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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan suatu media bagi perusahaan untuk 

menilai kinerja perusahaan, dan memberikan informasi tentang keuangan 

perusahaan tersebut bagi pihak luar agar dapat berinvestasi di dalam 

perusahaannya (Sutiyok dan Rahmawati, 2014). Laporan keuangan harus 

memilki kualitas yang baik, agar penyajian, pelaporan dan pengungkapan 

informasi keuangan perusahaan dapat digunakan oleh pengguna laporan 

keuangan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 

investasi. Untuk menjadikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas, 

maka diperlukan juga sebuah standar akuntansi yang berkualitas.  

Kebutuhan sebuah standar yang berkualitas, keikutsertaan 

Indonesia sebagai anggota The International Federation of Accounting 

(IFAC) dan juga tergabung dalam anggota G20, maka Ikatan Akuntan 

Indonesia (IAI) mendukung untuk melakukan upaya konvergensi IFRS di 

Indonesia (Putri dan Widiastuti, 2015).  

Penerapan International Financial Reporting Standard (IFRS) di 

Indonesia dimulai sejak tahun 2008 dan diharapkan penerapan secara 

penuh pada tahun 2012. Martani (2012:16) dalam Alvionita dan Taqwa 

(2015) menjelaskan bahwa IFRS memiliki tiga ciri utama yaitu principal
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 base, nilai wajar, dan pengungkapan (disclosure) yang  

mengharuskan pengungkapan secara penuh (full disclosure) sehingga 

menyediakan informasi yang lebih luas bagi pengguna laporan keuangan 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi.  

Pengungkapan penuh (full disclosure) merupakan pengungkapan 

yang tidak hanya menampilkan yang baik-baik saja dan menyingkirkan 

yang merugikan  (Haryono, 2010 dalam Hafiz et al., 2015).  

Pengungkapan menjadi isu yang penting bagi Indonesia, karena 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) 

mempublikasikan bahwa survey yang dilakukan Princewaterhouse and 

Coopers pada tahun 1999 terhadap investor-investor internasional yang 

ada di Asia, menunjukkan bahwa Indonesia dinilai sebagai salah satu 

negara yang memiliki nilai terendah dalam bidang standar pengungkapan 

dan transparansi informasi keuangan.  

Pengungkapan dibagi menjadi dua jenis yaitu pengungkapan yang 

bersifat sukarela (voluntary disclosure) dan pengungkapan yang bersifat 

wajib (mandatory disclosure) (Suhardjanto dan Miranti, 2009).  

Mandatory disclosure merupakan hal yang penting, karena merupakan 

pengungkapan yang disyaratkan oleh standar akuntansi dan peraturan yang 

berlaku (Suwardjono, 2005). Gunawan dan Hendrawati (2016) 

menyatakan bahwa peraturan mengenai mandatory disclosure di Indonesia 

telah diatur oleh Bapepam-LK melalui Peraturan No. VIII.G.7 tentang 

Pedoman Penyajian Laporan Keuangan. Karena telah diatur oleh 
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Bapepam-LK maka seharusnya tingkat kepatuhan mandatory disclosure 

perusahaan di Indonesia semakin ideal yaitu 100%.  

Pada kenyataannya perusahaan-perusahaan di Indonesia masih ada 

yang mengalami beberapa kasus ketidakpatuhan mandatory disclosure 

salah satunya terjadi pada perusahaan PT Petromine Energy Trading yang 

tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar AKR 

Corporindo senilai Rp 1,370 triliun (Prayogi, 2011 dalam Prawinandi, 

2012). Kasus ini menjadi salah satu contoh perusahaan tidak ingin 

menampilkan item yang merupakan bagian dari mandatory disclosure. 

Akibatnya informasi yang disajikan tidak dapat memberikan nilai tambah 

terhadap informasi keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan.  

 Konvergensi IFRS belum dapat menjamin bahwa perusahaan akan 

melakukan kepatuhan pengungkapan, oleh karena itu diperlukan corporate 

governance yang dapat memonitor manajer dan mengelola perusahaan 

untuk menjamin bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi secara 

transparan, lebih luas, dan berkualitas serta memastikan bahwa perusahaan 

telah melaksanakan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang 

baik.  

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip salah satunya 

adalah transparansi, transparansi diperlukan dalam penyajian dan 

pengungkapan informasi laporan keuangan. Karena dengan adanya 

transparansi, informasi keuangan tidak hanya diungkapkan informasi yang 

baik-baik saja dan berdasarkan peraturan yang berlaku tetapi juga akan 
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mengungkapan hal-hal yang sesuai dengan apa yang terjadi, tidak ada 

informasi yang disembunyikan.  

Informasi laporan keuangan tidak hanya untuk para pengguna 

laporan keuangan, tetapi juga sebagai tanggung jawab kepada Allah SWT. 

Oleh sebab itu pengungkapan informasi laporan keuangan harus secara 

terbuka dan transparan, hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang 

ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 282:  

“...dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling 

bertransaksi...”.  

 

Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-

MBU/2002 dalam Arifani (2013):  

“Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang 

digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai 

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan nilai-nilai etika.” 

 

Corporate governance menyaratkan adanya struktur perangkat 

untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja perusahaan yang 

tertuang dalam pengungkapan perusahaan (Mintara, 2008). Prawinandi et 

al. (2012) menyatakan bahwa mekanisme corporate governance juga 

memengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib (mandatory 

disclosure). Mekanisme corporate governance terdiri dari mekanisme 

eksternal dan internal.  

Mekanisme eksternal atau sering disebut struktur kepemilikan 

(ownership structure) pada penelitian ini menggunakan diantaranya yaitu 



5 

 

 

 

kepemilikan institusional dan kepemilikan asing, sedangkan mekanisme 

internal meliputi jumlah anggota dewan komisaris, jumlah rapat dewan 

komisaris, jumlah anggota komite audit, kompetensi komite audit dan 

jumlah komite manajemen risiko.   

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi atau lembaga (Putri dan 

Widiastuti, 2015).  Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham 

sehingga dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih kuat 

terhadap kebijakan manajemen termasuk dalam hal pengungkapan 

(Alvionita dan Taqwa, 2015).  

Kepemilikan asing didalam perusahaan merupakan pihak yang 

dianggap lebih concern terhadap peningkatan pengelolaan perusahaan 

yang baik sehingga dapat meningkatkan tingkat pengungkapan (Alvionita 

dan Taqwa, 2015).  

Jumlah anggota dewan komisaris akan memengaruhi tingkat 

kepatuhan pengungkapan, semakin banyak jumlah anggota dewan 

komisaris didalam suatu perusahaan, maka diharapkan akan memengaruhi 

tingkat kepatuhan pengungkapan karena dewan komisaris akan 

memberikan pengawasan pada setiap kebijakan manajemen termasuk 

dalam hal pengungkapan. Hal ini sesuai dengan penelitian Hafiz et al. 

(2015) serta Gunawan dan Hendrawati (2016) tetapi berbeda dari 

penelitian yang Prawinandi et al. (2012).  
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Anggota komite audit akan membantu dalam pengawasan terhadap 

penyusunan laporan keuangan, sehingga akan memperluas pengungkapan 

dalam laporan keuangan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit 

maka akan semakin membantu tingkat kepatuhan dalam pengungkapan, 

hal ini sesuai dengan penelitian Gunawan dan Hendrawati (2016) tetapi 

berbeda dari hasil penelitian Hafiz et al. (2015).  

Jumlah rapat dewan komisaris akan memberikan pengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan karena dalam rapat dewan 

komisaris akan memberikan nasihat-nasihat dan kebijakan dalam 

pengambilan keputusan pengungkapan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Sutiyok dan Rahmawati (2014) tetapi berbeda dari penelitian Hafiz et al. 

(2015) dan Supriyono et al. (2014).  

Kompetensi komite audit ditunjukkan dengan keahlian seorang 

komite audit dalam bidang akuntansi dan keuangan (Supriyono et al., 

2014), jika komite audit memiliki latar belakang pendidikan dan 

pengalaman dari bidang akuntansi dan keuangan, maka akan lebih 

mengerti mengenai mandatory disclosure dan penerapan IFRS. Dari 

penjelasan tersebut terdapat hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh 

dari mekanisme internal dan eksternal corporate governance terhadap 

tingkat kepatuhan mandatory disclosure.  

Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh corporate governance 

terhadap mandatory disclosure sudah pernah dilakukan diantaranya 

penelitian yang Hafiz et al. (2015), Pitasari dan Septiani (2014), Supriyono 
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et al. (2014), Prawinandi et al. (2012), Utami et al. (2012), dan Alvionita 

dan Taqwa (2015).  

Sedikitnya penelitian sebelumnya mengenai pengaruh corporate 

governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory diclosure menunjukkan 

hasil yang tidak konsisten, sehingga peneliti ingin meneliti tingkat 

kepatuhan mandatory disclosure khususnya setelah konvergensi IFRS 

secara penuh tahun 2013 dan 2014.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyono et al. 

(2014) dengan beberapa perbedaan yaitu:  

1. Menambah variabel independen yaitu IFRS Convergence, Jumlah 

Komite Manajemen Risiko, Struktur kepemilikan asing, dan struktur 

kepemilikan institusional  

2. Melanjutkan periode penelitian yaitu tahun 2010-2014 untuk melihat 

pengaruh sebelum konvergensi ifrs dan sesudah konvergensi ifrs 

3. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar 

pada BEI agar dapat digeneralisasikan 

Alasan ditambahkannya variabel komite manajemen risiko karena 

setiap strategi yang dijalankan memiliki risiko. Pedoman Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 31 tentang perbankan revisi tahun 2000, PBI 

Nomor: 5/8/PBI/2003, serta Surat Edaran Ketua Bapepam 

(P3LKEPPBANK 2008) dalam Suhardjanto et al. (2012) menyatakan 

bahwa bank wajib untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko 
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umum yang dihadapi, oleh karena itu pengungkapan risiko di perbankan 

Indonesia merupakan pengungkapan yang wajib (mandatory disclosure).  

Hasil penelitian Wulandari dan Djuminah (2013) menemukan 

bahwa tingkat kepatuhan pengungkapan wajib risiko keuangan perbankan 

pada tahun 2011 – 2012 di Indonesia telah mencapai 74,60%, selain itu 

manajemen risiko merupakan mekanisme dari corporate governance.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini diberikan judul 

“PENGARUH IFRS CONVERGENCE, OWNERSHIP STRUCTURE, 

DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT  

KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE DI INDONESIA”. 

 

B. Batasan Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut penelitian akan dilakukan terhadap 

struktur corporate governance guna untuk mendapatkan pengaruh 

terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure, maka penelitian ini 

dibatasi pada struktur corporate governance yaitu jumlah anggota dewan 

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

kompetensi komite audit ,jumlah komite manajemen risiko, kepemilikan 

institusional,  dan kepemilikan asing. 

 

C.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  
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1. Apakah IFRS Convergence berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Mandatory Disclosure? 

2. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure? 

3. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure? 

4.  Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure? 

5. Apakah kompetensi komite audit berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure? 

6. Apakah Jumlah Komite Manajemen Risiko berpengaruh terhadap 

tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure? 

7. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan Mandatory Disclosure? 

8. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 

Mandatory Disclosure? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, tujuan 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh IFRS 

Convergence terhadap tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure 
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2. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah 

anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

3. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang jumlah anggota 

komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 

Mandatory Disclosure 

4. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah 

rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

5. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh 

kompetensi komite audit terhadap tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

6. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah 

komite manajemen risiko terhadap tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

7. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan Mandatory 

Disclosure 

8. Untuk menguji dan memeroleh bukti empiris tentang pengaruh 

kepemilikan asing terhadap tingkat kepatuhan Mandatory Disclosure 

 

E. Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Manfaat di bidang teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

tambahan dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh ifrs convergence, ownership structure, dan 

corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure.  

2. Manfaat di bidang praktis  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi 

mengenai bagian struktur corporate governance apa yang dapat 

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. 

sehingga perusahaan dapat mengontrol dan mengendalikan faktor-

faktor yang dapat menentukan tingkat kepatuhan mandatory 

disclosure. 

 


