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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the effect of firm size, age of company listings, 
ownership dispersion, profitability and the size of the board of commissioners on 
the disclosure of corporate governance. Data collection using purposive sampling 
method in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) during the years 2009-2011. 

This study uses multiple regression analyzes were used to examine the 
effect of firm size, age of company listings, ownership dispersion, profitability and 
the size of the board of commissioners on the disclosure of corporate governance. 
The results showed that: (1) firm size affect the disclosure of corporate 
governance with a significance level of 0.003 < α (0.05). (2) age does not affect 
the listing company disclosure of corporate governance with a significance level 
of 0.084 > α (0.05). (3) the dispersion of ownership does not affect the disclosure 
of corporate governance with a significance level of 0.084 > α (0.05). (4) does not 
affect the profitability of the corporate governance disclosure with a significance 
level of 0.336 > α (0.05). (5) the size of the board of commissioners has no effect 
on corporate disclosure governce with a significance level of 0.574 > α (0.05). 

Keywords: corporate governance, firm size, firm age listing, ownership 
dispersion, profitability and the size of the board of commissioners 
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A. PENDAHULUAN 

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 para stakeholders. Jika 

pengungkapannya 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). 

Corporate governance dipengaruhi oleh beberapa hal, 

diantaranya ukuran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan 

dispersi, profitabilitas dan ukuran dewan komisaris (Hikmah, dkk., 

2011). Rini, 2010 mendefinisikan 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. 

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 ekonomi. 

Menurut hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia dan ADB (Asia 

development Bank), krisis di Indonesia dan runtuhnya perusahaan-

perusahaan besar dunia adalah disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan 

good corporate governance (Husein, 2010, dalam Hikmah, dkk., 

2011). Berkembangnya isu mengenai transparansi dalam corporate 

governace akan mendorong peningkatan perhatian pada masalah 
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pengungkapan dari aspek corporate governance suatu perusahaan bagi 

stakeholders. 

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. 

 

B. LANDASAN TEORI 

Corporate Governance 

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). Organisation for Economic Co-operation 

and Develpoment (OECD) mendefinisikan Corporate governance 

adalah suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis 

diarahkan dan diawasi. 

Pengungkapan Corporate Governance 

Bushman dan Smith, dalam Bhuiyan dan Biswas (2007) 

mengemukakan bahwa tujuan yang mendasari adanya penelitian 

mengenai corporate governance dalam akuntansi digunakan untuk 

menyediakan bukti sejauh mana informasi diberikan dalam sistem 

akuntansi dapat mengurangi masalah keagenan. Item-item 

pengungkapan yang digunakan berupa item yang diwajibkan dalam 

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor 

KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. selain item yang diwajibkan oleh 
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BAPEPAM, penelitian ini juga menggunakan item-item yang diperoleh 

dari Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 

Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan total aktiva, penjualan, 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan 

tersebut. Ketiga variabel yang digunakan dalam menentukan ukuran 

perusahaan dapat mewakili seberapa besar ukuran perusahaan tersebut. 

Semakin besar aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanamkan. 

Semakin banyak penjualan, maka semakin banyak perputaran uang 

yang dilakukan dan semakin besar kapitalisasi pasar, maka akan 

semakin besar pula perusahaan tersebut dikenal oleh masyarakat 

(Hormati, 2009). 

Umur Listing Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan dapat tetap 

bertahan atau eksis, mampu bersaing, dan memanfaatkan peluang 

bisnis dalam suatu perekonomian (Yularto dan Chariri, 2003, dalam 

Rini, 2010). Perusahaan yang memiki umur lebih lama diasumsikan 

akan meningkatkan praktik pengungkapannya dari waktu ke waktu. 

Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang lebih lama berdiri dianggap 

telah memiliki lebih banyak pengalaman dalam pengungkapan laporan 

tahunnnya. 

Kepemilikan Dispersi 

Masalah corporate governance muncul sebagai akibat adanya 

perbedaan kepentingan, perbedaan tersebut dapat dikaitkan dengan 

struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaaan. Konflik 

kepentingan secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan 

perusahaan, struktur kepemilikan dikelompokkan menjadi dua yaitu 

struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (Hikmah, dkk., 

2011). Kepemilikan dispersi adalah kepemilikan saham yang tersebar 
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kepada para pemegang saham publik. Kepemilikan saham publik yaitu 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik/masyarakat (Wildani, 

2012). 

Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan 

mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang 

ada. Manajer ingin meyakinkan kepada pemilik atau investor tentang 

profitabilitas yang dapat dicapai agar mereka meningkatkan 

kompensasi untuk manajer, untuk itu maka manajemen melakukan 

pengungkapan yang lebih luas (Hikmah dkk., 2011). 

Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris sebagai organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberi nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan good corporate governance. Akan tetapi, dewan 

komisaris tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam mengambil 

keputusan operasional (KNKG, 2006). 

 Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah 

mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris (KNKG, 2006:13). 

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah komisaris dalam 

perusahaan (board of commissioner). 

Hipotesis 

H1: ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

governance 

H2: umur listing perusahaan berpengaruh terhadap pengungkan 

corporate governance. 

H3: kepemilikan dispersi berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance. 

H4: profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 
governance. 

H5: ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan 
corporate governance. 
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C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris yang bertujuan 

untuk menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan, umur listing 

perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran dewan 

komisaris terhadap pengungkapan corporate governance pada 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009, 2010, dan 

2011. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan 

perusahaan tahun 2009, 2010, dan 2011 karena didasarkan pada 

pertimbangan bahwa ada kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 

BAPEPAM  mengenai kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi 

emiten atau perusahaan publik yaitu lampiran Keputusan Ketua 

BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dalam Peraturan X.K.6 Nomor: 

Kep-134/BL/2006. Peraturan ini berlaku untuk penyusunan laporan 

tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada atau setelah 31 

Desember 2006. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan. Adapun 

kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 s.d. 2011, (2) 

Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 

desember 2009, 2010, 2011 tersedia secara berturut-turut di situs resmi 

Bursa Efek Indonesia, (3) Nilai total ekuitas dan laba bersih sebelum 

pajak tidak bernilai negatif di situs resmi Bursa Efek Indonesia, (4) 

Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. 

Metode Analisis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

meliputi laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur total aset, 
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umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, ROE, dan jumlah 

dewan komisaris selama periode 2009 s.d. 2011. Penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari dokumen-

dokumen dan data-data yang diperlukan dalam penelitian. 

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka hasil penelitian yang 

menggunakan metode purposive sampling diperoleh sebanyak 78 

perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian. Adjusted mengingat 

model penelitian tidak fit dengan nilai F > 0,05, maka Sepuluh (10) 

perusahaan diperlakukan sebagai outliers. Setelah dilakukan outliers 

reduksi data sampel penelitian diperoleh sebanyak 68 perusahaan. 

Tahap-tahap dalam menganalisis data dengan uji Asumsi klasik, 

uji hipotesis dengan analisis regresi berganda dengan persamaan 

sebagai berikut : 

IPCG = α + β1 Ln_TA + β 2 UL + β 3 KD + β 4 ROE + β 5 UDK +e 

Keterangan: 

IPCG = Indeks pengungkapan corporate governance 

Ln_TA = Logaritma natural total aset 

UL = Umur listing perusahaan 

KD = Kepemilikan dispersi 

ROE = Return on equity 

UDK = Ukuran dewan komisaris 

α = Konstanta 

          β
 1
…β

 5
= Koefisien korelasi variabel 

e         = Standar eror  
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D. HASIL PENELITIAN 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov     

(K-S) dengan program SPSS. Berdasarkan hasil uji normalitas 

diketahui nilai alpha lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara melihat VIF 

dan nilai toleransi. Jika VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10 maka 

dinyatakan bebas multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel bebas yang 

memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan variance inflation factor 

(VIF) dibawah 10. Jadi dapat disimpilkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskodestisitas 

Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas, maka 

digunakan Uji Glesjer. Gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan 

oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independen. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai sig > alpha dengan 

alpha 0,05. Dengan demikian tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas pada semua persamaan dalam penelitian ini. 

d. Uji Autokorelasi  

Pengujian autokorelasi dengan melihat nilai Durbin-watson, 

dimana nilai (du < DW < 4-du). Dari hasil penelitian menunjukkan 

bahwa nilai DW berada diantara du dan 4-du, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi. 

Uji Hipotesis 

Uji Hipotesis 1 

Hasil uji analisa koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa 

variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi sebesar 
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(0,003) < α (0,05). Sehingga variabel ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap pengungkapan corporate governance ini berarti hipotesis 

pertama diterima (H1 diterima).  Hasil penelitian ini konsisiten dengan 

penelitian Hormati (2009), dan Rini (2010), yang menunjukkan bahwa 

besaran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan 

corporate governance.  

Perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot oleh 

pasar maupun publik secara umum sehingga mengungkapkan lebih 

banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk 

mewujudkan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar perusahaan akan mendorong perusahaan untuk 

peningkatan pengungkapan corporate governance yang lebih luas 

(Rini, 2010). 

Uji Hipotesis 2 

Hasil analisa koefisien reresi berganda menujukkan  bahwa 

variabel umur listing memiliki tingkat signifikan sebesar (0,084) > α 

(0,05). Sehingga variabel umur listing tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate governance itu berarti bahwa hipotesis kedua 

ditolak (H2 ditolak).  Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

Bhuiyan dan Biswas (2007), dan Suta dan Laksito (2012) yang 

menunjukkan bahwa umur listing tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate governance. 

 Perusahaan dengan umur listing yang tinggi akan melakukan 

pengungkapan corporate governance secara rendah, sedangkan banyak 

perusahaan yang umur listingnya sedikit akan melakukan 

pengungkapan corporate governance secara luas (Rini, 2010). 

Meskipun perusahaan baru terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia, 

mereka memiliki fasilitas teknologi dan informasi yang canggih, 

sehingga pengungkapan corporate governance dalam perusahaan juga 

semakin luas (Suta dan Laksito, 2012). 
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Uji Hipotesis 3 

Hasil analisa koefisien regresi berganda  menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan dispersi memiliki tingkat signifikan sebesar    

0,431 > α (0,05). Sehingga variabel kepemilikan dispersi tidak 

signifikan terhadap pengungkapan corporate governance itu berarti 

bahwa hipotesis ketiga ditolak (H3 ditolak). Kepemilikan dispersi 

diwakili oleh proporsi saham yang dimiliki oleh investor individu. 

Jumlah kepemilikan saham tersebut tersebar kepada banyak investor. 

Karena kepemilikan saham dari masing-masing investor menjadi 

sangat kecil, maka tidak mampu untuk menekan pihak manajeman, 

termasuk pada pengungkapan corporate governance (Rini, 2010).  

Rini (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang tinggi hanya 

mengungkapkan sedikit pengungkapan corporate governance. 

Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat kepemilikan dispersi yang 

rendah dapat mengungkapkan corporate governance secara lebih luas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya 

kepemilikan dispersi tidak mempengaruhi pengungkapkan corporate 

governance (Rini, 2010). 

Uji Hipotesis 4  

Hasil analisa koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa 

variabel profitabilias memiliki tingkat signifikan sebesar (0,336) > α 

(0,05). Sehingga variabel profitabilitas tidak signifikan terhadap 

pengungkapan corporate governance ini berarti bahwa hipotesis 

keempat ditolak atau (H4 ditolak). Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Wildani (2012), Natalia dan 

Zulaikha (2012), dan Hikmah, dkk., (2011) yang membuktikan bahwa 

profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan corporate 

governance.  

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance dikarenakan ketika perusahaan mengalami 
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penurunan profitabilitas, perusahaan akan cenderung memberikan 

informasi lebih tentang pengungkapan corporate governance untuk 

menghadapi tekanan pasar dan menyakinkan pasar akan kinerja 

perusahaan pada periode mendatang (Kusumawati, 2007, dalam  

Natalia dan Zulaikha, 2012). 

Uji Hipotesis 5 

Hasil analisa koefisien regresi berganda menunjukkan bahwa 

variabel ukuran dewan komisaris memiliki tingkat signifikan sebesar 

(0,574) > α (0,05). Sehingga variabel ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap pengungkapan corporate governance ini berarti 

bahwa hipotesis kelima ditolak (H5 ditolak). Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bhuiyan dan Biwas (2007), Rini (2010) 

yaitu bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate governance.  

Didalam perusahaan, dewan komisaris bertugas dan 

bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasehat serta saran kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Dengan adanya jumlah anggota dewan komisaris yang besar, maka 

dimungkinkan saran yang diberikan kepada manajemen bermacam-

macam sehingga kinerja manajemen menjadi kurang efektif termasuk 

dalam pengambilan keputusan pengungkapan corporate governance. 

Selain beberapa alasan diatas, terdapat alasan lain yang memungkinkan 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance. Ketika dalam suatu perusahaan diadakan 

pemilihan anggota dewan komisaris, tidak menutup kemungkinan 

bahwa dewan direksi menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk 

dijadikan sebagai anggota dewan komisaris. Jika hal ini terjadi, dapat 

menyebabkan fungsi dewan komisaris tidak berjalan dengan efektif 

karena dewan komisaris akan mempertimbangkan kepentingan dewan 

direksi (Rini, 2010). 
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E. SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap corporate governance, 

dengan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05. Oleh karena itu hipotesis 

diterima (H1 diterima). 

Umur listing tidak berpengaruh signifikan terhadap corporate 

governance, dengan tingkat signifikansi 0,084 >  0,05. Oleh karena itu, 

hipotesis ditolak (H2 ditolak). 

Kepemilikan dispersi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance dengan tingkat signifikansi 0,431 > 0,05. Oleh 

karena itu hipotesis ditolak (H3 ditolak). 

Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 

corporate governance dengan tingkat signifikansi 0,574 > 0,05. Oleh 

karena itu, hipotesis ditolak (H4 ditolak). 

Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

pengungkapan corporate governance dengan tingkat signifikansi   

0,574 >  0,05. Oleh karena hipotesis ditolak (H4 ditolak). 

SARAN 

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam 

penelitian ini, maka dapat dikemukan beberapa saran yang dapat 

dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya,yaitu: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian 

sehingga sampel penelitian yang digunakan lebih banyak. 

2. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan perusahaan sektor 

lain sebagai objek penelitian dengan jumlah sampel yang lebih 

luas. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain yang 

diduga berpengaruh terhadap pengungkapan corporate 

governance, misalnya klasifikasi industri, leverage, kesempatan 

investasi, status auditor dan lain-lain. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan agar melibatkan pihak lain untuk 
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mengatasi masalah subjektifitas dalam penilaian indeks 

pengungkapan corporate governance. 
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