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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan rujukan dari 

beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan referensi untuk 

mendukung penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Isna (2016) 

Peneliti pertama yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Isna (2016). Isna (2016) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Pasca 

Konvergensi IFRS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari mekanisme corporate governance pada tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure setelah konvergensi IFRS. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

proporsi komisaris independen dan jumlah rapat komite audit. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan yaitu tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI pada tahun 2012 

dan 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan menggunakan statistik deskriptif, uji 

asumsi klasi dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komposisi 
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komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure. Sedangkan jumlah rapat komite audit tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isna (2016) dengan penelitian ini memiliki 

beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada penggunaan tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan penggunaan proporsi 

komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai 

variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian Isna (2016) dengan penelitian 

ini yaitu pada penambahan variabel independen dan sampel penelitian. Pada 

penelitian ini variabel independen yang diteliti ditambahkan dengan jumlah anggota 

dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan jumlah anggota dewan direksi. 

Penelitian Isna (2016) meneliti sampel pada perusahaan manufaktur tahun 2012 dan 

2013, sedangkan pada penelitian ini sampel yang diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan tahun 2012 hingga 2015.  

 

2. Barbara dan Eka (2016) 

Penelitian kedua yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Barbara dan Eka (2016) melakukan penelitian mengenai Peran Struktur 

Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Periode 

Setelah Konvergensi IFRS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji 

seberapa besar tingkat kepatuhan pengungkapan wajib pada periode setelah 

konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pada penelitian 



15 
 

 

ini variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah anggota dewan 

komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang 

komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit. 

Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kepatuhan pengungkapan wajib. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 dan 2013. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode purposive sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan 

menggunakan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite 

audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. 

Sedangkan, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang 

komisaris utama, dan proporsi komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. 

Penelitian yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) dengan penelitian 

ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada 

penggunaan tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan 

penggunaan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai 

variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian Barbara dan Eka (2016) 

dengan penelitian ini yaitu pada tambahan variabel independen dan tahun penelitian. 

Pada penelitian ini variabel independen yang diteliti ditambahkan dengan jumlah 

anggota dewan direksi. Penelitian Barbara dan Eka (2016) melakukan penelitian pada 
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perusahaan manufaktur tahun 2012 dan 2013, sedangkan pada penelitian ini sampel 

yang diteliti yaitu perusahaan pertambangan tahun 2012 hingga 2015.  

 

3. Sutiyok dan Evi (2016) 

Peneliti ketiga yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah 

Sutiyok dan Evi (2016). Sutiyok dan Evi melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap tingkat 

pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian yaitu jumlah dewan komisaris, jumlah rapat dewan 

komisaris dan jumlah komite audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 

2011-2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode purposive 

sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan menggunakan statistik deskriptif, uji 

asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan 

komisaris memiliki pengaruh signifikan  terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure konvergensi IFRS. Sedangkan jumlah anggota komite audit tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Evi (2016) dengan penelitian 

ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada 

penggunaan tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan 

penggunaan jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit 

sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian Sutiyok dan Evi (2016) 

dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel independen dan pada sampel yang 

digunakan didalam penelitian. Penelitian ini menambahkan jumlah anggota dewan 

direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel independen. Penelitian Sutiyok dan Evi (2016) 

melakukan penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 

2011-2012, sedangkan pada penelitian ini sampel yang diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 hingga 2015.  

 

4. Sari dan Diyah (2015) 

Penelitian keempat yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Sari dan Diyah (2015). Sari dan Diyah (2015) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib IFRS 

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur corporate governance terhadap 

tingkat kepatuhan wajib IFRS. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian yaitu jumlah dewan direksi, proporsi komisaris 

independen, proporsi anggota komite audit independen, kepemilikan manajerial dan 
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kepemilikan institusional. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan wajib IFRS. Pada penelitian ini 

juga ditambahkan variabel kontrol yang terdiri dari likuiditas dan leverage. Penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang telah go public di BEI pada tahun 

2010 hingga tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

purposive sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan menggunakan statistik 

deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan 

komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure konvergensi IFRS. Sedangkan jumlah anggota komite audit tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Diyah (2015) dengan penelitian 

ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada 

penggunaan tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan 

penggunaan jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional sebagai 

variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian Sari dan Diyah (2015) dengan 

penelitian ini yaitu penambahan variabel independen dan pada  tahun penelitian. 

Penelitian ini menambahkan jumlah anggota dewan direksi sebagai variabel 

independen. Penelitian Sari dan Diyah (2015) melakukan penelitian pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 2010-2012, sedangkan pada penelitian ini 
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sampel yang diteliti yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2012 hingga 2015.  

 

5. Meiryananda (2012) 

Penelitian kelima yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Meiryananda (2012). Meiryananda (2012) melakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap 

Pengungkapan Informasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh dari karakteristik perusahaan dan mekanisme dari corporate 

governance terhadap pengungkapan. Pada penelitian ini variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian yaitu struktur modal, tingkat profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, presentase komisaris 

independen, dan jumlah komite audit. Sedangkan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu pengungkapan informasi. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan properti real estate dan industri perdagangan, jasa, dan investasi yang ada 

di BEI pada tahun 2007 hingga tahun 2009. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu metode purposive sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan 

menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 

berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajemen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap pengungkapan informasi. Sedangkan struktur modal, profitabilitas,  
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komisaris independen, dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap 

pengungkapan informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Meiryananda (2012) dengan penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada penggunaan 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan penggunaan 

jumlah anggota komite audit, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan 

penelitian Meiryananda (201) dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel 

independen dan pada  sampel yang digunakan didalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini menambahkan jumlah anggota dewan direksi dan proporsi komisaris 

independen sebagai variabel independen. Penelitian Meiryananda (2012) melakukan 

penelitian pada perusahaan properti real estate dan industri perdagangan, jasa, dan 

investasi yang ada di BEI pada tahun 2007 hingga tahun 2009, sedangkan pada 

penelitian ini sampel yang diteliti yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2012 hingga 2015.  

 

6. Wardani et al, (2012) 

Penelitian keenam yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Wardani et al, (2012). Wardani et al, (2012) melakukan penelitian mengenai 

Peran Struktur Corporate Governance dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure Konvergensi IFRS. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui besarnya tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi 
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International Financial Reporting Standard (IFRS) pada perusahaan jasa. Pada 

penelitian ini variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu jumlah 

dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan 

komisaris utama, proporsi komisaris wanita, dan jumlah anggota komite audit. 

Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure. Pada penelitian ini juga ditambahkan variabel 

kontrol yang terdiri dari jumlah anggota dewan direksi, profitabilitas, dan leverage. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang terdaftar pada BEI tahun 2009 dan 

2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode purposive sampling. 

Pada penelitian ini, data diuji dengan menggunakan statistik deskriptif dan pengujian 

hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris 

independen memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. Sedangkan jumlah komite audit memiliki pengaruih signifikan negatif 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Yang terakhir, jumlah anggota 

dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris 

wanita, jumlah anggota dewan direksi, profitabilitas, dan leverage tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wardani et al, (2012) dengan penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada penggunaan 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan penggunaan 

jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota 

dewan direksi dab proporsi komisaris independen sebagai variabel independen. 
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Sedangkan perbedaan penelitian Wardani et al, (2012) dengan penelitian ini yaitu 

penambahan variabel independen dan pada  sampel yang digunakan didalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini menambahkan kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Penelitian Wardani et al, 

(2012) melakukan penelitian pada perusahaan perusahaan jasa yang ada di BEI pada 

tahun 2007 hingga tahun 2009, sedangkan pada penelitian ini sampel yang diteliti 

yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 hingga 2015.  

 

7. Wulan et al, (2012) 

Penelitian ketujuh yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini 

adalah Wulan et al, (2012). Wulan et al, (2012) melakukan penelitian mengenai 

Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia: Tingkat Kepatuhan Pengungkapan 

Wajib dan Kaitannya dengan Mekanisme Corporate Governance. Penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib 

setelah konvergendi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terfdaftar di BEI dan 

untuk mengetahui pengaruh mekanisme corporate governance. Pada penelitian ini 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat komite audit, 

dan proporsi komisaris independen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Pada penelitian ini 

juga terdapat variabel kontrol yang terdiri dari leverage, profitabilitas dan tipe 

auditor. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
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tahun 2009 dan 2010. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode 

purposive sampling. Pada penelitian ini, data diuji dengan menggunakan statistik 

deskriptif dan pengujian hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Sedangkan jumlah rapat dewan 

komisaris, jumlah rapat komite audit, proporsi komisaris independen, leverage, 

profitabilitas, dan tipe auditor. tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

pengungkapan wajib. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan et al, (2012) dengan penelitian ini 

memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaanya terletak pada penggunaan 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai variabel dependen dan penggunaan 

proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional 

sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaan penelitian Wulan et al, (2012) 

dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel independen dan pada tahun 

penelitian. Penelitian ini menambahkan jumlah anggota dewan komisaris, jumlah 

anggota komite audit dan jumlah anggota dewan direksi sebagai variabel independen. 

Penelitian Wulan et al, (2012) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur  

tahun 2009-2010, sedangkan pada penelitian ini sampel yang diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 hingga 2015.  

  

 Berikut disampaikan tabel ringkasan persamaan dan perbedaan dari 

penelitian terdahulu. 
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Tabel 2.1 

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

 
No Nama 

Peneliti 

Persamaan Perbedaan 

1. Isna Fauziah 

(2016) 

1. Tingkat kepatuhan mandatory diclosure  sebagai 

variabel dependen. 
2. Proporsi komisaris independen, kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional sebagai 

variabel independen. 

1. variabel independen ditambahkan dengan jumlah 

anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, 
dan jumlah anggota dewan direksi. 

2. Penelitian Isna Fauziah (2016) meneliti perusahaan 

manufaktur tahun 2012 dan 2013, sedangkan pada 
penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan tahun 

2012 hingga 2015.  

2. Barbara dan 

Eka (2016) 

1. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai 

variabel dependen. 
2. Jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota 

komite audit, proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan 
institusional sebagai variabel independen. 

1. variabel independen ditambahkan dengan jumlah dewan 

direksi 
2. Penelitian Barbara dan Eka (2016) meneliti perusahaan 

manufaktur pada tahun 2012 dan 2013, sedangkan pada 

penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan tahun 
2012 hingga 2015. 

3. Sutiyok dan 

Evi (2016) 

1. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai 

variabel dependen. 
2. Jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah 

anggota komite audit sebagai variabel independen 

1. penambahkan jumlah anggota dewan direksi, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan 
kepemilikan institusional sebagai variabel independen 

2. Penelitian Sutiyok dan Evi (2016) melakukan penelitian 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI 
tahun 2011-2012, sedangkan pada penelitian ini sampel 

yang diteliti yaitu perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012 hingga 2015. 

4. Sari dan 

Diyah (2015) 

1. Tingkat kepatuhan mandatory disclosure sebagai 

variabel dependen 

2. Jumlah anggota komite audit, jumlah anggota 
dewan direksi, proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

konstitusional sebagai variabel independen 
 

1. Penambahkan jumlah anggota dewan direksi sebagai 

variabel independen 

2. Penelitian Sari dan Diyah (2015) melakukan penelitian 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI 

tahun 2010-2012, sedangkan pada penelitian ini yaitu 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2012 hingga 2015.  

5, Meiryananda 

(2012) 

1. penggunaan tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure sebagai variabel dependen 

2. penggunaan jumlah anggota komite audit, proporsi 
komisaris independen, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel 

independen 

1. Penambahkan jumlah anggota dewan direksi dan 

proporsi komisaris independen sebagai variabel 

independen 
2. Penelitian Meiryananda (2012) melakukan penelitian 

pada perusahaan properti real estate yang ada di BEI 

pada tahun 2007 hingga tahun 2009, sedangkan pada 
penelitian ini sampel yang diteliti yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 

hingga 2015. 

6. Wardani, et 

al,  (2012) 

1. penggunaan tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure sebagai variabel dependen 

2. penggunaan jumlah anggota dewan komisaris, 
jumlah anggota komite audit, jumlah anggota 

dewan direksi dab proporsi komisaris independen 

sebagai variabel independen 

1. Penelitian ini menambahkan kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional sebagai variabel 

independen. 
2. penelitian pada perusahaan perusahaan jasa pada tahun 

2007-2009, sedangkan pada penelitian ini sampel yang 

diteliti yaitu perusahaan pertambangan pada tahun 2012 
hingga 2015.  

7.  Wulan et al, 

(2012) 

1. penggunaan tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure sebagai variabel dependen 

2. penggunaan proporsi komisaris independen, 
kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional sebagai variabel independen 
 

1. Penelitian ini menambahkan jumlah anggota dewan 

komisaris, jumlah anggota komite audit dan jumlah 

anggota dewan direksi sebagai variabel independen 
2. Penelitian Wulan et al, (2012) melakukan penelitian 

pada perusahaan manufaktur tahun 2009-2010, 
sedangkan pada penelitian ini yaitu perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012 

hingga 2015.  

Sumber: Diolah 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Agency Theory (Teori Keagenan) 

 Agency Theory yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976) 

merupakan teori yang menjelaskan mengenai seberapa penting adanya pemisahaan 

kepemilikan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pemisahan tersebut 

dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham (principal) dalam 

mendapatkan jumlah keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. 

Manajemen perusahaan memiliki peran dalam menjalankan operasi perusahaan dan 

untuk memaksimalkan laba yang didapatkan, sedangkan pemegang saham hanya 

melakukan kontrol atas pengelolaan perusahaan untuk mengetahui apakah agent 

bekerja untuk memenuhi kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi (Adrian, 

2012:13) 

Adanya pemisahan kepemilikan tersebut tidak hanya membawa dampat 

positif bagi principal maupun agent, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak 

negatifnya yaitu manajemen perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih untuk 

mengambil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan untuk kepentingan 

pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen perusahaan lebih 

mengetahui informasi-informasi yang ada pada perusahaan yang tidak diketahui oleh 

pemegang saham. Selain itu, pemisahan kepemilikan juga membawa dampak pada 

kurangnya tingkat keterbukaan atau transparansi pada proses penggunaan dana yang 

ditanamkan oleh pemegang saham kepada perusahaan.  
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Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemisahan kepemilikan tersebut 

dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan cara melakukan penerapan corporate 

governance. Corporate Governance dapat membuat manajemen perusahaan untuk 

mengungkapkan semua informasi-informasi penting mengenai perusahaan, sehingga 

mempermudah pemegang saham dalam melakukan kontrol atas perusahaan.  

Menurut Adrian (2012:7), perusahaan yang menerapkan sistem corporate 

governance dengan baik maka secara tidak langsung juga memberi keyakinan kepada 

pemegang saham atas investasi yang dilakukannya. Penerapan sistem corporate 

governance juga membantu perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan yang ada 

pada perusahaannya secara efisien.  

 

2.2.2 Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS 

Sejak tanggal 1 Januari 2012 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 

menetapkan bahwa Indonesia melakukan pengadopsian terhadap IFRS secara penuh, 

tujuannya untuk meningkatkan kualitas laporan tahunan suatu perusahaan dan agar 

informasi-informasi yang ada pada laporan tahunan tersebut dapat dengan mudah 

dipahami oleh para penggunanya.  

Menurut Suwardjono (2005:578), pengungkapan diartikan sebagai bagian 

penting dari suatu pelaporan keuangan. Menurut Suhardjanto (2011), pengungkapan 

dibagi menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan 

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Mandatory disclosure  merupakan 

pengungkapan informasi-informasi secara wajib pada laporan tahunan sesuai dengan 
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yang ditetapkan pada standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan voluntary 

disclosure merupakan pengungkapan informasi-informasi keuangan yang dapat 

membantu dalam proses pengambilan keputusan.  

Peraturan yang mengatur mengenai mandatory disclosure telah diatur 

dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

Nomor: Kep-134/B1/2006 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi 

Emiten atau Perusahaan Publik dan juga Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar 

Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian 

Laporan Keuangan Secara Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. PSAK yang 

digunakan didalam penelitian ini adalah : 

1. PSAK 10 

PSAK 10 mengatur mengenai perubahan kurs valuta asing. Tujuannya 

adalah untuk memberikan penjelasan tentang cara memasukkan transaksi yang 

menggunakan valuta asing kedalam laporan keuangan entitas. Permasalahan yang 

paling sering terjadi adalah kurs yang akan digunakan dan cara melaporkan pengaruh 

dari perubahan kurs kedalam laporan keuangan. 

 

2. PSAK 26 

PSAK 26 mengatur mengenai biaya pinjaman. Prinsip utama pada biaya 

pinjaman adalah biaya pinjaman dapat diatribusikan secara langsung melalui 

perolehan, lonstruksi, atau produksi aset sebagai bagian atas biaya perolehan aset dan 
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biaya-biaya lain yang diakui sebagai beban. Pernyataan ini digunakan untuk 

akuntansi biaya pinjaman. 

3. PSAK 30 

PSAK 30 mengatur mengenai sewa. Tujuannya adalah untuk mengatur 

kebijakan-kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai untuk lesse maupun 

untuk lessor. Pernyataan ini tidak diditerapkan pada sewa dengan tujuan eksplorasi 

ataupun tambang mineral, minyak, gak alam, dan sumber daya yang tidak dapat 

diperbaui serta perjanjian lisensi pada film, rekaman video, karya panggung, 

manuskri, hak paten, dan juga hak cipta. 

 

4. PSAK 56 

PSAK 56 mengatur mengenai laba per saham. Tujuaanya yaitu untuk 

menetapkan prinsip dan penyajian laba per saham. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

meningkatkan kinerja pada berbagai entitas dengan periode yang sama. Pernyataan 

ini diterapkan pada laporan keuangan individual untuk entitas yang memiliki saham 

biasa dan laporan keuangan konsolidasi kelompok usaha dengan entitas induk yang 

telah memiliki saham biasa.  

 

2.2.3 Corporate Governance 

 Corporate Governance merupakan sistem pengendalian yang ada pada 

suatu perusahaan yang digunakan unruk mengelola risiko dan memenuhi tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan (Sari dan Diyah, 2015). Sedangkan Adrian (2012:1) 
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megartikan corporate governance sebagai struktur yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dengan tetap berfokus kepada kepentingan 

pemegang saham sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 Menurut Pedoman Good Corporate Governnace (2006), prinsip-prinsip 

yang diterapkan dalam Good Corporate Governance adalah : 

1. Transparansi  

 Dalam menyediakan informasi yang relevan perusahaan harus membuat 

informasi tersebut mudah diakses dan mudah dipahami oleh para pengambil 

keputusan. Perusahaan dapat melakukan hal tersebut dengan cara mengungkapkan 

semua informasi-informasi penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

oleh pemegang saham, kreditur ataupun pemangku kepentingan lainnya didalam 

mengambil keputusan. 

2. Akuntabilitas  

 Dalam melakukan pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara benar 

dan disesuaikan dengan kepentingan para pemegang saham. Hal tersebut dilakukan 

agar perusahaan dapat meningkatkan hasil kinerja perusahaanya. 

3. Responsibilitas 

Dalam melakukan pengelolaan perusahaan harus berdasarkan pada 

peraturan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya dan melakukan tanggung 

jawab kepada masyarakat dan lingkungan.  

4. Independensi 
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Perusahaan harus dikelola secara independen dengan tujuan agar pada 

bagian internal perusahaan tidak terjadi pendominasian dan tidak mudah untuk 

diintervensi oleh pihak lain. 

 

 

5. Kewajaran 

Perusahaan harus selalu memprioritaskan kepentingan para pemegang 

saham sehingga tidak menimbulkan permasalahan antara pemegang saham mayoritas 

dengan pemegang saham minoritas   

Perusahaan yang dapat menerapkan corporate governance dengan baik 

secara tidak langsung juga akan meningkatkan kualitas dan kinerja pada perusahaan 

tersebut. Selain itu, menurut Anggraeni dan Nurul (2015) perusahaan yang 

melakukan penerapan corporate governance dengan baik juga dapat menghasilkan 

tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada yang diharapkan oleh 

perusahaan. Pada penelitian ini struktur corporate governnace yang digunakan terdiri 

dari jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota 

dewan direksi, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional.   

 

2.2.4 Jumlah Anggota Dewan Komisaris 

 Menurut Sutiyok dan Evi (2016), jumlah anggota dewan komisaris yang 

terdapat pada suatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting didalam 
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melakukan pemantauan terhadap kinerja perusahaan dan pada saat pengambilan 

keputusan.   

 Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan 

Corporate Governance pada tahun 2006, menjelaskan bahwa pengurus perseroan 

terbatas (PT) yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yaitu Dewan 

Komisaris dan Dewan Direksi. Dimana masing-masing Dewan memiliki tugas dan 

wewenangnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peraturan undang-undang.  

 

2.2.5 Jumlah Anggota Komite Audit 

Komite audit dapat diartikan sebagai komite yang memiliki peran dalam 

melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Pengawasan 

tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan untuk 

kepentingan pribadi. Selain melakukan pengawasan, komite audit juga memiliki 

tugas untuk menjadi perantara antara pemegang saham dengan dewan komisaris. 

 Menurut Adrian (2011), tanggung jawab komite audit dibagi menajdi tiga 

bagian yaitu : 

1. Laporan keuangan 

Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi apakah laporan 

keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah menginformasikan keadaan 

perusahaan yang sesungguhnya.  

2. Tata kelola perusahaan 
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Komite audit bertanggung jawab dalam memastikan apakah aktivitas yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

3. Pengawasan perusahaan 

Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi sistem pengendalian 

internal yang diterapkan oleh perusahaan.  

2.2.6 Jumlah Anggota Dewan Direksi 

Menurut Pedoman Umum Good Corporate Governance dewan direksi 

merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan 

pengelolaan atas perusahaan. Besarnya jumlah anggota direksi dapat disesuaikan 

dengan tingkat kebutuhan perusahaan.  

Perusahaan juga harus tetap memperhatikan kefektifan dan ketepatan 

dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 yang menyatakan bahwa 

jumlah minimal dari anggota dewan direksi adalah 2 orang. Pengangkatan atau 

pemberhentian pada dewan direksi dilakukan melalui rapat umum pemegang saham.  

 

2.2.7 Proporsi Komisaris Independen 

Adanya komisaris independen pada suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

Peran yang dimiliki oleh komisaris independen yaitu melakukan pengawasan kepada 
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manajemen perusahaan dalam melakukan penyajian informasi pada laporan tahunan 

sehingga tingkat transparansi yang ada pada laporan tahunan dapat dipastikan. 

Adanya komisaris independen akan meningkatkan kualitas kinerja 

maupun laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang 

jumlah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 yang 

menyatakan bahwa jumlah minimal dari  komisaris independen adalah 30% dari total 

keseluruhan dewan komisaris. 

 

2.2.8 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Barbara dan Eka (2016) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial diaanggap dapat menyeimbangkan perbedaan antara kepentingan 

manajemen perusahaan dengan kepentingan pemegang saham. 

Peningkatan jumlah kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan, akan 

membuat manajemen perusahaan terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya.  

Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial, membuat manajer akan semakin 

termotivasi karena adanya tanggung jawab untuk memenuhi segala keinginan dari 

pemegang saham yang tidak lain adalah pihak manajemen itu sendiri. 

 

2.2.9 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional diartikan sebagai besarnya saham yang dimiliki 

oleh institusi. Institusi tersebut yaitu perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 
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dan kepemilikan institusi yang lainnya. Kepemilikan institusional merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Jika suatu perusahaan memiliki jumlah kepemilikan institusional yang 

besar, hal tersebut akan membuat manajemen perusahaan terdorong untuk 

meningkatkan nilai perusahaannya dan hal tersebut akan membuat kinerja perusahaan 

menjadi lebih meningkat. Adanya kepemilikan institusional akan membuat 

manajemen perusahaan lebih untuk menyeimbangkan hubungan antara manajamen 

perusahaan dengan pemegang saham. 

 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Pada penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran mengenai 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen 

yang dimaksud yaitu tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

Sedangkan variabel independen yang dimaksud yaitu jumlah anggota dewan 

komisaris, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi, proporsi 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional.  

 Semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris yang ada pada suatu  

perusahaan akan meningkatkan pengawasan, pengevaluasian, dan kebijakan yang 

dibuat oleh perusahaan juga akan semakin berkualitas. Selain itu adanya dewan 

komisaris akan membuat perusahaan lebih transparan dalam menjalankan operasional 

perusahaannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mandatory disclosure 

perusahaan. Komite audit memiliki peran didalam melakukan pengawasan dan 
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pemeriksaan pada setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan sehingga kebijakan 

tersebut tidak merugikan pemegang saham. Adanya pengawasan dari komite audit 

tersebut akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan mandatory 

disclosure. 

 Jumlah anggota dewan direksi yang ada pada suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan tersebut. 

Tugas dari seorang anggota dewan direksi adalah bertanggung jawab atas 

kelangsungan aktivitas yang ada pada perusahaan. Sedangkan proporsi komisaris 

independen juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan mandatory disclosure karena 

semakin banyak jumlah komisaris independen, maka akan semakin banyak juga pihak 

yang menuntut adannya  transparansi pada laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. 

 Banyaknya saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan akan 

membuat manajer perusahaan akan lebih memperhatikan informasi-informasi penting 

yang diungkapkan pada laporan keuangan perusahaan. Sedangkan, banyaknya saham 

yang dimiliki institusi dapat mengendalikan pihak manajemen dengan melakukan 

proses monitoring secara efektif yang dapat mempengaruhi informasi-informasi yang 

diungkapkan oleh manajemen perusahaan. 
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 Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan kerangka pemikiran pada 

penelitian ini adalah : 
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Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

2.4.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS 

 

Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

Konvergensi IFRS 

(Y) 

Jumlah Anggota Dewan Komisaris (X1) 

Jumlah Anggota Komite Audit (X2) 

Jumlah Anggota Dewan Direksi (X3) 

Proporsi Komisaris Independen (X4) 

Kepemilikan Manajerial (X5) 

Kepemilikan Institusional (X6) 
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Tanggung jawab yang dimiliki oleh dewan komisaris yaitu memastikan 

jalannya proses pengoperasian perusahaan dan memprioritaskan kepentingan 

pemegang saham. Setiap anggota dari dewan komisaris diwajibkan untuk melakukan 

setiap tindakannya secara transparan atau terbuka dan memiliki itikad yang baik 

(Adrian, 2012:46). Semakin banyak jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan maka perusahaan tersebut akan semakin cepat dalam melakukan proses 

pengambilan keputusan secara tepat dan berkualitas. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sutiyok dan Evi (2016) serta 

penelitian yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) menunjukkan bahwa jumlah 

anggota dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan 

mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang 

dirumuskan yaitu : 

H1 : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

 

2.4.2 Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure Konvergesi IFRS 

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan 

atas kebijakan-kebijakan mengenai akuntansi yang diterapkan oleh manajemen 

perusahaan, melakukan penilaian atas sistem pengendalian internal perusahaan, dan 

memeriksa tingkat kepatuhan perusahaan pada peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan (Sutiyok dan Evi, 2016). Jumlah anggota komite audit yang ada pada suatu 
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perusahaan dianggap lebih efektif jika jumlahnya sedikit karena dengan begitu proses 

komunikasi dan koordinasi akan berjalan lebih efektif dan efisien.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Barbara dan Eka (2016) dan 

Wardani et al (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki 

pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca 

konvergensi IFRS. Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu : 

H2 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS.  

 

2.4.3 Jumlah Anggota Dewan Direksi terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure Konvergesi IFRS 

Dewan direksi memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap 

perusahaan. Segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan merupakan tanggung 

jawab dewan direksi. Banyaknya jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan maka 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan tersebut juga tinggi.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Diyah (2015) 

menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Oleh karena itu, 

hipotesis yang dirumuskan yaitu : 

H3 : Jumlah anggota dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS.  
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2.4.4 Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan 

Mandatory Disclosure Konvergesi IFRS 

Komisaris independen memiliki peran dalam melakukan penyesuaian 

kepentingan para pemegang saham, hal tersebut dilakukan untuk melindungi hak  

pemegang saham minoritas (Meiryananda, 2012). Adanya komisaris independen pada 

perusahaan membuat isi dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan lebih 

terarah. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wardani et al, 

(2012) menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. 

Oleh karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu : 

H4 : Proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

 

2.4.5 Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure Konvergesi IFRS 

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan (Sari dan Diyah, 2015). Semakin besar tingkat kepemilikan 

manajerial yang ada pada suatu perusahaan, hal tersebut menandakan bahwa kinerja 

perusahaan tersebut mengalami peningkatan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan et al, 

(2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Oleh 

karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu : 

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

 

2.4.6 Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory 

Disclosure Konvergesi IFRS 

Kepemilikan institusional yang terdapat pada suatu perusahaan dapat 

membuat perusahaan melakukan peningkatan terhadap pengendaliannya untuk 

memaksimalkan kinerja manajemen perusahaan. Jika kepemilikan institusional pada 

suatu perusahaan memiliki jumlah yang besar, maka akan semakin besar juga tingkat 

pengendalian pada manajemen perusahaan. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isna (2016) dan Wulan et al, 

(2012) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Oleh 

karena itu, hipotesis yang dirumuskan yaitu : 

H6 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. 

 


