 

Serikat dan Eropa adalah adanya banyak pemberhentian ribuan pekerja. 

Tidak hanya itu, dampak yang paling utama dari skandal akuntansi adalah 

munculnya keraguan masyarakat terhadap perusahaan dan institusi yang 
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terkait.  Dengan munculnya keraguan masyarakat kepada perusahaan dan 

institusi terkait akan menimbulkan dampak yang luas, karena perusahaan 

akan sulit dalam menjalankan aktivitas bisnis perusahaan tersebut 

(Pramono, 2011). 

Beberapa lembaga pengatur kebijakan berusaha membuat berbagai 

regulasi yang bertujuan untuk mencegah peristiwa-peristiwa tersebut 

terulang kembali. Cara yang digunakan untuk melindungi para 

stakeholders yang berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah 

mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali kepada institusi terkait.  

Krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia tenggara dan negara 

lainnya bukan hanya akibat dari faktor ekonomi makro melainkan akibat 

lemahnya good corporate governance yang ada di negara tersebut 

(Iskandar dan Chamlou, dalam Rini, 2010). Corporate governance adalah 

suatu konsep tata kelola perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui pengawasan atau pemantauan kinerja manajemen dan 

menjamin pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang  

memiliki kepentingan (Rini, 2010). 

Di Indonesia, munculnya isu mengenai corporate governance terjadi 

setelah terjadinya krisis multidimensional pada pertengahan 1997. Krisis 

ini ditandai dengan merosotnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika yang 

kemudian menghancurkan sendi-sendi perekonomian. Menurut hasil 

penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (Asia development 

Bank), krisis di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar 
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dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan good corporate 

governance suatu negara (Husein, 2010, dalam Hikmah, dkk., 2011). 

Berkembangnya isu mengenai transparansi dalam corporate governace 

akan mendorong peningkatan perhatian pada masalah pengungkapan dari 

aspek corporate governance suatu perusahaan bagi stakeholders. 

Indonesia juga memberikan respon yang baik terhadap 

perkembangan isu corporate governance. Pemerintah melakukan berbagai 

upaya untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya good corporate 

governance. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) telah mempublikasikan 

Pedoman Umum Good Corporate Governance pada tahun 2006 sebagai 

pedoman bagi perusahaan di Indonesia dalam mengimplementasikan 

prinsip good corporate governance, termasuk juga rekomendasi dalam 

pengungkapan praktik mengenai good governance. Keputusan Ketua 

Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-

134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik menyebutkan bahwa laporan tahunan wajib 

memuat uraian singkat mengenai corporate governance perusahaan yang 

telah dan akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam periode laporan 

keuangan tahunan terakhir. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan 

laporan tahunan tahun buku yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 

desember 2006. 
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Di Indonesia penelitian mengenai pengungkapan corporate 

governance banyak dilakukan diantaranya yang dilakukan oleh (Labelle, 

dalam Hikmah, dkk., 2011) penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan praktik corporate governance. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan corporate governance, yaitu faktor 

corporate governance itu sendiri dan karakteristik spesifik perusahaan. 

Hasil dari penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengungkapan corporate governance beragam. Hal ini menjadi alasan 

peneliti untuk menguji kembali variabel-variabel yang diduga berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate governance. 

Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan total aset, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar (Hikmah, dkk., 2011). Durve & Kim (2003), dalam 

Hormati, (2009) menyebutkan bahwa perusahaan besar akan cenderung 

menarik perhatian dan sorotan publik, sehingga mendorong perusahaan 

tersebut untuk menerapkan good corporate governance yang lebih luas. 

Terdapat beberapa hubungan yang mendasar antara ukuran perusahaan 

dengan tingkat pengungkapan. Pertama, perusahaan besar memiliki sistem 

informasi pelaporan yang lebih baik dan cenderung memiliki sumber daya 

untuk menghasilkan lebih banyak informasi, biaya untuk menghasilkan 

informasi pun lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

memiliki keterbatasan dalam sistem pelaporan. Kedua, perusahaan besar 

memiliki insentif untuk menyajikan pengungkapan sukarela, karena 
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perusahaan besar dihadapkan pada biaya dan tekanan politik yang lebih 

tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Ketiga, perusahaan kecil cenderung 

untuk menyembunyikan informasi penting dikarenakan competitive 

disadvantage (Almalia, 2008:120, dalam Hikmah, dkk., 2011)   

Selain ukuran perusahaan, semakin lama umur listing perusahaan 

menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis (survive) di tengah persaingan 

bisnis dan situasi persaingan bisnis yang mengglobal dan berpengalaman 

dalam melakukan pengungkapan corporate governance dari tahun ke 

tahun (Sutomo, 2004:7 dalam Hikmah, dkk., 2011). Perusahaan dengan 

umur listing yang lebih lama akan memiliki pengalaman yang lebih 

banyak dalam mempublikasikan laporan tahunan. Hal ini dikarenakan 

perusahaan diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan penggunanya dan 

informasi yang lebih detail mengenai perusahaan yang harus 

dipublikasikan kepada pihak-pihak di luar manajemen yang  memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan (Rini, 2010). 

Corporate governance muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan 

kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan. Perbedaan 

ini dapat dikaitkan dengan struktur kepemilikan yang ada didalam 

perusahaan. Struktur kepemilikan perusahaan dikelompokkan menjadi dua 

yaitu struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (dispersi) 

(Hikmah, dkk., 2011). Semakin terkonsentrasi kepemilikan saham, maka 

semakin sedikit informasi yang akan diungkapkan dalam laporan tahunan 

karena pihak manajemen mempunyai akses informasi yang luas tanpa 
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harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan atau 

manajemen dengan sengaja menahan informasi untuk menghindari adanya 

pemanfaatan informasi yang diungkapkan oleh para pesaing perusahaan. 

Semakin menyebar (dispersi) kepemilikan saham, akan semakin banyak 

informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan karena adanya 

keinginan stakeholders untuk memperoleh informasi seluas-luasnya 

mengenai perusahaan dimana tempat ia berinvestasi dan untuk mengawasi 

tindakan manajemen (Sutomo, 2004:32, dalam Hikmah, dkk., 2011). 

Profitablitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba atau profit. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada. 

(Muhamad et al, 2009, dalam Pramono, 2011) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa perusahaan dengan profitabilitas lebih besar 

dibandingkan dengan yang lainnya memiliki kecenderungan untuk 

mengungkapan informasi yang lebih luas untuk mendukung kelangsungan 

posisi perusahaan.  

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan 

komisaris yang dimiliki oleh perusahaan/ board of commissioner 

(Sembiring, 2005). Ukuran dewan komisaris merupakan organ perusahaan 

yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melaksanakan Good Corporate Governance. Semakin 

besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk 
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mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif. 

Dikaitkan dengan pengungkapan corporate governance, maka dengan 

adanya tekanan terhadap manajemen, pengungkapan corporate 

governance akan semakin luas (Hikmah dkk., 2011). 

Penelitian ini dilakukan karena isu mengenai pengungkapan 

corporate governance dianggap penting sebagai wujud 

pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham (Rini, 2010) 

Penelitian ini bertujuan menguji dan membuktikan pengaruh ukuran 

perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas 

dan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan corporate 

governance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan 

Hikmah, Chairina, dan Desilarina Rahmawati, (2011). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian 

yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dengan laporan keuangan tahunan periode 2009, 2010, 2011. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

judul penelitian “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Listing 

Perusahaan, Kepemilikan Dispersi, Profitabilitas dan Ukuran Dewan 

Komisaris terhadap Pengungkapan Corporate Governance pada 

Perusahaan Manufaktur.” 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance? 

2. Apakah umur listing perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance? 

3. Apakah kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance? 

4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

governance? 

5. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan 

tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk memberikan bukti empiris variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap  pengungkapan corporate governance. 

2. Untuk memberikan bukti empiris variabel umur listing perusahaan 

berpengaruh terhadap  pengungkapan corporate governance. 

3. Untuk memberikan bukti empiris variabel kepemilikan dispersi 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate governance. 
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4. Untuk memberikan bukti empiris variabel profitabilitas berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate governance. 

5. Untuk memberikan bukti empiris variabel ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap pengungkapancorporate governance. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang memiliki kepentingan diantaranya: 

1. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan  

informasi tambahan mengenai pentingnya pengungkapan corporate 

governance. 

2. Bagi calon investor, dapat memberikan bahan pertimbangan  untuk 

mengambil keputusan dalam berinvestasi. 

3. Bagi calon kreditur, dapat memberikan bahan pertimbangan yang 

berkaitan dengan pemberian kredit pada perusahaan. 

4. Bagi peneliti, dapat memberikan acuan untuk mengembangkan 

pengungkapan corporate governance. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman penelitian, sistematika penulisan 

terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:  

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang 

masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau issue 

yang mendasari penelitian. Selanjutnya akan dibahas 

mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang 

akan diteliti oleh penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan 

tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi berisi urutan-urutan 

penyusunan dan penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis 

dari variabel dependen, variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian. Selain itu, didalamnya juga 

berisi tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel dan teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai penyajian dan 

analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis data 

dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

 


