
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi menuntut perusahaan dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat dimengerti  tidak hanya oleh pemangku kepentingan dari 

dalam negri namun juga dari luar negri. Hal ini membuat negara-negara dipenjuru 

dunia menerapkan sistem akuntansi internasional untuk perusahaan-perusahaan di 

negara nya. Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan 

mampu diperbandingkan dan mudah untuk dianalisis oleh investor. 

 Setelah tanggal 1 Januari 2012 semua perusahaan go public dan 

multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang 

konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan (Rindu, 2009).  

Pemerintah Indonesia sebagai anggota dari The Group of Twenty (G20 Forum) 

telah  bersepakat untuk melakukan konvergensi terhadap IFRS. Standar Akuntansi 

Internasional IFRS telah mengatur pengungkapan wajib pada laporan keuangan 

yang harus diungkapkan oleh perusahaan yang menjadikan IFRS sebagai 

pedoman dalam pelaporannya. 

Pengungkapan wajib  adalah  pengungkapan minimum yang harus 

dilakukan perusahaan yang disyaratkan oleh standar akuntansi yang berlaku 
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(Suwardjono, 2005: 587). Pengungkapan wajib ini memiliki tujuan agar investor 

dapat mengetahui informasi yang sebenarnya terkait dengan kinerja perusahaan. 

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh 

peraturan tertentu  untuk perusahaan, sehingga perusahaan dapat memilih sendiri 

item-item yang akan diungkapkannya. Pengungkapan sukarela ini perusahaan 

lakukan agar menarik perhatian para investor. Perusahaan yang melakukan 

pengungkapan sukarela memperoleh keuntungan yaitu meningkatkan kredibilitas 

pelaporan dan pengetahuan para investor tentang strategi bisnisnya (Pramodoyo 

dan Anis, 2003). 

 Konflik keagenan yang terjadi akibat pemisahan peran dan perbedaan 

kepentingan antara pihak agen dan prinsipal dapat mempengaruhi tingkat 

pengungkapan dalam laporan keuangan. Perusahaan yang ingin melakukan 

pengungkapan yang tinggi perlu menerapkan mekanisme corporate governance 

dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan, sehingga konflik 

keagenan dapat diminimalisasi. Praktik corporate governance dapat berjalan 

dengan baik apabila menerapkan asas-asas yang terdiri dari transparansi 

(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), 

independensi (independency), serta kewajaran dan kesetaraan (fairness). Asas-

asas yang diterapkan corporate governance diharapkan mampu meningkatkan 

tingkat pengungkapan baik wajib maupun sukarela pada perusahaan.  

 Ada empat mekanisme corporate governance yang seringkali dipakai 

dalam berbagai penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk 

mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris independen, 
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kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial (Andri dan Hanung, 2007). 

Mekanisme corporate governance tersebut diharapkan dapat menjadi sistem 

pengendalian dan pengelolahan perusahaan. Oleh karena itu mekanisme corporate 

governance diprediksi dapat meningkatkan tingkat pengungkapan pada laporan 

keuangan. 

 Anggita (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis 

hubungan struktur corporate governance yang mempengaruhi tingkat kepatuhan 

pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hasil 

penelitian tersebut menyatakan bahwa corporate governance yang berpengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba 

rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite 

audit. Sedangkan untuk jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh.   

   Penelitian Wardani (2012) yang menyatakan bahwa corporate governance 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS  

adalah proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit. Hasil 

tersebut mendukung penelitian Anggita (2014) terkait pengaruh komite audit 

terhadap tingkat pengungkapan. Akan tetapi kedua penelitian tersebut berbeda 

hasil atas pengaruh dewan komisaris independen.  

   Hasil penelitian berbeda diungkapkan oleh  Hossain dan Yao (2009) yang 

melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia.  

Hasil penelitian tersebut menemukan adanya hubungan positif antara ukuran 

Dewan dan dewan komisaris independen terhadap  pengungkapan  sukarela. 
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Sedangkan rasio komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat  pengungkapan 

sukarela pada perusahaan yang menjadi sampel penelitiannya.   

  Adanya hasil penelitian yang berbeda seperti diatas dan sedikitnya 

penelitian dengan topik diatas di Indonesia menginspirasi untuk melakukan 

penelitian dengan topik yang sama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

peneliti ingin meneiliti struktur pengaruh coporate governance terhadap tingkat 

pengungkapan baik wajib maupun sukarela. Tingkat pengungkapan wajib yang 

digunakan spesifik pada laporan laba rugi komprehensif.  

  Penelitian spesifik meneliti pada laba rugi komprehensif karena 

mengingat laba rugi adalah laporan yang selalu dilihat oleh investor dan  membuat 

pertimbangan investor dalam menanamkan modal. Setelah  dikeluarkannya PSAK 

No. 1 (Revisi 2009) yang berlaku pada 1 januari 2011, perusahaan go public yang 

berpedoman pada standar tersebut harus menyajikan laporan laba rugi nya dalam 

bentuk laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif  adalah laporan 

laba rugi yang memasukan unsur laba komprehensif didalamnya. Laba 

komprehensif itu sendiri didefinisikan sebagai perubahan ekuitas yang berasal 

dari sumber-sumber non pemilik selama satu periode pelaporan. 

 Penelitian ini  melakukan studi empiris pada perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode Agustus 2014 sampai Februari 2015 

dengan tahun analisis 2012-2013, hal ini karena perusahaan LQ 45 adalah 

perusahaan-perusahaan yang memiliki saham paling liquid di Bursa Efek 

Indonesia. Peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan-perusaahan tersebut 

melakukan pengungkapan wajib secara penuh atau tidak. 
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 Peneliti memilih tahun 2012-2013 untuk menjadi tahun pengamatan. Hal 

ini karena mulai tahun 2012 semua perusahaan go public dan multinasional di 

Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen 

dengan IFRS. Pada tahun tersebut juga dilakukan evaluasi secara komprehensif 

terhadap pengimplementasian PSAK berbasis IFRS. 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan 

wajib dan tingkat pengungkapan sukarela setelah konvergensi IFRS, serta variabel  

independennya adalah struktur corporate goverance yang diproksikan dengan 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen 

dan komite audit. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil 

judul penelitian “PENGARUH STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP MANDATORY AND VOLUNTARY DISCLOSURES SETELAH 

KONVERGENSI IFRS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN LQ 45 

TAHUN 2012-2013)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka masalah yang 

muncul dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.  Apakah ada pengaruh struktur corporate governance yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen dan komite audit terhadap terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan wajib pada perusahaan L Q 45? 
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2.  Apakah ada pengaruh struktur corporate governance yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen dan komite audit terhadap terhadap tingkat pengungkapan 

sukarela pada perusahaan L Q 45? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan perumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk membuktikan ada pengaruh struktur corporate governance yang 

diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris 

independen dan komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan 

pengungkapan sukarela pada perusahaan L Q 45. Sehingga dapat dijadikan acuan 

untuk membantu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

kepatuhan pengungkapan disuatu perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharap akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bahan 

referensi yang terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat keptuhan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pada 

perusahaan L Q 45 di Bursa Efek Indonesia. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan bahan 

referensi mengenai hubungan antara praktek corporate governance dan 
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tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela pada 

perusahaan L Q 45 di Bursa Efek Indonesia. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca terkait 

dengan pentingnya penerapan corporate governance, sehingga perusahaan 

dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat 

pengungkapan wajib dan sukarela  yang tinggi. 

4. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca 

khususnya pihak manajemen perusahaan terkait pentingnya mematuhi 

pengungkapan yang telah diwajibkan, sehingga laporan yang dihasilkan 

memiliki pengungkapan yang cukup.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Penulisan penelitian ini secara sistematika dibagi dalam lima bab, dimana 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang 

lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut  : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka 

penelitian dan hipotesis penelitian. 
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BAB III  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan 

penelitian, identifikasi variable, definisi operasi dan pengukuran 

variable, Populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan 

untuk memecahkan masalah. 

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA  

 Bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis 

deskriptif dari masing-masing variabel yang digunakan, pengujian 

hipotesis serta pembahasan dari hasil analisis tersebut.    

BAB V : PENUTUP  

 Bab ini menjelaskan kesimpulan akhir dari analisis data yang telah 

dilakukan, Selain itu juga menjelaskan keterbatasan penelitian dan 

beberapa saran yag diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

bagi penelitian selanjutnya. 

 

 


